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Egészségnap 
a Bárcziban
Rendkívül élménygazdag napot 

tartottak március 16-án a Bárczi 
Géza Általános Iskolában: hagyo-
mányaikhoz híven megrendezték 
a szokásos tavaszi egészségnapot, 
melyet mindenki nagyon kíváncsi-
an várt idén is.
Sok külsős előadó segítette a hatal-

mas szervezést igénylő programokat, 
és természetesen iskolánk dolgozói 
is kivették a részüket a rendezvény 
lebonyolításában. 
Az alsó tagozatos kislányok zenés 

reggeli tornán, míg a fiúk gyümölcs-
vadászaton vehettek részt az udvaron.
Cikkünk a 7. oldalon folytatódik

BIG Filmfesztivál az Urániában

Átadásra került 
a Bem József  díj

Háromnapos látogatást tett Var-
só Bemowo kerületében Óbuda-
Békásmegyer küldöttsége márci-
us közepén, ahol átadásra került 
az idei Bem József  díj, melyet 
– mint beszámoltunk róla korábbi 
számunkban – Antos Gábor, az Új-
pesti Károlyi István Általános Isko-
la és Gimnázium tanára nyert el.
A már hagyományos testvérvárosi 

találkozóra 1848-49-es forradalom és 
szabadságharcról való megemlékezés 
ad alkalmat évről évre. A látogatás 
során március 14-én, Bem József  
születésnapján Bús Balázs polgár-
mester és Michał Grodzki, Varsó 
Bemowo kerületének polgármestere 
a helyi kulturális központban meg-
rendezett nagyszabású ünnepségen 
mondott beszédet, majd adta át a két 
városrész vezetése által alapított Bem 
József  Díjat.
Cikkünk a 2. oldalon folytatódik

zet a két meghirdetett kategóriában, az U19-es és a 20+-as korcsoportban.
A két korcsoport révén külön-külön kerülhetnek megmérettetésre a középiskolás 

fiatalok, illetve a félprofi filmesek. A nevezett rövidfilmek az előzsűrizés után elis-
mert szakmai zsűri elé kerültek, a kimagaslóan jó alkotásokat pedig komoly díjakkal 
jutalmaztuk. A rendezvény mindenki számára nyitott és ingyenesen látogatható volt.
Cikkünk a 6. oldalon folytatódik

Idén 11. alkalommal rendezték 
meg a BIG Filmfesztivált az Uránia 
Nemzeti Filmszínházban. Az orszá-
gos vonzáskörű eseményre 30 éves 
korig nevezhettek a fiatalok rövid-
filmjeikkel, amelyre így idén is szá-
mos felsőoktatásban résztvevő hall-
gató, középiskolás diák, valamint 
a szabadúszó fiatal alkotása érke-

Fogyasztói tudatosságra 
nevelő iskola a Bene
Előző számunkban már előze-

tesen beszámoltunk róla, hogy 
az Újpesti Bene Ferenc Álta-
lános Iskola Budapesten első-
ként vehette át a Fogyasztói tu-
datosságra nevelő iskola címet 
a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium fogyasztóvédelemért fe-
lelős helyettes államtitkárától, 
Keszthelyi Nikolettától.
Különösen öröm és megtisztel-

tetés számunkra ez a cím, mert 
a több éve folyó szakmai munkánk 
elismeréseként kaptuk a pályázat 
kiírójától.
Cikkünk a 11. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893417460900808
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893417460900808
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893416177567603
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893414810901073
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893414810901073
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893418980900656
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893418980900656
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893416177567603.1073742643.1475479139361311/1893416227567598/?type=3&theater
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Ismét jön az Óbudai 
Futófesztivál!
Továbbra is kétnapos az Óbu-

dai Futófesztivál, amit április 22-
23-án rendeznek meg az Óbuda-
sport Kft. munkatársai. Új távok 
is szerepelnek a kínálatban.
A rendezvény szombati napján 

április 22-én, a Családi Futónapon 
a főszereplők a Családok!
A versenyzők 4 távon indulhatnak 
– kicsik és nagyok egyaránt. Távok 
között szerepel a Mini Futam (500 
m), Családi Futam (2017 m), 3,5 km-
es futam, nordic walking táv és új 
szereplőként az 5,5 km-es futam.
A Futófesztivál első napján hosz-
szabb távon is megmérettetheted 
magadat! Kiváló lehetőséget nyújt 
erre a 3,5 km és 5,5 km-es távok 
megtétele. Ha indultatok a Családi 
futamon egy kis szusszanás és apa, 
anya elindulhat a hosszabb távokon.

Vasárnap, április 23-án a hosszabb 
távokon indulhatnak a sporto-
lók. Várjuk résztvevőinket az örök 
kedvenccel, a félmaratoni távval, 
amelyet ebben a szezonban is le-
het csapatban teljesíteni. De hogy 
a vasárnap se maradjunk újdonság 
nélkül, új távként a 10,5 kilométeres 
futam várja a kilométerek szerelme-
seit, mindhárom távon időméréssel! 
Így ezen a vasárnapon nap az ama-
tőr sportolók is versenyzőkké vál-
hatnak!
További információk, a neve-

zés részletei és a versenykiírás a 
www.obudaifutofesztival.hu ol-
dalon érhetőek el.

Átadásra került a Bem József díj

Az idei év kitüntetettje Antos Gá-
bor, az Újpesti Károlyi István Álta-
lános Iskola és Gimnázium törté-
nelem–földrajz szakos tanára, aki 
a magyar-lengyel barátság, valamint 
a közös történelmi hagyományok 
ápolása érdekében kifejtett tevékeny-
sége elismeréseként vehette át a ki-
tüntető elismerést.
Antos Gábor évek óta aktívan vesz 

részt diákjaival Óbuda-Békásmegyer 
Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zata által szervezett Magyar-lengyel 
történelmi csapatversenyen, ame-
lyet a tanár úr által felkészített csa-
pat minden alkalommal megnyert. 
Pedagógiai munkája eredménye-
ként sok fiatal mélyült el a lengyel 
történelemben és a lengyel-magyar 
kapcsolatok kevéssé ismert rész-

leteiben. Sok éves munkája, és ki-
emelkedő elkötelezettsége a lengyel 
történelem népszerűsítésében a fia-
talok körében, valamint kapcsolatai 
Óbuda-Békásmegyer Lengyel Nem-
zetiségi Önkormányzatával értékes 
hozzájárulás a lengyel-magyar kap-
csolatok ápolásában és a lengyel-
magyar barátság elmélyítésében 
az ifjúság körében.
A találkozó alkalmával a két testvér-

város képviselői és dr. Kovács Orso-
lya Zsuzsanna, Magyarország varsói 
nagykövete is elhelyezte az emléke-
zés koszorúit Bem József  és Petőfi 
Sándor szobránál. Több kulturális 
program és nevezetesség felkeresé-
se között az óbudaiak meglátogatták 
a Katyni Múzeumot is.

forrás: obuda.hu

https://www.facebook.com/tankerhir3
http://obudaifutofesztival.hu/
http://obudaifutofesztival.hu/
http://obudaifutofesztival.hu/
http://obudaifutofesztival.hu/
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893414810901073
https://obuda.hu/hirek/obudai-delegacio-jart-varso-bemowo-keruleteben/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893414810901073.1073742642.1475479139361311/1893414884234399/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893414810901073.1073742642.1475479139361311/1893414827567738/?type=3&theater
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Felsőtelkesi erdei iskola
Április 12-én megnyílik 

a RudaPark Látogatóközpont és 
a Tájház, amely a Rudapithecus 
Hungaricus (az ember és a majom 
őse) Látványtár – Majomsziget ki-
állítás helye.
A világon Rudabányán található a tíz 

millió évvel korábban élt élőlények 
maradványainak a leggazdagabb régé-
szeti lelőhelye. A lelőhely 18 x 20 négy-
zetméteres nagyságú területéről világ-
szenzációt jelentő leletek kerültek elő.
A Rudabányai-, Aggteleki hegység, 

cseppkőbarlang, Borsodi dombság 
területén található a Felsőtelkesi tábor 
és Erdei Iskola.
A tábor régi parasztházzal, régi bú-
torokkal, kollégiumi szobákkal vár-
ja az iskolás csoportokat. Jeligéjük: 
az  ott-tartózkodás minősége  legyen  „olyan, 
mint a Nagymamánál”
III. kerületi iskoláknak 5500 Ft/fő/
nap teljes ellátással. Szükség esetén 
a tábor tulajdonosai a programot is 
megszervezik, azt a belépő díjak és 
az busz költség terheli.
További információ itt.

Nép-Tánc-Ház

A Göncöl Néptáncegyüttes Csiki Ka-
talin és Csiki Gergely vezetésével
A táncház elején tánctanítás, a végén 

szabadtánc zárja az estét. A műsor ide-
je alatt Csernók Klára és barátai kísérik 
a táncosokat.
18:30-21:00 – Bonchidai táncok
Családi táncház várja a vendégeket.
Helyszín:
Csillaghegyi Közösségi Ház
1039 Budapest, Mátyás Király út 11-15.
Időpont: 
2017. április 1., 17:00-21:00
A belépés díjtalan.

Megemlékezés 1848. március 15. alkalmából

Az idei tanévben az Újpesti 
Bajza József  Általános Iskola 
hagyományainak megfelelően 
az ötödik évfolyam szervezett 
külső helyszínre megemléke-
zést. Választásuk Vácra esett, 
ami nagyon jónak bizonyult. 
Az eseményről Birtáné Kezdődy 
Ágnes pedagógus beszámolóját 
olvashatják.
Szerencsénkre szikrázó napsütés-

re ébredtünk és végig ragyogó idő-
ben tölthettük együtt ezt a napot. 
Vonattal mentünk, és jöttünk. Már 
ez sokaknak nagy élményt jelentett, 
hiszen együtt lehettünk, és többen 
ritkán választják ezt a közlekedési 
formát.
A városba érkezve a Zenepavilon 

előtti téren gyűltünk össze. A meg-
emlékezést az énekkar dobpergés-
sel kísért toborzója nyitotta, majd 
a Himnusz közös eléneklését kö-
vetően hangzott el a műsor. A diá-
kok kellő komolysággal és átéléssel 
adták elő szónoklataikat, verseiket. 
Nagyon szép ünnepi megemlékező 
műsort láthattunk!
Ezt követen egy élő magyar zászlót 
alkottunk, piros, fehér, zöld színek-
be öltözve.
Az ünnepi programot ez alkalom-

mal egybekötöttük Vác gyönyörű, 
patinás belvárosának megismerésé-
vel, majd egy akadálypálya leküzdé-
sével.

Minden osztály kapott egy fel-
adatlapot, melyen térkép és számos 
kérdés szerepelt. A kérdésekre vá-
rosszerte lehetett megtalálni a vá-
laszt a helyszínek felkeresésével, 
ahol furfangos módon elrejtve, kö-
vetkeztetéssel, vagy akár a helyiek 
megkérdezésével találhattak választ 
a gyerekek. Minden osztálynak elő-
re megadott rendben kellett végig-
mennie a pályán, néhol más helyszí-
neken, nehogy egyszerre terheljük 
meg Vác lakosságát. A kérdések 
az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharchoz kapcsolódtak. 
Visszaérkezve a Zenepavilonhoz 

újabb érdekes feladatok várták 
a diákokat. Az osztályfőnök-he-
lyettesek találtak ki izgalmasabbnál 
izgalmasabb feladatokat.
Volt kötélhúzás, bekötött szem-

mel zsákba dobás, a Nemzeti dal 
szétvágott sorainak helyes sorrend-
be rakása, lovas huszár szerszáma-
inak, fegyvereinek megnevezése, 
történelmi arcképcsarnok, betű-
rejtvény és rizslámpa dekorálás. 
Minden állomáson játékosan tanul-
tak a gyerekek. 
Sok mosolygós gyermeket és pe-

dagógust láttam, ami azt bizonyítja, 
hogy jól telt ez a nap, rengeteg él-
ménnyel gazdagodtunk.
Sajnos hamar elszaladt az idő, jó 

lett volna még egy kicsit maradni, 
de „a vonat nem vár”.

https://www.facebook.com/tankerhir3
http://kulturkozpont.hu/esemeny/nep-tanc-haz-6/2017-04-01/
https://sites.google.com/site/felsotelekesitabor/
https://sites.google.com/site/felsotelekesitabor/
http://kulturkozpont.hu/esemeny/nep-tanc-haz-6/2017-04-01/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1893420267567194/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1893420267567194/?type=3&theater
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Megemlékezés 
rendhagyó történelem 
órával

Az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 
egy rendhagyó történelem óra is 
a megemlékezés része volt.
Az 1848/1849-es forradalom és sza-

badságharc tiszteletére rendezett meg-
emlékezésünkön a 6. évfolyamosaink 
elevenítették fel a dicső eseményeket. 
Műsoruk után a Töki Huszár és Lovas 
Hagyományőrző Társaság katonái rend-
hagyó történelemórája tette még emlé-
kezetesebbé ünnepi délelőttünket.

1848-as ünnepi megemlékezés a Bárcziban

Idén is nagy készülődés előzte 
meg a Bárczi Géza Általános Is-
kolában az iskolai műsort, melyre 
március 14-én került sor.
Jelenetekkel, korabeli naplórészletek-

kel elevenítették meg diákjaink az 1848 

márciusának izgalmas időszakát, a nagy 
nap hangulatát. Petőfi-versekkel, kora-
beli és mai dalokkal színesítették a mű-
sort, melyet az énekkar tett még hatáso-
sabbá és átélhetőbbé. A műsor szerves 
része volt iskolánk néptánccsoportjának 

Március 15-re emlékeztünk

Nemzeti ünnepünk előtti utol-
só tanítási napon emlékeztek 
meg az 1848/49-es forradalom-
ról a Dr. Béres József  Általános 
Iskolában is.
Az alsó évfolyamosok a második, 

a felső évfolyamosok pedig a harma-
dik órában vettek részt az ünnepi mű-
soron. Az 5.b osztály énekkarosai egy 
csodálatos többszólamú dallal nyitot-
ták meg a megemlékezést. Az ünnepi 
műsorra a 7. évfolyamosok készültek 

fel. A 7.a osztály tanulói versekkel és 
zenével fűszerezett előadását a 7.b 
osztály tánca tette színesebbé, mely-
nek segítségével feleleveníthettük 
a forradalmi eseményeket.
A megemlékezés után, Arany Já-

nos születésének 200. évfordulója 
alkalmából kiírt rajz- és plakátké-
szítő versenyen elért kimagasló tel-
jesítményeket jutalmaztuk tapssal, 
oklevéllel és stílusosan egy-egy lúd-
tollal, amilyennel az író is írt.

bemutatója is, mely igazán látványos él-
ményt nyújtott. 
A sokszínűséget esztétikus és han-

gulatkeltő dekorációk egészítették ki. 
Az előadást a III. kerületi Víziorgona 
Nyugdíjas Otthon lakói is nagy élve-
zettel tapsolták meg, ugyanis hagyo-
mányainkhoz híven az iskolai műsort 
ott is bemutattuk. Az otthon lakóival 
évek óta szoros kapcsolatot építettünk 
ki, ők is szoktak nálunk szerepelni, 
sőt közös előadásra is sor került már. 
Örömmel nyugtáztuk, hogy ez a nap 

mindenki számára ugyanazt jelenti, és 
iskolánk diákközössége egységesen 
ünneplőben és kokárdával, rendkívül 
fegyelmezetten és érdeklődve figyelte 
a színpadot. A műsort a Szózat zárta, 
melyet az énekkar vezetésével min-
denki szívből énekelt.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893427580899796
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893427580899796
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893427580899796
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1893429457566275/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893424634233424
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1893429457566275/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893424634233424.1073742647.1475479139361311/1893425584233329/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893427580899796.1073742648.1475479139361311/1893427697566451/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893427580899796.1073742648.1475479139361311/1893427604233127/?type=3&theater
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A mára jelképpé vált kokárdát 
a szabadságharc kezdetén tűzték ki 
eleink. A márciusi ifjak forradalmat 
indítottak el vér nélkül 1848. márci-
us 15-én, amire mi minden évben 
nagy tisztelettel emlékezünk meg 
az Első Óbudai Német Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskolában.
Az 5.a és a 6.a emlékezetes meg-

emlékező műsorából természetesen 

nem hiányoztak a szabad sajtó első 
termékei, a 12 pont és a Nemzeti 
dal sem. A nagy gonddal elkészített 
tornatermi díszítés és a diákjaink 
beleélése csak emelték az esemény 
színvonalát. Így emlékeztünk meg 
az 1848-as eseményekről. A két 
osztályunk Légrádi Fruzsina és 
Molnár Aliz tanárnők vezetésével 
készült az ünnepi műsorra.

Megemlékezés a Kerékben

A Kerék Általános Iskolában már-
cius 14-én emlékeztek meg az 1848.-
as március 15-i forradalomról és sza-
badságharcról.
Az alsó tagozatosok ünnepi műsorát 

a 2.b osztály, és tanítóik Krajnák Zsu-
zsanna valamint Nagy Eszter készítet-
ték. A felső tagozatosok és a gimna-
zisták műsorát a kilencedik „a” és „b” 
osztály tanulói adták elő. A táncokat be-
tanította Eichmüller Barbara, a műsort 
összeállította és betanította Pintér Patrik.
Gratulálunk mindkét műsor szereplői-

nek és köszönjük a munkájukat!

A forradalom ünnepe

A forradalom ünnepe a Fodros 
Általános Iskolába is beköszöntött 
március 14-én. 
Iskolánkban hagyomány, hogy a már-

cius 15-i műsort a harmadikosok ké-
szítik és mutatják be. Idén az „a” és 
a „b” osztály együtt készült. Majdnem 
teljes létszámmal vettek részt a gyere-
kek mindkét osztályból. Igyekeztünk 
az ilyenkor hagyományos versek sorát 
megtörni narrátor szerepekkel, akik 
az események sorát idézték fel. Min-
denki nagyon sokat dolgozott, és na-
gyon szépen szerepelt. A műsor nagy 
sikert aratott a felsős diákok körében is.
Köszönet érte a gyerekeknek és a taní-

tó néniknek!

A Csillagház Általános Iskolában 
nem hagyományos módon emlékez-
tek az 1848-as eseményekre, miköz-
ben visszaidézték a helyszíneket, ahol 
a forradalmi események történtek.
A Pilvax kávéházban lehetett kávét, teát 

rendelni, korabeli újságokat, magazino-
kat lapozgatni és a helyszínen Petőfivel 
és Kossuthtal lehetett beszélgetni a már-

cius 15-ei eseményekről. A Landerer 
nyomdában videón a korabeli nyomdák 
működését nézhettük meg, majd kipró-
báltuk a nyomdázást. A kézműves hely-
színen zászlót, kokárdát illetve egy nagy 
kokárdát készítettünk a gyermekek te-
nyérlenyomataival és ezeket vittünk az au-
lába, „a mi Nemzeti Múzeumunkba”, ahol 
közös megemlékezésen vettünk részt.

Március idusa a Csillagházban 

Márciusi ifjak az Első Óbudaiban
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A BIG Filmfesztivált 2006-ban 
rendeztük meg első alkalommal, 
akkor még eredeti nevén BIG 
Diákfilmfesztiválként, amelynek ek-
kor még házi műhelymunka-bemu-
tató volt az igazi funkciója. A Bródy 
Imre Gimnázium (BIG) művészeti 
tagozatos diákjai által készített filmek 
kerültek levetítésre ezen az alkalmon.
Ezt követően minden évben volt 

BIG Diákfilmfesztivál, egyre bővülő 
érdeklődéssel, nagyobb helyszínnel és 
nézőközönséggel. A filmkészítők köre 
is kibővült: Budapestről, majd egy év 

múlva az ország bármely pontjáról is 
lehetett nevezni igényes alkotásokkal. 
Természetesen ezáltal a nézők köre is 
bővült. Így 2012-ben a Toldi moziban 
szinte teltházas létszámmal tartot-
tuk meg rendezvényünket. Ezekben 
az években a nevezők köre még csak 
a középiskolás alkotókat érintette.
Több változást is hozott a 2013-as 

év. Rendezvényünket egy kimagasló-
an presztízsértékű helyen tarthattuk, 
az Uránia Nemzeti Filmszínházban. 
A színvonalbeli változást a nevezők 
körének kibővítése előzte meg: a fi-
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BIG Filmfesztivál az Urániában
atal, már érettségivel rendelkező fil-
mesek számára is lehetségessé vált 
a nevezés. Ennek is köszönhetően 
a rendezvény neve 2013 szeptembe-
rétől, csak röviden, BIG Filmfeszti-
válra változott.
A kezdetektől fogva a fesztivál állan-

dó kísérőrendezvénye az Újpesti Bródy 
Imre Gimnázium fotó tagozatos diák-
jainak alkotásaiból létrejött kiállítás. 
A Fesztivál történetében mindig ma-

gas színvonalat képviselő zsűri díjaz-
ta az alkotásokat (Kardos  Sándor, Rigó 
Mária, Enyedi Ildikó, Pálfi György, Erdé-
lyi Dániel, Bicskey Lukács, Gigor Attila, 
Szászi  Zsuzsanna,  Xantus  János,  Báron 
György, Tímár Péter és még sokan mások).
A 2014-es év óta legértékesebb dí-

junk a Sziget-díj, melyet a Sziget Iro-
da ajánlott fel a legkiemelkedőbb film 
stábjának, ez pedig: 3 főre szóló Sziget 
heti- majd napijegy, forgatási enge-
déllyel. Ezen kívül évről évre további 
értékes díjakat osztunk ki különféle 
érdemekért (legjobb  rendezés,  legjobb  vá-
gás, legjobb operatőr, közönségdíj stb.).
A neves zsűri, az igényes alkotások, 

a kiosztott díjak és a minőségi szerve-
zés hozta el a Fesztivál mai népszerű-
ségét.

2017. március 3-án tartották meg 
az Óbudai Gimnáziumban a negye-
dik Szülői jótékonysági bált.
A 80 vendég szinte teljesen betöltötte 

az ebédlőt. Gyönyörű kék-fehér szín-
ben pompázott a bálteremmé varázsolt 
helyiség. Az estet az iskola tehetséges 

növendékeinek műsora nyitotta meg. 
Az iskola énekkarán kívül fellépett a Ki-
rály Gabriella tanárnő vezetésével mű-
ködő színjátszó csoport, mely a mai 
fiatalság viselkedési szokásait latolgatta, 
megnevettetve ezzel a közönséget.
Az előadók között hallhattuk Faluvégi 

Bál az Óbudai Gimnáziumban
Fannit, Majnár Flórát, Kató Lindát és 
a fiatal előadóművész Zala Kristófot. 
A táncot, mint minden évben most is 
a Hamvai házaspár nyitotta meg, bá-
torítva ezzel a táncos lábúakat. Az iz-
galmas kvízjáték során kiderült, hogy 
a szőlőfajták terén van még mit tanulni, 
viszont hallhattunk nagyon meglepő és 
kiváló énekes produkciókat.
A finom ételek, házi sütemények elfo-

gyasztása közben jókat beszélgettünk, 
táncoltunk. A tombola nyereményekért 
mindannyian nagyon izgultunk. Sajnos 
nagyon hamar eljött a hajnali 1 óra, 
amikor a talpalávalót már nem húzták 
a zenészek, és mindenki egy fantasztikus 
élménnyel gazdagodva térhetett haza.
Reméljük jövőre a létszám már a 100 

főt is eléri!

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893416177567603.1073742643.1475479139361311/1893416200900934/?type=3&theater
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Az Ökoiskolai cím többek között 
arra (is) kötelez minket, az Aquin-
cum Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolásokat, hogy 
környezettudatosan éljük minden-
napjainkat az iskolában. Erről Salla-
iné Tóth Mária munkaközösség-ve-
zető írását olvashatják.
Ökoiskola révén idén először játék-

ra hívtuk a tanulóifjúságot, amikor el-
indítottuk az osztályok közötti Öko 
pontgyűjtő versenyt. Ennek során kü-
lönböző kritériumokat vizsgáltunk, és 
pontoztunk.
Sikerült felhívni a tanulók figyelmét 

arra, hogy ők mi mindent tehetnek napi 
szinten és hosszabb távon a közvetlen 
környezetükért. A kérdések hallatán 
többen új elhatározásokat fogalmaztak 

meg. Például, hogy újra gyűjteni fogják 
a kupakokat vagy elmennek múzeumba.
Egy hónap múlva ismét pontozunk. 

Kíváncsian várjuk a második forduló 
eredményeit is.
A Víz Világnapján sem tétlenked-

tünk, hiszen ez alkalmából az esz-
tergomi Duna Múzeumba látogatott 
a 2. évfolyam, amelyről Bóta Ági 
néni számolt be.
Az intézményben kedvesen fogadtak 

bennünket. Megnéztük a vízimalmot, 
a vízi játszószobát valamint betekintést 
kaptunk a vízpart élővilágába is, sőt egy 
képzeletbeli utazást is tehettünk a felhők 
közé. A foglalkozás végén a víz hangjait 
hallgattuk, illetve a régi vízi mesterségek-
kel ismerkedhettünk meg. Sokat tanul-
tunk, miközben játszottunk.

ÖKO pontgyűjtő verseny és Víz világnapja 

Víz Világnapja a Lázárban

Ötletes flashmobbal ünnepelték 
a Víz Világnapját a Lázár Ervin Ál-
talános Iskolában.
Iskolánk idén is nagy figyelmet szentelt 

a környezettudatosság jegyében arra, 
hogy a tanulóink megfelelő módon ma-
gukénak érezzék a környezetvédelem 
fontosságát. Az iskola folyosóit a víz te-
matikájában díszítették fel az osztályok, 
majd az iskolaudvaron egy hatalmas víz-
cseppet is formáltunk a világnapra való 
figyelemfelhívás jegyében.

A Víz Világnapja

Idén szerdai napra esett a Víz Világ-
napja, amit minden évben március 22-
én ünneplünk. A jeles nap célja, hogy 
felkeltse a figyelmet a tiszta víz fontos-
ságára és az édesvízkészletek veszélyez-
tetettségére. Idén a szennyvíz mennyisé-
gének a csökkentésén van a hangsúly.
Mi itt a Fodros Általános Iskolában 

a folyosókra és tantermekbe kék dekorá-
ciókat készítettünk, kékbe, a víz színébe 
öltözött szinte minden kisdiák és tanár, 
jelezve, hogy egyetért e nap elveivel. 
A diákönkormányzat tagjai ízesített 

vízzel kínálgatták a szomjazó diákokat 
és pedagógusokat. Három féle íz közül 
lehetett választani: citromos, narancsos 
és citromos mentás tea. Az első emele-
ten kialakított vízbárban lehetett a vize-
ket megkóstolni. Az alsós tanulókhoz is 
ellátogattak a DÖKösök, hogy felhívják 
a kisebbek figyelmét is a víz fontosságára.
 Szóval, számunkra ez volt az év legké-

kebb napja!

Oktatási Hivatal Bázisintézményei pályázat
A Köznevelési Kerekasztal szakmai 

támogatásával az Oktatási Hivatal 
pályázatot írt ki köznevelési intéz-
mények számára. A kiírás olyan in-
tézmények pályázatait várta, amelyek 
készek megosztani a már működő jó 
gyakorlataikat, továbbá lehetőséget 
biztosítanak műhelymunkák számára, 
amelyek katalizálják a szakmai közélet 
fejlődését.
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása 

szerint a rendkívül magas színvonalú 
beérkezett pályázatok közül az elbírá-
lást végző bizottság javaslata alapján 
a Bárczi Géza Általános Iskola, a Me-
gyeri Úti Általános Iskola, valamint 

az Újpesti Bene Ferenc Általános Is-
kola is elnyerte az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye címet.
A cím elnyerésével az intézmények 

vállalták, hogy a szakmai támoga-
tásukat, segítségüket igénybe vevő 
intézmények részére –  legalább  havi 
egy alkalommal, esetenként igény szerint – 
lehetőséget biztosítanak a hospitálás-
ra, műhelymunkákat tartanak, vala-
mint igény szerint helyet biztosítanak 
a Pedagógiai Oktatási Központ által 
szervezett pedagógus-továbbképzé-
sek és egyéb szakmai programok, ren-
dezvények számára.
Gratulálunk!
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Március első keddjén, 
az árpádos öregdiákok hagyo-
mányos találkozóján megint 
büszkék lehettünk egy kicsit. 
Ezúttal a képzőművészek álltak 
a középpontban, összesen hu-
szonhat művész: festők, grafiku-
sok, szobrászok, fotográfusok. 
Az aulában tartott megnyitón 

Herczeg János, 1952-ben érett-
ségizett diákunk egykori rajzórai 
történeteken keresztül két művész-
tanár, a legendás Kássa Gábor és 
Szövényi-Lux Géza portréját raj-
zolta meg rendkívül élvezetesen és 
érzékletesen.
Ezután a látogatók felkerekedtek, 

hogy a könyvtárral egybenyitott 
galérián megtekintsék a kiállítást. 
Tizenkét egykori tanárunk és tizen-
négy egykori diákunk művészi élet-
útjával, illetve alkotásaival ismer-
kedhettek meg, az 1910-es évektől 
kezdve egészen napjainkig. 
A sor Mátrai Vilmos festőmű-

vésszel indul, aki 1904-től tizen-
hat éven át tanított művészi rajzot 
gimnáziumunkban. Ahogy Gyimesi 
Róbert igazgató úr bevezetőjében 
említette, számunkra is tanulsá-
gos volt látni, hogy a nálunk taní-

tó rajztanárok szinte valamennyien 
egyben művészemberek is voltak. 
Talán ennek is szerepe volt abban, 
hogy diákjaik közül sokan a kép-
zőművészet különböző területeit 
választották, ahol nagyszerű pályát 
futottak be, különböző művésze-
ti díjak birtokosai lettek. Említsük 
meg, hogy öten közülük Munká-
csy-díjasok, többen érdemes művé-
szek, kiváló művészek. Az alkotók 
közül nagyon sokan eljöttek, öröm 
és megtiszteltetés volt velük talál-
kozni, beszélgetni. És persze jó 
volt látni a sok érdeklődőt, az év-
ről évre visszajáró árpádosokat is. 
Az alkotások nézegetése közben 
a könyvtárat örömteli találkozások, 
baráti beszélgetések zsivaja töltötte 
meg. 
A találkozó szomorú aktualitása 

volt, hogy Burger Barna fotográ-
fus, 1984-ben végzett diákunk már 
nem lehetett köztünk, néhány nap-
pal korábban bekövetkezett halála 
miatt. Alkotásaival mégis velünk 
volt, emlékét megőrizzük. 
A kiállítást egy hétig nyitva tartot-

ta kapuit, hogy az ifjabb árpádosok 
is láthassák, mit hagytak rájuk örö-
kül a nagy „öregek”.
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Árpádos képzőművészek a hagyományos 
öregdiák-találkozón

A Csalogány 
gyermekotthon lakói 
cirkuszban jártak
A Csalogány Gyermekotthonban 

még hétvégén és ünnepnapokon is 
zajlik az élet. Így volt ez március 15-
én is. Az előző napi intézményi ün-
neplés után kora reggel lázas készü-
lődés vette kezdetét az intézmény 
lakói körében, pedig a rendezvény 
melyre meghívást kaptunk a Re-
ménysugár Alapítvány jóvoltából, 
csak délután 3 órakor kezdődött. 
Mindenki óriási izgalommal készült, ru-

hát próbált és érdeklődött a produkciók 
felől. Milyen állat lesz? Lesznek orosz-
lánok? Lesznek elefántok? Lesznek ku-
tyák? – hangzottak a kérdések sorra.
Ebéd után végre elérkezett az indulás 

ideje. Cirkuszba megyünk! Most nem 
a Fővárosi Nagycirkuszba, hanem iga-
zi óriási, sátras cirkuszba. A kísérésben 
segítségünkre voltak a lelkes kollégák 
mellett, gimnáziumi tanulók, akik a Csa-
logányban töltik közösségi szolgálatukat 
és néhány egyetemi hallgató, akiknek 
az intézmény biztosít gyakorlati helyet. 

A porondmester megnyitotta a mű-
sort, és a gyerekek első perctől kezdve 
rendkívüli figyelemmel nézték a lenyű-
göző előadást. És igen, voltak kutyák, 
voltak oroszlánok és voltak elefántok, 
lovak, és még több tucat gyönyörű állat, 
káprázatosan csillogó fények és szen-
zációs artista számok. Fantasztikus él-
ményt kaptunk. Köszönjük a Remény-
sugár Alapítványnak.
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Orvostanhallgatók játékos kere-
tek között ismertették meg a gyer-
mekekkel a gyógyító tevékenységet: 
ez a program a Teddy maci kórház 
nevet kapta. A Heim Pál Gyermek-
kórház fogászati prevenciós előadása 
nagyon hasznos volt, és a kézmosás 
fontosságát is megismerhették egy 
játékos, interaktív foglalkozáson. Egy 
mentőautó is begördült az udvarra, 
szerencsére csak demonstrációs cél-
lal: a Peter Cerny Alapítvány segítsé-
gével a gyerekek megismerkedhettek 
ezzel a járművel és az alapfelszere-
léssel. 
Finom ételek, salátakoktélok ké-

szültek a védőnők, az osztályfőnö-
kök és orvostanhallgatók vezetésével 
az Ételbárban. 
A bacilusokról és azok veszélyei-

ről, a zajártalomról, valamint a kony-
hahigiéniáról a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Népegészségügyi 
Főosztályának munkatársai játékos, 
interaktív foglalkozást tartottak. A fel-
sősök a Mozgásjavító Intézet szer-
vezésében a kerekes székes életmó-
dot ismerhették meg az Érzékenyítő 
Program keretében. Az elsősegély-
nyújtás titkait és szabályait a Vöröske-
reszt munkatársai magyarázták el. 
A dohányzás veszélyeire, 

a drogprevenció fontosságára, a tuda-

tos egészségre, valamint kamaszoknak 
szóló fontos tudnivalókra - interaktív 
foglalkozás keretében hívták fel a fi-
gyelmet kollégák és védőnők. 
Topa Zoltán, a Nemzeti Bűnmeg-

előzési Tanács szakembere a bizton-
ságos internethasználatról, az inter-
netfüggőségről, valamint a világháló 
veszélyeiről tartott nagyon érdekes in-
teraktív előadást. A Kék-vonal Gyer-
mekkrízis Alapítvány képviselői 
a telefonos lelki segélyszolgálat lehe-
tőségeit és fontosságát ismertették 
meg a kamaszokkal. 
Zöldjárat címen a 7. évfolyamosok-

nak fizikai kísérletekkel és interaktív 
elemekkel tarkított vidám és nagyon 
tanulságos előadást tartott Tóth Pál, 
aki az energiafogyasztás csökkenté-
sére buzdított mindenkit különböző 
látványos módszerekkel. 
Minden évfolyam az életkori sajá-

tosságoknak megfelelő programo-
kon vett részt. Ezért az utolsó órában 
„napértékelő” beszélgetést tartottak 
az osztályok, ahol megbeszélhették 
a tapasztalataikat, elmondták, hogy 
mi volt a leginkább érdekes, tanulsá-
gos és mit ajánlanak jövőre a fiatalabb 
korosztályoknak. 
Köszönjük Szőlősiné Tóth Andrea 

gyermekvédelmi felelős és Mogyorós 
Vera pszichológus szervező munkáját! 
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Egészségnap a Bárcziban Mesevetélkedő

A magyar versenyek – bár szép 
számmal vannak a Szűcs Sándor Ál-
talános Iskola életében – egy új, kü-
lönleges vetélkedéssel bővültek eb-
ben a tanévben; a mesevetélkedővel.
Ez a különleges csapatverseny igazi 

küzdelmet jelentett 5. évfolyamosaink 
számára, akik Meseország hőseiként 7 
próbában mérhették össze tudásukat, 
leleményességüket.
Osztályonként két 4 fős csapat ne-

vezhetett a versenyre. A próbák kö-
zött szerepelt titkosírással írt szöveg 
megfejtése, képfelismerés, meseírás, 
párosító feladat, csokievés kéz nélkül, 
valamint a meséből jól ismert lencse 
válogatása az „ocsú” közül.
A vetélkedőt a jó hangulat jellemezte, 

a csapatok ötletes, humoros megoldásai, 
a sok nevetés és egymás buzdítása kel-
lemes délutánt szereztek mindenkinek.
A próbák teljesítését zsűri értékelte, és 

a vetélkedés végén a megérdemelt juta-
lom sem maradt el. Az ötlet megálmo-
dója Dora Zsuzsa tanárnő volt, segítője 
a verseny során Juhász Katalin tanárnő, 
valamint lelkes 6.b-s lányok voltak.
Szeretnénk, ha ez a verseny, az 5. 

osztályosok nemes küzdelme hagyo-
mányként évről évre megrendezésre 
kerülhetne, hiszen mesét szerető és 
olvasó gyerekek mindig is lesznek.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893417460900808.1073742644.1475479139361311/1893417517567469/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893417460900808
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893457457563475
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893457457563475.1073742658.1475479139361311/1893457607563460/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893457457563475.1073742658.1475479139361311/1893457470896807/?type=3&theater


A Zipernowsky Károly Általános 
Iskola a Ki miben tudós? szellemi 
vetélkedővel ünnepelte meg 39. szü-
letésnapját, amelynek során diákok 
tartották meg a rendhagyó tanítási 
órákat egy-egy számukra kedves 
tudományterület olykor a zsűrit és 
a közönséget egyaránt lenyűgöző 
prezentálásával. 
Tanítsuk egymást, gyerekek! 
A Zipernowsky születésnapja minden 
évben jeles esemény, amelyet idén a Ki 
miben  tudós? című rendezvénnyel ünne-
peltek diákok és tanárok. Pedagógusaik 
segítségével a gyerekek izgalmas előadá-
sokkal készültek, a délelőtt pedig a felső 
tagozatosok számára ezeknek a prezen-
tációknak a meghallgatásával és megvita-
tásával telt. Ily módon volt a plazmáról, 
ásványokról, házimacskáról szóló ter-
mészetismeret „óra”, a görög istenekről 
mesélő irodalom, a Rubik-kocka algorit-
musait bemutató matematika vagy épp 
a szamurájok titkait fellebbentő történe-
lem óra., de megtudhattuk azt is, miből 
áll a számítógép vagy hogyan készítenek 
játékokat a Talentum robotika szakköré-
nek tehetségígéretei. 
Ilyen a tudomány, ha megéled 
Hiszen nem csupán a tudományról, de 
gyakorlati alkalmazásáról, a hozzá fű-
ződő személyes viszonyról is szó esett: 
az ökológiai lábnyomról nemcsak fon-
tos ismereteket kaphattunk: az előadók 

saját lábnyomukat is megmérték; a 10 
legszebb magyar szó kapcsán a kis ku-
tató összegyűjtötte az évfolyam által 
leginkább kedvelteket, megvizsgálta, mi-
lyen különbségek és hasonlóságok van-
nak egy-egy osztály választott legszebb 
szavai között; a Te is kocka vagy? előadás 
virtuózai a Rubik-kockát nemcsak elmé-
letben, de gyakorlatban is boszorkányos 
gyorsasággal rakták ki a feszülten figyelő 
közönség előtt. 
És mennyire más is volt így tanulni! 

Azon túl, hogy a megmérettetésben részt 
vevő tudóspalánták jelentős tapasztala-
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Gyerekek a katedrán 
tot szereztek a közönség és a zsűri visz-
szajelzései révén, társaik számára is rend-
kívüli hasznokat hozott ez a különleges 
délelőtt, és nemcsak ismereteik bővítése 
okán. A gyerekek átérezték az előadók 
bátorságát és elhivatottságát, akik népes 
közönség előtt beszéltek arról, amire lát-
hatóan rengeteget készültek. Méghozzá 
tették ezt úgy, hogy senki nem kötelezte 
erre őket. Kizárólag érdeklődésük vezé-
relte a kis tudóspalántákat, és ennél haté-
konyabb motiváció talán nincs is a tanu-
lók számára: kortársaik példája, akiknek 
a tudomány egy-egy területe izgalmas 
szellemi kalandot és olyan erőt jelent, 
amely munkát, fáradságot, időt nem saj-
nálva arra készteti őket, hogy másokkal 
is megosszák. 
Lelkesedés és motiváció 

A zipis diákok közvetlen közelről tapasz-
talhatták meg, milyen értéket is jelent 
egy adott téma szakértőjének lenni, és 
mennyi, érdeklődésükre nagyon is szá-
mot tartó kincs lelhető fel a tudomány 
tárházában. A visszajelzések így nem 
csupán arról szóltak, hogy milyen jó 
lenne még több ilyen rendhagyó tanítási 
óra, de máris akadtak jelentkezők, akik 
a következő Ki miben tudós?-on saját elő-
adással szeretnének szerepelni. A szelle-
mi táplálékkal sincs tehát másképp: evés 
közben jön meg az étvágy!

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893459184229969.1073742659.1475479139361311/1893459204229967/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893459184229969.1073742659.1475479139361311/1893459347563286/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893459184229969
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Az ünnepségünket megtisztelte dr. 
Molnár Szabolcs Újpest Önkormány-
zatának alpolgármestere, Tamás Ilona 
az Észak-Budapesti Tankerületi Köz-
pont igazgatója. A díjátadáson jelen volt 
még a minisztérium részéről Csongrádi 
Natália, a tankerületi központ részéről 
Mátésné Pataki Ágnes, valamint iskolánk 
tanulói, pedagógusai.
A Fogyasztói tudatosságra nevelő isko-

la pályázat az iskolák azon intézkedéseit 
értékeli, amelyek hozzájárulnak a diákok 
fogyasztóvédelmi ismereteinek növelésé-
hez, a tudatos fogyasztói magatartás kiala-
kításához. Miskolczi Erzsébet intézmény-
vezető asszony köszöntőjében elmondta, 
hogy intézményünk a cím odaítéléséhez 
meghatározott mind a hét szempontnak 
megfelelt: kiemelt figyelmet fordítva ta-
nulóink körében a felelős internet és kö-
zösségi média használatának kérdésére, 
a tanulók pénzügyi ismereteinek a meg-
alapozására, az egészséges életmód pre-
ventív szemléletének terjesztésére, a digi-
tális kompetencia fejlesztésére, a mozgás, 
a sport személyiségfejlesztő, közösségépí-
tő, egészségmegőrző szerepének tudato-
sítására, a fenntartható nevelés, környe-
zetvédelem fontosságára. Hangsúlyozta, 
hogy támogatjuk a rendszeres fogyasztó-
védelmi oktatások megtartását, a tanulók 
felkészítését fogyasztóvédelmi, pénzügyi, 
környezetvédelmi vetélkedőkre, verse-
nyekre. A jövőre vonatkozóan elmondta, 
hogy folytatjuk a tudatos fogyasztóvéde-
lemre nevelő munkánkat, vállaljuk keres-
kedelmi egységek, piacok látogatását, elő-
segítve a helyi termelői piacok, termékek 
megismerését. Kiemelte, hogy ezekben 
a projektekben minden diák és pedagógus 

részt vesz, együttműködve a különböző 
szakmai szervekkel, intézményekkel, civil 
szervezetekkel, szülőkkel. 
Keszthelyi Nikoletta helyettes állam-

titkár asszony beszédében hangsúlyozta 
a fogyasztóvédelem fontosságát, ki-
emelte intézményünk kiemelkedő, aktív 
tevékenységét, valamint azt, hogy a fő-
városban elsőként kapta meg az elisme-
rést intézményünk, amely kiemelkedő 
pályázatot nyújtott be. Ezután átadta 
a cím adományozásáról szóló oklevelet 
iskolánk igazgatójának. Az államtitkár 
helyettes asszony meghívta iskolánk di-
ákjait és tanárait a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium műszaki és vegyipari labo-
ratóriumába, ahol a termékek megbíz-
hatóságát ellenőrzik a fogyasztóvédelmi 
szakemberek. A címátadás után kiállítást 
és interaktív foglalkozást mutattunk be 
vendégeinknek a pályázatunkban leírt té-
makörökben.
Pappné Berendi Judit tanárnő csoport-

ja a környezetvédelem témakörében 
madáretetőt, madáreleséget készített, 
szelektív hulladékot válogatott, hulla-
dékgazdálkodással kapcsolatos feladatot 
oldott meg, újrahasznosított anyagokból 
különböző tárgyakat mutatott be.
Szunyoghy Gyöngyi irányításával 

az egészséges táplálkozás gyakorlati 
megvalósítását élvezhették a résztvevők. 
A zöldségek, gyümölcsök köztudottan 
egészségesek, vitaminokban, ásványi 
anyagokban gazdagok. De mi a hely-
zet a csokoládéval? Kis mennyiségben 
egészséges, nyomelemeket és antioxidán-
sokat tartalmaz – válaszolták a gyerekek. 
A csíkokra vágott zöldségek, a mártoga-
tós szószok, a csoki fondű és a saját ké-

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola a Bene
szítésű csoki falatkák nagy sikert arattak.
Bartus Marietta tanító a tudatos és biz-

tonságos internethasználatra hívta fel 
a gyerekek figyelmét. A médiahasználat 
változásának bemutatásával, a mai sok 
csatornás kommunikáció, az interneten 
végezhető tevékenységek játékos megis-
mertetésével kezdte a foglalkozást, majd 
a személyes tapasztalatok felhasználásá-
val plakátot készítettek, melyen össze-
gyűjtötték az internethasználat aranysza-
bályait, megfogalmazták a veszélyeket, 
kockázatokat is. A játék itt sem marad-
hatott el: Bingó játék után emotikonos 
játékkal zárták a bemutatót.
Andor Barabás Edit állomáshelyén 

a pénzügyi tudatosságra nevelés volt a fő 
tevékenység. A gyerekek itt is különböző 
évfolyamokból alkották a csoportot. Első 
feladatként a vezető-beosztott viszonyát 
illusztráló játékot próbálhattak ki a diákok. 
A pároknak egy tornyot kellett építeniük 
fakockákból úgy, hogy egyikük szeme be 
volt kötve, s a másik gyerek instrukciói 
alapján épített. Igazi vállalkozási kompe-
tenciát fejlesztő feladat volt. A másik si-
keres játék a Lakatlan sziget nevet viselte, 
melyben különböző termékeket állítottak 
elő a gyerekek és cserekereskedelmet foly-
tattak egymással. Sok nevetés, jó hangulat 
kísérte a foglalkozást.
Jobbágy-Felső Erzsébet a gyerekek di-

gitális kompetenciájának fejlesztéséből, 
a Digitális témahét projekttervéből adott 
egy kis ízelítőt a csoportjával. Meseképek 
sorba rendezésével diafilmet készítet-
tek, a Paint program segítségével mese-
jelenetet rajzoltak, a meseszereplőknek 
névjegykártyát készítettek. Nagyon szín-
vonalas munkák születtek, a gyerekek 
egymást segítve, kreatív módon, öröm-
mel végezték az érdekes feladatokat.
Gálfalvi Áron és Szabó Sándor test-

nevelők a széleskörű sportlehetőségek 
közül a tornát, akrobatikát választották 
bemutatóul. Magas fokú koncentráció és 
tudatosság jellemzi ennek a témakörnek 
a mozgásanyagát. A gyerekek elkápráztat-
ták vendégeinket a fantasztikus gyakorla-
taikkal. Öröm volt látni a tehetségüket.
Mindannyiunk számára emlékezetes 
marad ez a nap.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893418980900656
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893418980900656.1073742645.1475479139361311/1893418997567321/?type=3&theater
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A 2016/2017-es tanévben immár 
harmadik alkalommal került meg-
rendezésre a Pénz7, amely Euró-
pa-szerte mintegy 30 országban 
hívja fel a figyelmet a pénzzel való 
tudatos gazdálkodásra.
Március 6-10-e között az Angol Nyelvet 

Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 
valamennyi tanulója benevezett az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma által 
megrendezésre kerülő programsorozat-
ba. A kisebbek játékos feladatokat vé-
geztek, míg a nagyobbak a „Bankoljunk 
okosan!” témában szereztek ismereteket. 

 2017. március 6-án, Kodály Zoltán 
halálának ötvenedik évfordulóján 
rendezték meg a IV. Kerületi Mű-
veltségi Vetélkedőt a Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola és Gimná-
zium dísztermében, amelyről Pászti 
Károly írt beszámolót.
A háromfős csapatoknak a legkülön-

bözőbb feladatokat kellett megoldani-
uk. A zenefelismerés mellett volt kép-
társító, mondat kiegészítő, idézetkereső 
és képösszerakó feladat is, de egy olasz 
rejtvényben Kodályhoz köthető szava-
kat is kellett találni vagy épp egy Kodály 
Zoltánnal készült riportot meghallgatva 
kellett kérdésekre válaszolni.

A versenyt Tóthné Nyiszteruk Hil-
da, az iskola intézményvezetője nyi-
totta meg. A műsort Pászti Károly ve-
zette, munkáját Tuza Márta,a kerület 
művészeti munkaközösségének veze-
tője segítette.
Az általános iskolai tagozaton 

a Pécsi Sebestyén Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola lett 
az első a Halassy Olivér Német Nyel-
vet Emelt Szinten Oktató Általános 
Iskola csapata előtt.
A középiskolai kategória első két he-

lyét a Könyves Kálmán Gimnázium 
csapatai nyerték meg.

forrás: ujpest.hu

Műveltségi verseny a Csokonaiban

Pénzügyi és Gazdálkodási Témahét az Angol Tagozatos Általános Iskolában

Bogyó és Babóca 
a Csalogányban

Mind óvodás gyermekeink, mind 
kisiskolásaink körében óriási nép-
szerűségnek örvendenek Bartos 
Erika írónő tollaiból született mesék 
Bogyóról és Babócáról, a csigafiú és 
a katicakislány kedves történetei.
Az elmúlt tanévben az írónő szemé-

lyesen jött el a Csalogány Iskolába és 
mesélt újabb és újabb történeteket a kis 
bogárkákról, melynek nagyon örültünk. 
Ez évben pedig rendkívüli megtisztel-

tetésben lehet részünk, hiszen az írónő 
jóvoltából a tanév végéig intézményünk-
ben vendégeskedik az országot meg-
hódító Bogyó és Babóca kiállítás, mely 
az egyes meserészleteket eleveníti meg.
Ezúton meghívjuk a tankerület ér-

deklődő kisiskolásait, valamint a III. 
kerület óvodásait a kiállítás megtekin-
tésére. Időpont egyeztetés dr. Kántor 
Gézáné intézményvezető asszonnyal 
a +36 (1) 225-0450-es telefonszámon 
vagy a csalisuli@gmail.com címen.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A 8.b osztály egyik foglalkozásán külső 
banki szakember is részt vett.
Magyarország 2015 óta vesz részt 

az Európai Money Week programban, 
melynek célja, hogy már fiatal kortól fel-
hívja a figyelmet a pénzügyi tudatosság-
ra. Szakmai programoktól iskolákban 
futó speciális eseményeken át játékos 
versenyekig számos csatornán találkoz-
hatunk a Pénz7 eseménysorozatával.
2017-től a program bővülése kö-

szönhető a Nemzetgazdasági Minisz-
tériumnak és a Junior Achievement 
Alapítványnak, mivel a programsoro-
zatban megjelent a pénzügyi tudatos-
ság mellett a vállalkozói kompetencia-
fejlesztés és a vállalkozói alapismeretek 
élményalapú bemutatása is.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1893460814229806/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893461924229695
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1893460814229806/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893461924229695.1073742661.1475479139361311/1893461934229694/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893461327563088
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893461327563088
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893461327563088.1073742660.1475479139361311/1893461357563085/?type=3&theater
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Néhány éve a Csalogány Álta-
lános Iskola kiemelt vendégei és 
támogatói az angol iskolába járó 
gyerekek és szüleik, akikkel alkal-
manként közös programon vesz-
nek részt a Csalogány gyermek-
otthonában elhelyezésre került 
gyerekek. Legutóbb március 10-én 
látogatták meg a CsaliSulit. 
A pedagógusok, nevelők segítségé-

vel leküzdve a nyelvi nehézségeket, 

együtt örültünk, együtt játszottunk 
az általuk hozott játékokkal, eltölt-
ve egy kellemes péntek délutánt. 
Intézményünkben kiemelt figyel-

met fordítunk arra, hogy tanuló-
ink részére minél több lehetőséget 
teremtsünk a közösségi élet aktív 
részvételére, ezzel is megalapozva, 
illetve erősítve a másság, a fogyaté-
kosság elfogadására irányuló szem-
léletet.

Bankárképző 
az 5.c-ben

Az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános 5.c osz-
tályában pénzügyi témában tartott 
előadást a Sberbank munkatársa 
a pénzügyi tudatosságra nevelés 
jegyében.
– Ki korán kel, aranyat lel.
– Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér.
– A pénznek nincs szaga.
– Az idő pénz.
– Sok  kicsi  sokra  megy. – záporoz-
tak a közmondások március 17-én, 
pénteken az 5.c osztályfőnöki órá-
ján, Birinyi Éva néni (osztálytársunk 
édesanyja) kérdésére, aki a Sberbank 
Magyarország Zrt-től érkezett hoz-
zánk, hogy bemutassa nekünk a fi-
zető eszközök világát.

Az érdekfeszítő kalandozást nagy-
mértékben színesítette a mindennapi 
használatban lévő hazai és külföldi 
bankjegyek, bankkártyák egyénileg 
történő alapos vizsgálata, amihez 
mindenki kapott ajándékba egy UV-
lámpát. Megtudtuk, hogy mi a kü-
lönbség a készpénz és a számlapénz 
között, továbbá arra a rejtélyre is 
(UV-)fény derült, hogy milyen kap-
csolat van a magyar útlevél és a Szó-
zat között.
Óriási élménnyel lettünk gazdagab-

bak és a jövőben garantáltan kama-
toztatni fogjuk a megszerzett isme-
reteket! Köszönjük szépen Éva néni!

 A Fodros Általános Iskola, mely 
Örökös Ökoiskolaként kiemelt fi-
gyelmet fordít az élővilág érdeke-
ire, és ezáltal az állatvédelemre is, 
a napokban nagy segítségére volt 
a dalmata-mentő egyesületnek. 
A kisdiákok zászlókat készítettek 
a Dalmata Mentésnek.

Nagy lelkesedéssel ragasztgatták kicsik és 
nagyobbak is a pöttyös zászlókat, a képek 
magukért beszélnek. Jó volt látni ennyi 
szorgalmas és ügyes gyermeket. Önkéntes 
munkájuk gyümölcse szétosztásra kerül 
az április 8-án tartandó Dalmatás Találko-
zón, melyre ezúton is várunk mindenkit!
Köszönjük a Fodros Iskola diákjainak!

Apró kezek nagy munkában!

Angol iskolások a Csalogányban

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893464000896154
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893464000896154
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893462900896264
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1893463497562871/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893462900896264.1073742662.1475479139361311/1893462904229597/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1893463497562871/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893464000896154.1073742663.1475479139361311/1893464040896150/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893464000896154.1073742663.1475479139361311/1893464030896151/?type=3&theater
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Rendkívüli nap volt az Újpesti Bene 
Ferenc Általános Iskolában, hiszen 
az iskolába látogatott a nemzetközi 
hírű Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-
díjas magyar népzenei formáció, 
a Muzsikás együttes.
2008-ban az együttes a legrangosabb 

nemzetközi világzenei elismerésnek, 
a World Music Expo WOMEX-díjának 
kitüntetettje is lett. Azon kevesek közé 
tartoznak, akik bizonyos értelemben 
Magyarország – egyik – arcának szá-
mítanak a nagyvilágban. A világszerte 
népszerű együttes az autentikus magyar 
népzene utazó nagyköveteként járja 
az ország iskoláit, amikor koncertprog-
ramjaik időt és lehetőséget hagynak erre. 
Köztudott, hogy a zenei nevelést nem 

lehet elég korán kezdeni, Kodály tréfás 
és komoly megállapítása szerint „a legjobb 
már kilenc hónappal a születés előtt”.
A zenei élményhez jutás, az éneklés, 

a zenetanulás, a zene befogadásának 
képessége jótékony hatású nem csupán 
az általános műveltségi szint emelésé-
hez, hanem a testi lelki harmóniához is.
A diákok esztétikai szemléletének ala-

kítása, az értékes alkotások iránti igény 
megalapozása, a zene örömének tuda-
tosítása kiemelt feladatunk. Intézmé-
nyünk fontosnak tartja a zenei nevelés 
fejlesztését. Már első osztálytól furu-
lyázni tanulnak diákjaink, gyermekkó-
rusunk, tanári kórusunk ünnepeink ál-
landó fellépői, a tanév végi hangszeres 
bemutatónk már hagyománnyá nőtte 
ki magát. Harmadik osztályban nép-

táncot tanítunk, művészeti gáláinkon 
a zenéé és a táncé a főszerep. Éves 
projektjeinkből sem maradhat el a kü-
lönböző népek, korok zenéi, táncai. 
Többször járt intézményünkben a Ka-

láka együttes, a Kormorán együttes, 
így hát természetes volt számunkra, 
hogy meghívjuk a Muzsikás együttest 
is intézményünkbe. Nagy örömünkre, 
az együttes elfogadta felkérésünket, s 
a MOL által támogatott programnak 
köszönhetően ingyenes előadást tartot-
tak „Rendhagyó énekóra” címmel intéz-
ményünk tanulóinak. Az együttes tagjai: 
Sipos  Mihály,  Porteleki  László,  Éri  Péter, 
Hamar Dániel a népzenei koncert alatt 
érdekes és fontos információkat is meg-
osztottak a hallgatósággal a hangszerek-
ről, a népzenei szokásokról, hagyomá-
nyokról, s aktivizálták a közönséget.
Igazi örömzenélésnek lehettünk 

résztvevői. Megismerkedhettünk 
a magyarság különböző tájegységeinek 
népzenei alapjaival, megcsodálhattunk, 
hallhattunk olyan különleges népi 
hangszereket, mint a hosszú furulya, 
a tambura, mandolin, brácsa, kontra és 
az ütőgordon. 340 tanuló együtt éne-
kelte a népdalokat a Muzsikás együttes 
zenei kíséretével és végül egy mezőségi 
lakodalmasba is ellátogathattunk, meg-
tanulva egy igazi népi csujogatóst is. 
A zenészek lenyűgöző előadásmód-

ja, a belőlük áradó zene iránti szeretet 
és tudás mély nyomot hagyott mind-
nyájunkban. Felejthetetlen élmény 
volt ez a velük töltött óra.

Rendhagyó énekóra a Benében Programok az Erkel 
Gyula Zeneiskolából
2017. március 9-én rendezték a Járdá-

nyi Pál Zeneiskolában a XII. Országos 
Kodály Zoltán Szolfézs és Népdal-
éneklési Verseny budapesti válogató-
ját. Az Erkel Gyula Újpesti Zenei AMI 
diákja Botos Gergely – Dékányné  Lő-
rincz  Henriett  növendéke  – a maximális 
pontszámnál eggyel kevesebb ponttal 
jutott be az országos versenyre.
2017. március 10-én rendeztük a ha-

gyományos tavaszi Kicsinyek Hang-
versenyét. A 10 éves, vagy annál fiata-
labb korosztály adott számot tudásáról. 
A kicsik, akik közül a legtöbben életük-
ben először álltak pódiumon, nagyon 
szép produkciókat mutattak be. Külön 
öröm volt hallani a gitárosok kamara-
zenélését. Erőss Erna tanárnő mun-
káját dicséri az ügyes darabválasztás és 
a felkészítés.
Programajánló
Az Erkel Gyula Újpesti Zenei AMI 

április 8-án rendezi meg az alapítványi 
családi napját a XI. Zenede-napot.
Már folynak az előkészületi munkák, 

hogy a családok és az érdeklődők meg-
ismerhessék a zeneiskola munkáját. 
Lesz Fúvószenekari és Vonószenekari 
hangverseny. A hangszerbemutató ke-
retében a tanári zenekar bemutatja Pro-
kofjev: Péter és a farkas című művét, 
majd következik a hangszersimogató, 
ahol mindenki megnézheti, megfoghat-
ja és ki is próbálhatja a hangszereket. 
A legtöbben ilyenkor választanak hang-
szert is. Őket várjuk április 10, 11 és 
12-én a felvételi meghallgatáson 14-19 
óráig a zeneiskolában.
A tombola mindig izgalommal teli vá-

rakozást hoz a gyerekeknek. Az „idő-
sebb” korosztálynak társasjátékot szer-
vez az egyik egyetemista növendékünk. 
Este az Erkel Operastúdió mutatja be 
Mozart vígoperáját a Kairói ludat. A na-
pot pedig a Jazz Klub rendezvénye zár-
ja. Lesz cserebere sarok, hangszermű-
hely, fúvós hangszer bemutató és vásár. 
És, hogy ne maradjunk étlen-szomjan, 
egész délután büfé is üzemel!
Szeretettel várunk minden kedves ér-

deklődőt!

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893465054229382
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893465054229382.1073742664.1475479139361311/1893465064229381/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1893471260895428/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1893471260895428/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1893471260895428/?type=3&theater
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Éneklő ifjúság – 
Minősítő hangverseny

Ismét gratulálhatunk az Óbudai 
Árpád Gimnázium kórusainknak és 
felkészítő tanáraiknak, Orosz Erzsé-
betnek és Kúnné Kocsis Erzsébet-
nek a kórusok legújabb eredményeit 
látván, avagy pontosabban hallván.
A fővárosi minősítő hangversenyen 

a gimnáziumunk kórusai, a 7-8. osztályos 
kis kórus, valamint a felnőtt tagozattal 
megerősített nagy kórus arany diplomát, 
országos dicsérő minősítést szereztek. 
Mindkét kórus különdíjban is részesült.

Ez az eddigi évek lehető legjobb ered-
ménye. Köszönjük mindenkinek, aki 
hangszerjátékával, éneklésével, megérté-
sével segítette az iskola zenei életét.

MÁV Szimfonikusokat hallgattunk az Adyban
Az Újpesti Bene Ferenc Általános 

Iskola ebben az évben már második 
alkalommal vett részt az Ady End-
re Művelődési Ház szervezésében 
a MÁV Szimfonikus Kamarazene-
kar ismeretterjesztő ifjúsági hang-
versenysorozatán, a Zenedélutánon, 
ahol a műsorvezető Székely Edit 
fuvolaművész, zenepedagógus volt. 
A zenei programsorozatról Dedics 
Jánosné írását olvashatják.
Az első előadásra január 20-án, pén-

teken 15 órakor került sor „Nád  közé 
bújtam,  nádsípot  fújtam…” címmel, ahol 
a fafúvós hangszerek nagy családját szó-
laltatták meg a zenészek, bemutatták, 
hogyan faragja a nádat az oboista, és 
hogyan lehet hasonló sípot készíteni szí-
vószálból. Részleteket adtak elő Beetho-
ven, Dvořak szimfóniáiból és Bartók: 
Tánc szvit című művéből – megmutat-
va, hogy a zeneszerzők a hangszerek 
tulajdonságait, hangkaraktereit, hogyan 
használják.
A második előadáson február 24-én, 

pénteken 15 órakor a „Trombita  har-
sog…” rézfúvós hangszerek mutatkoz-
tak be a gyerekeknek. 10 fős rézfúvós 
együttes muzsikált a reneszánsz torony-
zenétől, Bach: 3. Brandenburgi verse-
nyén át a kortárs magyar zeneszerző, 
Balogh Sándor karakter zenéiből ünnepi 
hangulatban, sok vidámsággal, mókával.
A gyerekek nagyon jól érezték magu-

kat, s örömmel várják a következő elő-
adást, ami március 31-én, pénteken 15 
órakor lesz „Akkor víg, ha verik. Mi az?” 
címmel. A sorozat záró előadásán a fő-
szerep az ütőhangszereké lesz. A leg-
ősibb és legtöbb hangszert tartalmazó 
hangszercsalád az ütősöké. Kézzel-láb-
bal, verővel vagy egyéb eszközzel meg-
szólaltatható fémből, fából, bőrből vagy 
más anyagok kombinációjából készült 
hangszerekkel ismerkedhetnek meg 
a gyerekek. Ki is próbálhatják majd őket. 
A hangszercsalád jelenleg is gazdagodik 
a kortárs, valamint a könnyű zenében 
újításra, kísérletezésre ösztönzi a muzsi-
kusokat és a zeneszerzőket egyaránt.

Zenedélután a Csalogány óvodában

Itt a tavasz! 2017. március 9-én 
délután a Csalogány óvodában ta-
vaszköszöntő koncertet szervez-
tek gyermekek és szüleik részére. 
Heinczinger Mika zenész (Mistral 
együttes tagja) egy interaktív, színes 
zenei délutánnal örvendeztette meg 
a résztvevőket.
Megismerkedhettünk különböző ér-

dekes hangszerekkel, mint például a do-
romb vagy a kecskeduda, kipróbálhattuk 
a tibeti hangtálakat is. A muzsika hang-
jai, melyek betöltötték intézményünk kis 

auláját, hívogatóak voltak az iskolások 
számára is, így szép számban gyűltünk 
össze. A közös zenélés és éneklés során 
mindannyian sokat tanultunk a másik-
tól, közösségünk új élményekkel gaz-
dagodott. Sok megható pillanatot élhet-
tünk át. Mika szemeiben játék közben 
könnyek csillogtak, hiszen most járt elő-
ször intézményünkben. Távozáskor fel-
ajánlotta, hogy máskor is szívesen eljön 
hozzánk és reméli, hogy több alkalma 
lesz még megismertetni gyermekeinket 
a zene varázslatos világával. 

„Nincs semmi baj...” 
A Mesekör előadása

A Szent Miklós Iskola Mese-
körének tagjai hónapok óta ala-
kították, próbálták ezt a mesét, 
melybe saját élményeiket, érzel-
meiket, félelmeiket, személyisé-
güket is beleszőtték.
Ezt a történetet adták elő család-

tagjaiknak, diáktársaiknak, tanára-
iknak és a vendégeknek. A mese 
címe: „Nincs semmi baj...” volt.
Az elgondolkodtató előadás nagy 

sikert aratott. Kíváncsian várjuk 
a következő történetet!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893478507561370
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893478507561370
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1250082491707451&id=807806509268387
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893473124228575
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893474527561768.1073742667.1475479139361311/1893474574228430/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893474527561768.1073742667.1475479139361311/1893474574228430/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893473124228575.1073742666.1475479139361311/1893473157561905/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893478507561370.1073742668.1475479139361311/1893478530894701/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893474527561768.1073742667.1475479139361311/1893474574228430/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893478507561370.1073742668.1475479139361311/1893478527561368/?type=3&theater
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A III. Tankerületi Csalogány In-
tézmény és a Miklós téri Intézmény 
tanulói, akik a Csalogány Diáksport 
Egyesület tagjai, 2017. március 3-5. 
között részt vehettek Belgiumban 
Geel városa rendezésében egy nem-
zetközi úszóversenyen.
 Pénteken, kora hajnalban útra keltünk, 

majd kétórás repülő út után megérkez-
tünk a hollandiai Eindhowenbe, ahol 
belga barátaink már vártak minket. Szál-
lásunk elfoglalása után, mely Westerlo 
kis városában volt, kis pihenő és ebéd 
után, nyakunkba vettük a várost egy 
nagyobb séta erejéig. Másnap reggel 
korai ébredés, reggeli után elindultunk 
a verseny helyszínére, Geelbe, ahol 8 or-
szág, Belgium, Luxemburg, Hollandia, 
Írország, Skócia, Németország, Dánia, 
Magyarország részvételével, megkezdő-
dött a verseny. Összesen kilenc ország 
198 versenyző indult a nagy megméret-
tetésen, ahol a Szent Miklós Általános 
Iskola és EGYMI tanulója, Rácz Bálint 
két versenyszámban – gyorsúszásban és 
váltóban – is első helyezést ért el. Gratu-
lálunk a két aranyéremhez!
A hangulat kiváló volt. Minden ver-

senyző hozta a saját technikáját, formá-
ját. Szuper napot zártunk. A nap végén 
egy óriási tészta party, zenés buli, kereté-
ben kapta meg minden sportoló az ér-
met és az ajándékot. Harmadik nap kora 
reggel kissé fáradtan, de élményekkel 
telve utazhattunk haza.
Március 7-én Budapesten a Magyar 

Speciális Olimpiai Szövetség által a Bó-
kai kertben megrendezett IV Európai 
Tenisznapon vehettünk részt sportoló-
inkkal. Iskolánk 10 teniszezője vett részt 
ezen a rendezvényen. Nagyon szép 
eredményekkel, csupa csillogó éremmel 
tértünk haza.
Intézményünk aktív tenisz versenyzői 

mellett a Kölyök Sportoló Program csa-
pata is meghívást kapott immár másod-
szor erre a rendezvényre. A bemelegítő 
koncert után, melyet Kovácsovics Fru-
zsina adott, míg a „nagyok” divízionálása 
és versenyei zajlottak, a „kicsik” játékos 
módon ismerkedhettek meg a sportág-
gal. A gyerekek nagyon élvezték a prog-
ramot, ügyesen teljesítették a feladato-
kat. Köszönjük az élményt!
Abban a szerencsés helyzetben vol-

tak a Kölyök Sportoló Program tagjai, 
hogy a Speciális Olimpiai Tenisz Napot 
követően meghívást kaptak Virtuoso 
Dine&Wine-be, ahol a Téli Világjáté-
kokra induló sportolókat köszöntötték. 
A gyerekek különösen élvezték a Pa-
Dö-Dö koncertet, és a finom falatokat. 
A Csalogány csapat is nagyon szurkol 

a Speciális Olimpia Téli Világjátékain 
részt vevő Magyar Csapat versenyzői-
nek, és bízunk benne, hogy nemsokára 
a mi kis Kölyök-sportolóink is ilyen nagy 
megmérettetésre készülhetünk majd.
Köszönet a Csalogány DSE sporto-

lóit felkészítő Wiesnerné Oravecz Éva, 
Tóth Tibor Dénesné és Lentner Nóra 
gyógypedagógusoknak.

A Csalogány DSE márciusi élményei A legsportosabb 
iskolák

A Sportiskolák Országos Szö-
vetsége által kiírt „Magyaror-
szág legjobb köznevelés típusú 
sportiskolája” pályázaton az Új-
pesti Bródy Imre Gimnázium 
a IV. helyezést érte el sportolói 
tavalyi eredményeinek köszön-
hetően.
Köszönjük sportolóinknak és 

az őket felkészítő sportszakembe-
reknek, munkájukhoz további sok 
sikert kívánunk! Külön örömünk-
re szolgál, hogy Pongrácz Bence 
11.B osztályos tanulónk az Újpesti 
Torna Egylet cselgáncsozója nyer-
te el a „2016. évi Magyarország 
legjobb sportági sportiskolása” 
címet. Gratulálunk Bencének és 
edzőjének, Horváth Lászlónak!

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893483310894223
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893483310894223.1073742669.1475479139361311/1893483340894220/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893485857560635
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893485857560635
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893485857560635.1073742670.1475479139361311/1893485890893965/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893485857560635.1073742670.1475479139361311/1893485887560632/?type=3&theater
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Idén április 29-én tartják a Ká-
posztásmegyeri napot, amely szá-
mos sport- és kulturális program-
mal várja az érdeklődőket reggel 9 
órától 21:30-ig.
Ez a szombat reggel nem hagyomá-

nyos módon fog indulni Káposztás-
megyeren!
Reggel 9 órától startol el a Futó és 

Kerékpáros Fesztivál, ahol először 
a két futótáv (a mini majd a maxi), majd 
a kerékpárosok startolnak el, akiket 
a kutyás futók követnek. A távok után 
sorsolás várja a résztvevőket! Köz-
ben Közlekedésbiztonsági játékkal és 
BikeSafe – kerékpár regisztrációval 
várjuk az érdeklődőket.

A sportot a kultúra követi: 15 órá-
tól számos koncert várja a szórakoz-
ni vágyókat: az Alma együttes, Oláh 
Gergő, Opitz Barbara, Kovács Kati, 
majd este 8 órától 5 év után újra Új-
pesten egy meglepetés fellépő – kinek 
személyét  egészen  április 22-ig  homály  fedi 
– szórakoztatja majd a kilátogatókat.
Természetesen a nap folyamán szá-

mos kísérő programra is számíthatnak:
10 órától 18 óráig Progress Fun: 
gyermekfoglalkoztató programok, 
Szélkakas népi játszópark, Kéz-
műves foglalkozások, arcfestés, 
Lufihajtogató bohóc, Merende mű-
hely és manufaktúra – eszközös ját-
szató várja a családokat.

Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivál 
a Káposztásmegyeri napon

A Szigeti Általános Iskola 
tornaterme is megújult

Újpest Önkormányzata és a Kiss 
Lenke Kosárlabda Suli együttmű-
ködésében ezúttal az Újpesti Szi-
geti József  Utcai Általános Iskola 
tornaterme újult meg. A Károlyi, 
a Homoktövis és a Szűcs suli után, 
már itt is egy teljesen új termet 
használhatnak a diákok.
A március 21-i ünnepséget Török 

Ibolya, az iskola igazgatója nyitotta 
meg, majd Wintermantel Zsolt mon-
dott rövid köszöntőbeszédet. 
Mindig örömteli, ha valami elkészül, 

és azt gondolom, hogy ebben az isko-
lában ez elmúlt években sok pozitív 
változás történt – mondta a polgár-
mester. – megújult kívülről az épület, új 
nyílászárókat és hőszigetelést kapott, 
most pedig megújult ez a tornaterem 
is. Remélem, nem árulok el nagy titkot, 
de hamarosan kint, a szabadtéren is 
egy új burkolatú, többfunkciós sport-
pálya építése fog zajlani. 
Az átadón jelent volt még Kiss Len-

ke, a Kosárlabda Suli alapítója, Tamás 
Ilona a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Budapest IV. tanker-
ületének igazgatója, valamit dr. Mol-
nár Szabolcs, dr. Zsigmond Barna Pál 
és Nagy István alpolgármester is. 
A megnyitó sportos és jó hangula-

táról az UTE Tornaszakosztályának 
növendékei, a Négy Muskétás Tánc-
egyesület táncosai és a Face Team ak-
robatikus kosárlabdacsapat gondos-
kodott. 

forrás: ujpest.hu

 Kattintson Facebook oldalunkra!

http://www.ujpest.hu/programok/576
http://www.ujpest.hu/programok/576
http://www.ujpest.hu/programok/576
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893486824227205
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1893486824227205
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1893486824227205.1073742671.1475479139361311/1893486970893857/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 18 -Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Egy márciusi napon az Angol 
Nyelvet Emelt Szinten Oktató 
Általános Iskola tanulói egy is-
kolai kirándulás keretében meg-
látogatták a belvárosban találha-
tó zsidónegyedet. Történelmi és 
irodalmi tanulmányaikban a diá-
kok e kornál tartanak, ezért na-
gyon hasznos kiegészítést kaptak 
ismereteik bővítéséhez. A prog-
ramról Öcsi Boglárka 8.b osztá-
lyos tanuló számolt be.
Utunk a Kazinczy utcai zsinagógánál 

kezdődött, ahol betérhettünk az épü-
lethez tartozó kis „faluba” is. Itt két 
idegenvezetőnk ismertetett néhány 
alapvető dolgot a zsidóságról: kó-
serség, esküvő, szokások, sok min-
den szóba került. Köztük a Mikve is, 
amely a zsidó vallásban a zsidók szá-
mára előírt rituális fürdésre kialakított 
hely. A Mikvét ma már szinte kizáró-
lag csak az ortodox zsidók használják. 
Itt van egy kicsi mély medence, mely-
ben csak természetes víz lehet, példá-
ul eső- vagy folyóvíz, s ebben mez-
telenül megmártózva, magzatpózba 
kuporodva elmondanak egy imát 
a zsidók, így megválnak bűneiktől.
Az ortodox-zsidó templomot ma-

gunk mögött hagyva megtekinthettük 
azt a jellegzetes múlt századi kis házat, 
ahol az első magyar kártya készült, 
majd elmentünk a néhai budapesti get-
tó rekonstruált falához. Ebbe a gettóba 
még a náci megszállás és a holokauszt 
ideje alatt telepítették be a magyaror-
szági zsidókat. Akik nem ebbe a zsú-
folt, fallal elszigetelt pokolba kerültek, 
azokra talán még szörnyűbb sors várt. 
Koncentrációs táborokba, munkaszol-
gálatra vitték őket. Azonban a gettók-
ba vagy kényszermunkatáborokba még 
be nem került zsidók megmentésére 
más országok nagykövetségei menle-
velekkel, míg magyar aktivisták akár 
álruhás ÁVH-sként is siettek. Itt a ki-
rándulásunk elején kapott tableteken 
meghallgattuk néhány túlélő visszaem-
lékezését az általuk megélt szörnyűsé-
gekről. Borzalmas dolgokat élhettek át 
ezek az emberek!

Sok új és sokkoló információval tel-
ve indultunk a második zsinagóga felé, 
melyet csak kívülről csodálhattunk 
meg, ugyanis az utcafrontba beolvadó 
ház belülről életveszélyessé lett nyilvá-
nítva. Innen is továbbhaladva egy la-
kóépület előtt megismerhettük a holo-
kauszt áldozatairól való megemlékezés 
egyik érdekes módját. Ezek a járdába 
kőként rakott bronzlapok, melyeket 
az elhunyt illető háza elé helyeztek ki 
a rokonok beleegyezésével, rajta a sze-
mély nevével. Ez a botlatókő.
Végül utolsó állomásunk a Dohány 

utcai zsinagóga volt. Itt a biztonsá-
gi kapun áthaladva megtekinthettük 
az épület gyönyörű belsejét is. Miután 
leültünk a padsorokba, idegenvezető-
inknek köszönhetően megtudhattuk, 
hogy mi az a tóratekercs, hogy készül, 
ki az a rabbi, milyen díszítések lehet-
nek falon, ablakon, és hogy mire való 
a nagy karzat. Továbbá még megis-
merkedhettünk a zsidók furcsa szom-
bati szokásaival is. Ugyanis a Bibliának 
megfelelően Isten ilyenkor pihent meg 
a Teremtés után, a hetedik napon. Ez 
náluk a szombat. Így a zsidók is pihen-
nek, tehát nem szabad hosszabb utazás-
ra vállalkozniuk, nem cipelhetnek, nem 
végezhetnek munkát, nem költhetnek 
pénzt, nem csiholhatnak tüzet. (Napja-
inkban ez a szabály az elektronikai eszközök 
használatára  vonatkozik.) A zsinagóga 
belsejének megtekintése után meglá-
togattuk az épület körüli sírhelyeknek 
kialakított kertet, ahol a holokausztnak 
sok ismert vagy épp ismeretlen áldozata 
fekszik; a kerítés mentén pedig számos 
híres zsidó származású közember, tu-
dós, író, költő szobra előtt tiszteleghet-
tünk. Továbbhaladva megtekinthettünk 
kőtáblákra vésett névsorokat, a zsidók 
segítésére biztonságukat és életüket fel-
áldozó polgárok, aktivisták neveivel.
Itt ért véget tanulságos kirándulásunk. 

Fontos, hogy emlékezzünk a történ-
tekre, emberekre, hiszen ezek is, ők is 
történelmünk részei. A holokauszt túl-
élői hamarosan elhunynak, így nekünk 
kell megőriznünk ennek emlékét, és to-
vábbadni generációról generációra.

Hogyan kerülnek agarak a taní-
tási órára? A Kerék Általános Is-
kola alsó tagozatosainak Takács 
Anita írónő tartott előadást és be-
mutatót a felelős kutyatartásról.
Az előadás alapja az írónő saját kezűleg il-

lusztrált könyve, a „Száva mondandója” volt. 
Az órákon a gyerekek örömére részt vet-
tek az írónő agarai is. A könyv egy kis agár, 
Száva „naplója”. A könyv nem hétközna-
pi nézőpontból íródott, hiszen a mesélő 
maga Száva, akitől megtudhatjuk, hogyan 
látja a világot, hogyan talál rá a gazdája, 
hogyan tanulja meg a nevét, bontakozik ki 
előtte lassan falkájának mindennapi élete 
és szokásai. Végigkísérhetjük gondolata-
it, amelyek azt illusztrálják, hogyan lesz 
Szávából értetlen, bohókás kölyökből ele-
gáns, öntudatos, igazi “nagykutya”.
A további részletekért ajánljuk, hogy 
olvassák el a könyvet!

 
TAN KER HÍR

V. évfolyam, 
6. szám

 
2017. március

 
Megjelenik 
kéthetente

Történelmi séta a belvárosi zsidónegyedben Száva mondandója
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