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2017. május 16.

Iskola a jövőből

Kitüntetések Óbuda Napján
Hagyományosan május első hétvégéjén tartják városrészünkben a
kerület napját, amely idén már két
napos eseménnyé nőtte ki magát.
Péntek este szórakoztató programokkal hangolódhattak a kilátogatók Óbuda Napjára, majd a
szombaton folytatódó kulturális és
könnyűzenei programok mellett
kiosztották a városrész hírnevét
öregbítő, kitüntető díjait.
Óbuda Napján átadták a kerület legrangosabb elismeréseit, a Díszpolgári
címet, a Pro Óbuda díjat, az Óbuda Kultúrájáért Díjat, a Hidegkuti Nándor Emlékplakettet, valamint az Óbuda Sportolója Díjat.
„Mindig nagy örömünkre szolgál, ha
mindezek mellett olyan kiválóságokat
állíthatunk példaként az óbudaiak közössége elé, akik művészeti, sport, tudományos vagy egyéb teljesítményük
által maguk is hozzájárultak a III. kerület ismertebbé tételéhez.”- mondta
el Bús Balázs.
Cikkünk a 3. oldalon folytatódik
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Robotok a terepasztalon, ezüstösen
csillogó díszletek, egyedi mérnökjátékok és technikák – a Zipernowsky
Általános Iskolában az idei Családi
napon bemutatkoztak a Talentum
robotika szakkör tehetségei és szakértő segítőik. A délután különleges
programjairól Horváth Orsolya tanárnő írását olvashatják.
Van már bennünk egy ösztönös vonakodás a hasznossal szemben, hiszen úgy véljük, ami javunkra válik, az szükségszerűen kevésbé élvezetes. Ami finom, az lehet,
hogy egészségtelen, a környezettudatosság megalkuvással járhat, a tudománynál élménydúsabb a könnyed szórakozás. Ha feltennénk a kérdést a gyerekeknek, hogy
mivel töltenék szívesebben az idejüket: egy telefonos játékkal vagy egy tudományos
projekttel, elég egyöntetű lenne a válasz. Cikkünk a 7. oldalon folytatódik

Versmondóverseny a
Zöldliget iskolában

Globális veszedelem: a
klímaváltozás

2017. május 5-én, hűvös, csepergő esős időben szálltak be
az Aquincum Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
diákjai abba a kisbuszba, amelyik Velencére, a Zöldliget Baptista Általános Iskolába vitte őket
az országos angol nyelvű szavalóversenyre.
A nyolc évfolyamból összesen tizenöten képviseltük iskolánkat a
versenyen, évfolyamonként kétkét tanulóval. A versenyről Ráczné
Schanda Katalin munkaközösség-vezető számolt be.
Cikkünk a 12. oldalon folytatódik

Globális veszedelem: a klímaváltozás címmel rendezte meg rajzpályázatát az Újpesti Kulturális Központ
a Föld Napja alkalmából az iskolai
fenntarthatósági témahéthez kapcsolódva. A programról Dr. Kriskáné
Gánóczy Anita beszámolóját olvashatják.
Az ünnepélyes megnyitóra és eredményhirdetésre április 27-én került sor
Káposztásmegyeren, a Lóverseny téri
Közösségi Házban.
A kiállításon megtekinthető pályaművekben a globális felmelegedés súlyos
következményei elevenednek meg.
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik
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Kattintson Facebook oldalunkra!

Miénk itt ez a tér!

„Kutató Diákok” a III. kerületben

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ hagyományosan a
2016/17-es tanévben is meghirdette a „Kutató Diákok” pályázatot a
III. kerületi általános iskolák 5-8.
évfolyamos tanulói számára.
Lehetőséget kívántunk nyújtani minden lelkes, és tehetséges felső tagozatos
tanulónak, akik természet-, vagy társadalomtudományi, illetve egyéb területen
mélyebben foglalkoztak olyan témával,
amely nem kapcsolódik szorosan az iskolai tananyaghoz, amelyben saját maguk valamely kutatómunkát végeztek,
és ennek eredményét szívesen megosztanák diáktársaikkal, tanáraikkal és az
érdeklődőkkel. Felhívásunkra három
iskolából, 31 tartalmilag és esztétikailag
is igényesen elkészített pályázat érkezett.
Az idei évben történelemből 16 pályamunka érkezett, de készültek prezentációk földrajzból, biológiából, ökológiából, matematikából és informatikából is.
A pályázók a szakmai zsűri előtt 10-10
perces időtartamban, előadás formájában mutatták be az elkészített prezentációjukat. A bírálóbizottság négy kategóriában értékelte a pályaműveket.
A helyezettek:
1. Péntek Domonkos (5.oszt)
Első Óbudai Általános Iskola
A kis Fermat-tétel és a titkosírás
(Matematika)
2. Bakai Diána (6.oszt)
Első Óbudai Általános Iskola
Magyar lófajták (Biológia).
3. Seres Réka (6.oszt)
Első Óbudai Általános Iskola
A 3D nyomtatás (Informatika).
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

***
2. Trauner Ádám (6.oszt)
Első Óbudai Általános Iskola
XIV. Lajos, a Napkirály (Történelem).
3. Gömbös Bálint (6.oszt)
Első Óbudai Általános Iskola
II. Rákóczi Ferenc (Történelem).
• Podlussány Boglárka (6.oszt)
Pais
Dezső
Általános
Iskola
Atlantisz (Történelem). Különdíj
***
1. Lukács Levente (7.oszt)
Pais Dezső Általános Iskola
Nagybörzsönyi erdei kisvasút
(Földrajz)
2. László Levente (7.oszt)
Pais Dezső Általános Iskola
Próbáljunk meg Emojikkal beszélni
(Informatika)
3. Zsigó Péter Izsák (7.oszt)
Pais Dezső Általános Iskola
Robotika (Informatika).
***
1. Keresztesi
Gábor
Benedek
(8.oszt)
Első Óbudai Általános Iskola
A normandiai patraszállás (Történelem).
2. Réz Levente (7.oszt)
Pais
Dezső
Általános
Iskola
Az angliai csata (Történelem).
3. Vadler Vilmos (7.oszt)
Első Óbudai Általános Iskola
Harci gázok (Történelem, Kémia).
Ismételten gratulálunk minden „Kutató Diáknak” az igényesen, esztétikusan elkészített pályamunkákhoz és
azok szóbeli bemutatásához, és további sok sikert kívánunk nekik!
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2017 május 20-án 13:00-21:00-ig változatos programok, jam, street-art és
koncertek várják a fiatalokat a Csobánka téren az Óbudai Kulturális
Központ Békásmegyeri Közösségi
Házának szervezésében.
14:00 - 18:00 - Break Jam – Országos freestyle 1VS1 break táncverseny
Nevezés a helyszínen 13:00-14:00 óráig
14:00-tól - Graffiti Jam – Bázis Store
14:00 - Dr. Zumpf András graffiti fotókiállítása A kiállítást megnyitja: Nádudvari Noémi, a Színes Város Csoport művészeti kurátora.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető június 1-ig, a Közösségi Ház nyitvatartási
idejében.
14:30 - 15:00 - Dr. Zumpf András:
Óbuda, a graffitisek Mekkája
16:00 - 17:00 - Sági Bálint és Kovács
Budha Tamás (Bázis Store) – A graffiti
magyarországi kialakulása és eddigi történelme. Utána kerekasztal-beszélgetés.
Koncertek
17:45 - 18:15 - SäyHëy!
18:30 - 19:00 - Mi Voltunk Azok
19:15 - 20:00 - Fregath
20:15 - 21:00 - Gamma Baby
A rendezvény ingyenes.

Gyereknap Csillaghegyen
A Csillaghegyi Csillag Moziban
Gyermeknap alkalmából a gyerekeké, kedvenceiké, és a filmezésé a
főszerep!
10:00 - Zootropolisz – Állati nagy balhé!
(magyarul beszélő, amerikai családi animációs
film, 108 perc, 2016)
11:30 - Kerülj közelebb kedvenceidhez!
Állatsimogató és hüllőbemutató az Elveszett Állatok Alapítvány közreműködésével.
Helyszín: Csillaghegyi Közösségi Ház
(1039 Budapest, Mátyás Király út 11-15.)
Időpont: 2017. május 27., 10:00 - 12:30

Kattintson Facebook oldalunkra!

Nyári programok
Óbudán és azon túl

Kitüntetések Óbuda Napján

2017-ben a kerület második legrangosabb díjával, Pro Óbuda
díjjal tüntették ki többek mellett
Antal István fotográfust, „Óbuda
fényképészét”.
Az idén 70 éves fotós sok évtizedes, a kerületért végzett elkötelezett
munkája eredményeként vehette át
a Pro-Óbuda díjat Óbuda Napján
Antal István a hatvanas évek elején
munkája mellett hobbiként kezdte
a fotózást, 1968-tól munkahelyén,
a mezőgépgyári eseményeken fotózott. 1972-ben szerzett fényképész
szakképesítést, majd a vállalati átszervezések után 1976-tól a kerület
fotográfusa. Számos óbudai vállalati- és üzemilap illetve újság számára
készített fotókat, többek közt az akkor havonta megjelenő Óbuda Újságnak is.
Hivatásos fotósként Óbuda nagy
átalakulása iején kezdte pályafutását, képeivel dokumentálta a régi
óbudát, a panel építések időszakát,
az akkori rendezvények, események
képekben történő bemutatásának
szentelte mindennapjait. 1989-től
az Óbudai Művelődési Központ,
mai nevén Óbudai Kulturális Központ főállású fotósa, ahol azóta is.
fáradhatatlan lelekesedéssel végzi
munkáját.
Fotói rendszeresen visszaköszönnek újságunk lapjairól is, számos
intézményeinket érintő eseményről tudósít a mai napig fényképeivel, amelyért köszönettel tartozunk
neki. Gratulálunk!
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Óbuda-Békásmegyer sportjáért
végzett kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként a Hidegkuti Nándor Emlékplakettet ebben az évben
Dr. Neszmélyi Emil veheti át.
Dr. Neszmélyi Emil Óbudán élő
ügyvéd, a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai és Jogi Bizottságának tagja,
2016. május 20-án, magyar idő szerint
hajnal négy órakor ért fel a Mount
Everest 8848 méter magas csúcsára,
ahová magával vitte a többek között
Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának hivatalos zászlaját is.
Az amúgy is embert próbáló teljesítmény értékét jelentősen emeli, hogy
a csúcsot a nemzetközi hegymászó
szakma által is nehezebbnek és technikásabbnak tartott északi, tibeti útvonalon hódította meg, amely eddig
más magyar állampolgárnak nem
sikerült, ennélfogva Magyarország
is bekerült azon kivételes nemzetek
közé, amelyek legalább egy sikeres
mászója az északi útvonalon jutott el
a világ legmagasabb pontjára.
A kiváló sportember a Bárczi Géza
Általános Iskola egykor volt tanulója, aki korábbi iskolájához ma
is kötődik. Mind a Mount Everest
megmázása előtt, mind azóta több
alkalommal vett részt az iskola Tehetség napjain, ahol a szeretettel
mesélt a Bárcziban eltöltött évekről,
a sportról, a tanulás fontosságáról.
A lokálpatrióta sportteljesítménye elismeréseként méltán veheti át
2017-ben a Hidegkuti Nándor Emlékplakettet.
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A nyári vakációhoz közeledve a
szülőknek egyre nagyobb fejtörést
okoz, hogy gyermekeik számára
milyen értelmes időtöltést biztosítsanak a nyári hónapokban. Alábbi
összeállításukkal az önkormányzat nekik szeretnénk támpontot
nyújtani.
Tour de Óbuda – június 10.
A kerület sport életében már hagyományosnak tekinthető közösségi bringázás, mely a Fő térről indul, a résztvevők pedig rövid (15 km) és hosszú
(38 km) távra nevezhetnek. Az igazán
elkötelezettek azonban egészen Leányfaluig (50 km) is eltekerhetnek.
Az önkormányzat napközis táborába a
kerületben lévő lakcímmel rendelkező-,
illetve kerületi iskolába járó gyerekek jelentkezhetnek (utóbbiak számára költségtérítéses). A tábor július 3 és augusztus 18-a
között, minden hétköznap 8:00-16:00
óra között várja a gyerekeket két helyszínen: a Kiserdei tábor a Királyok útján,
és a Laborc utcai tábor. A tábori programot a kerületben működő sportegyesületek együttműködésének köszönhetően
sportfoglalkozások színesítik. A kerületi
iskolában tanuló gyermekek jelentkezni
a saját iskoláikban tudnak, majd a tábor
első napjától (2017.07.03.) a táborhelyszínen. A kerületi lakóhellyel rendelkező, de
nem kerületi iskolában tanuló táborozni
vágyó gyermekek interneten tudnak jelentkezni, a www.obudasport.hu oldalon található űrlap kitöltésével.
A Barátság Szabadidőparkban már
június 11-től indul a strand szezon. A
nagyobbaknak érdemes átböngészniük
a nyitva tartást és az árakat a Laborc
utcai kikapcsolódás tervezése előtt.
A Kolosy térnél lévő Civil Házban a
kicsiket június 19 és 30 között játékos
formában, bábozás által ismertetik meg
a környezettudatossággal; egy “állati jó
tábor” keretében július 17 és 28 között
pedig a felelős állattartás szempontjaival.
A kerületi intézmények honlapjain
további részletek és lehetőségek olvashatók!
forrás: obuda.hu

Kattintson Facebook oldalunkra!

Globális veszedelem: a klímaváltozás
A rajzok kiválóan bemutatják a
szennyező források mellett az ezek
ellen bevethető hatékony gyógymódokat, amelyekkel talán egyszer
lehetőségünk lesz a Föld sebeit begyógyítanunk.
A rajzpályázatra tíz újpesti iskolából
közel 350 pályamű érkezett. Hét kategóriában, korosztályonként kerültek
díjazásra az alkotások. A helyezettek
mellett különdíjakat kaptak a különleges és érdekes témák vagy egyedi
technikák.
A rajzpályázaton résztvevő iskolák:
Újpesti Bajza József Általános Iskola,
Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola,
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Újpesti
Homoktövis Általános Iskola, Újpesti
Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két

Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Újpesti Károlyi István Általános Iskola
és Gimnázium, Lázár Ervin Általános Iskola, Megyeri Úti Általános
Iskola, Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola és Benkő István Reformá-

tus Általános Iskola és Gimnázium.
A kiállítás megtekinthető a Lóverseny téri Közösségi Házban hétköznaponként 9-18 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!
forrás: ujpest.hu

Zenei hírek az Erkel Gyula Művészeti Iskola háza tájáról

Az elmúlt két hét egy kicsit nyugalmasabb, de korántsem eseménytelen időszak volt az Erkel Gyula Újpesti AMI életében.
A Szabolcsi Bence Zeneiskolában
rendezték meg a Budapesti Zeneiskolai
Zongora együttesek Fesztiválját április
4-én. Kiszely Deborah tanárnő zongora
duója, Lőrik Zsófia és Schuszter Blanka
Rebeka, ezüst minősítést kaptak.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Május 4-én rendeztük hagyományos
Orgonás hangversenyünket az Újpesti Kertvárosi Templomban. Petrován
Mária, iskolánk orgonaművész tanára
és tanítványa Őri Gergely nagy sikerű
koncertet adtak. Közreműködtek még
iskolánk tanárai, Hruby Edit (ének), Lakatos Gabriella (cselló) és Szalóki Zoltán
(trombita), akik Petrován Mária orgonakíséretével fület-szívet melengető da-
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rabokat játszottak. A siker nem is maradt el, a közönség hosszasan tapsolt a
művészeknek. Iskolánk Vonószenekara
fejezte be a hangversenyt, Sillye Gergely
vezényletével. Két szép lassú darabot
szólaltattak meg. Beethoven: Adagióját és Telemann: Sinfóniáját. A hangversenyt megtisztelte jelenlétével Erkel
Tibor özvegye, akinek nagyon tetszett
a műsor. Úgy gondoljuk, hogy a hangverseny méltó volt az Erkel nevét viselő
zeneiskolához.
A ZETA (Zenetanárok Társasága) május
8-án délelőtt rendezte meg hangversenyét Balassa Sándor zeneszerző tiszteletére, a XIII. kerületi Fischer Annie
Zeneiskolában. Ez a nagyszabású vállalkozás sajnos egy kicsit időben is „nagyszabásúvá” vált és az egész vasárnap délelőtti órákat lefedte. Iskolánkat Kiszely
Deborah tanárnő két zongora tanszakos
növendéke, Schuszter Blanka Rebeka és
Toldi Miklós képviselték. Az ének tanszakról pedig Kárpáti Magdolna növendéke László Anna állt helyt, igen magas
színvonalon. A kicsit fárasztó vasárnapi
fellépés végül is nagyon szép emlékeket
hagyott, úgy a közönségben, mint a fellépő diákokban.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Dr. Juhász Árpád előadása a Bárcziban

Április 24. és 28. között, a Föld
napját ünnepelve, fenntarthatósági
témahetet szervezett a Bárczi Géza
Általános Iskola.
A hagyományos őszi témahetünket
idén új köntösben, új tematikával, új
időpontban, de a régi bevált gyakorlatnak megfelelően rendeztük meg, azaz
hétfőtől péntekig a résztvevő osztályok
tanulói kis csapatokba szerveződve
egy-egy a fenntarthatóság szempontjából fontos témát jártak körbe. A négy
napos könyvtári, internetes, helyszíni
kutatásuk eredményeit előadásba rendezték, és pénteken az évfolyamtársak
és a szülők előtt előadták.
A keddi napot külön érdekessé tette,
hogy iskolánkba látogatott a magyar
televíziós ismeretterjesztés nagy öregje, dr. Juhász Árpád.
81 éves kora ellenére, fiatalos lendülettel, túrazsákkal a hátán érkezett, és
előbb az alsósoknak, majd a felsősöknek mesélt gazdag élettapasztalatából
példákat merítve a fenntarthatóság

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

fontosságáról. Elbeszéléseiből feltárult
szemünk előtt a múlt, amelyben egy
kisfiú a háborús Budapesten, majd az
orosz megszállás alatt egyre közelebb
került a természethez. Indiánnak öltözött, felcseperedve pedig geológusként
járta be előbb hazánk, majd a nagyvilág
minden zegét-zugát. És nem csak bejárta, hanem fotózta, filmezte, kutatta
a távoli tájakat, hírt adva a Föld nevű
bolygón zajló változásokról. A gyerekek kérdésére, hogy ki ez a bácsi, méltán hangozhatott el a válasz: a magyar
Attenborough.
Előadását vastapssal köszönték meg
a diákok. A híres geológus búcsúzóul a
következőket írta az iskola emlékkönyvébe: „Azt kívánom, hogy ezek a gyerekek
egy szép kék bolygón érjék el a 80. életévüket,
mint amilyen bolygón én töltöttem a gyerekkoromat.”
Nagyon örülünk és büszkék vagyunk,
hogy itt volt közöttünk a tudósóriás, és
hatalmas tudásának egy morzsáját itt
hagyta nekünk emlékül.
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Állatkertben a Fodros

Május első keddi napján a Fodros
Általános Iskola felsőbb osztályos
tanulói ellátogattak a Fővárosi Állatés Növénykertbe az osztályfőnökök
kíséretével.
Az idő tökéletes volt egy kis sétához, és
hogy senki ne unatkozzon, a tanárok még
egy jópofa feladattal is kedveskedtek nekünk. Minden osztály kapott egy-egy állatcsoportot (pl. madarak, azon belül vízparti
madarak), ezeket az élőlényeket le kellett
fotózni, végül egy kisfilmben bemutatni.
Barangolásunk során betekintést nyerhettünk a hiénák, a jaguárok és a tigrisek
reggelijébe is. Megnéztük az állatkert új
jövevényeit; a kis zsiráfokat, a kiselefántot és a kis kecskéket.
Az utóbbiakat meg is simogattuk az állatsimogatóban. Láttunk aranyos majmokat, akik túlbuzgón játszottak egymással.
A nap végét néhányan fagyival koronázták meg, mindenki remekül érezte magát.

Elsősegélynyújtó versenyen a Bródysok
Az Újpesti Bródy Imre Gimnázium
csapata a Területi Elsősegélynyújtó
Versenyen (Észak-Pest) a középiskolai
kategóriában a III. helyezést szerezte meg. Versenyzők: Marjai Borbála,
Biró Virág Bianka, Szegedi Áron és
Mucsi Tamás (11.M) és Szakáts Szilárd (11.B). Gratulálunk a csapat tagjainak és Bécsi Szilvia tanárnőnek!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Fodrososok a csillaghegyi nagyszínpadon

Május 6-án délben az Óbuda
napja rendezvénysorozat csillaghegyi színpadán lépett fel a
Fodros Általános Iskola énekkara is Tóth Brigitta kórusvezető
vezényletével.
Az együttes sok vidám tavaszi és
nyári dallal készült. A klasszikus

dallamok mellett mesefilmek dalaiból készült összeállítást is hallhattak a látogatók.
A negyedikes lányok néptánctudásukat mutathatták meg a nézőknek.
A koreográfiát Merkó Ágnes tanította be. A műsor végén rengeteg
tapsot kapott az egész csapat.

Tavaszi kert- és udvarszépítés

Jótékonysági gyűjtés a
Veresben
A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium hagyományainak megfelelően fontosnak tartja, hogy támogassa a rászorulókat, családokat és
gyermekeket. Az iskolában évente
kétszer szerveznek gyűjtést, hogy
ezzel segítsünk azoknak, akik nehéz
helyzetben élnek.
2017. május 15. és június 7. között várjuk adományaikat, amelyeket az Óbudai
Családsegítő segítségével továbbítunk a
rászoruló, valamint a Családok Átmeneti Otthonában élő gyereknek. Gyűjtünk
tartós élelmiszert valamint játékokat és
mesekönyveket.
Nagyon köszönjük a Karácsony előtti gyűjtésben való közreműködésüket
és szeretnénk kérni, hogy amennyiben
módjukban áll, segítsék akciónkat most
is! – olvasható Papp György igazgató
felhívásában.
A jelenlegi gyűjtés 2017. május 15-től,
az iskola épületében, a portán, az erre a
célra rendszeresített kosarakban és dobozokban történik. Felajánlásaikat és
adományaikat ezúton is köszönjük!

Holokauszt emléknap

Április utolsó péntek délutánján
még a borús, esős idő sem térítette el azt a 25 diákból és 5 szülőből
álló kis csapatot, akik közösségi
munka keretében vállalták, hogy
megszépítik az Óbudai Gimnázium előterét, udvarát és kertjét. Az
iskolaszépítésről Füzesi Katalin
tanárnő írását olvashatják.
Színes, tarka virágok kerültek a
kőládákba, a macskakövek közül eltűntek a fűcsomók, friss földet kapTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

tak a dézsákban lévő örökzöldek, új
növények díszítik az ablakokban elhelyezett virágládákat. Kiástuk a fölösleges orgonasarjakat, megszépült
és színes virágokkal gazdagodott a
sziklakert, az írisz bokrok köré szórt
murva kiemeli a virágszigeteket. Tuját ültettünk, rendezetté vált a rózsalugas, összetakarítottuk az udvaron
és a kertben elszórt szemetet, hogy
környezetünk felfrissülve, megújulva
várja a ballagókat.
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A Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban hagyományosan egy aulai
kiállítással emlékeznek meg a holokauszt áldozatairól.
Idén a magyar zsidók üldözésének és
megsemmisítésének útját mutattuk be
a zsidó ellenes rendeletektől az Auschwitzba vezető úton át a gázkamráig.
Fekete-fehér képek sorozata ez, eredeti
dokumentumok kópiái, egykor élt emberek arcai, akik senkinek sem ártottak,
és igazi indok nélkül ölték meg őket.
Borzalmas képeket szándékosan nem
raktunk fel. Elég az anyák, gyermekek
arca, akik mit sem sejtve várakoznak a
halálra. Célunk az volt, hogy diákjaink
végignézve ezeket az arcokat, felismerjék, hogy itt pont ugyanolyan életeket
semmisítettek meg, mint amilyen az
övék. Felismerjék, hogy az auschwitzi
gyerekek pont olyan ártatlanok voltak,
mint a Kerék utcaiak.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Iskola a jövőből: különleges programok a Zipernowsky Családi napján

A zipis diákok közül is minden bizonnyal csak kevesek tették volna le a
voksukat a tudomány szórakoztató jellege mellett – egészen április 21-éig. A
Zipernowsky Családi Napon mindez
megváltozott, és ugyanerre a kérdésre
a zipis diákok alighanem már másképp
felelnének, ugyanis olyan délutánnak
lehettek részesei, amelynek minden
percét messzemenőkig élvezték, és a
tudomány éppúgy, lekötötte figyelmüket, mint addig csak legkedvesebb foglalatosságaik.
Hogy mindez így történhetett, és valóban szemléletfordító rendezvénnyé
válhatott az idei, a Föld Napját ünneplő zipernowskys Családi nap, az a
rendkívül színes, a tudományterületet
részleteiben és empirikusan megmutató esemény együttesnek köszönhető, amely az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által rendelkezésre bocsátott forrásból a Nemzeti Tehetség Program pályázatán támogatást nyert Talentum robotika szakkör
eredményei köré szerveződött. Díszvendégként az iskola volt igazgatóját,
Horváth Bors Rudolfnét köszöntötték, aki hosszú évtizedes munkájának
elismeréseként a Pedagógiai Szolgálati
Emlékérmet vehette át Gál Jenőnétől,
az Észak-Budapesti Tankerület oktatási referensétől. Az esemény fényét
tovább emelték a jeles vendégek: Kelemen Viktória, Óbuda-Békásmegyer
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Önkormányzatának alpolgármestere,
Marlokné Somogyi Ildikó, ÓbudaBékásmegyer Oktatási és Kulturális
Osztályának osztályvezetője, Halasiné
Petrovai Erika, Óbuda-Békásmegyer
Oktatási és Kulturális Osztályának
óvodai referense, valamint Stefán Mariann, a Gyermeksziget-Montessori
Óvoda óvodavezetője is megtisztelte
jelenlétével a rendezvényt. Az ünnepélyes pillanatok után a Talentum szakkör
Benke Ildikó informatika tanárnő által
mentorált tehetségígéretei mutatták be
az általuk épített és programozott robotokat a Simon Mariann tanárnő által
tervezett, saját készítésű makettekből
álló terepasztalon.
Az ámuló kérdésekre azonban nem
csupán elméleti válaszokat adtak: a
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felhasznált technikákat bárki kipróbálhatta, az Abacusan Stúdió vezetőjének
Sugár Sárának köszönhetően a gyerekek építhettek a robotokat is alkotó
építőkockákkal és a különböző mérnökjátékokkal, az Alu-Go feltalálójának, Balázs Gyulának az irányításával
elsajátíthatták az alumíniumhulladékból való alkotás módszereit, sőt, egy
hosszú barátságláncot is készítettek,
melyet a rendezvény lezárásaként közösen a magasba emeltek.
Most már a tudomány áll nyerésre!
Az alkotás öröme mellett a közösségi
játékok utánozhatatlan élménye mutatta meg, hogy pár egyszerű kellékkel és
egymás bevonásával milyen nagyszerű
és minőségi időtöltés valósítható meg,
amelynek élvezetessége bizony felülmúlja a megszokott szórakozások által
nyújtott örömöt. És ez volt az igazi hozománya az idei Családi napnak: megváltoztatta az ösztönös vonakodással
teli szemléletet, a gyerekek számára a
„tudomány”, a „hasznos” és a „szórakoztató” már nem egymásnak ellentmondó,
hanem éppen hogy összetartozó fogalmakká váltak. Nem tettük fel a kérdést,
hogy egy ugyanilyen délután vagy pár
órás online játék közül melyikre voksolnának, de gyaníthatóan más válaszok születtek volna, mint a Családi
nap előtt, ahol egyébként négy telefon
gazdájának keresésére is indulni kellett.
Egész egyszerűen elfeledkeztek róla.

Kattintson Facebook oldalunkra!

A papír újra használata, avagy témanapok a Szűcs Sándor Általános Iskolában
A környezeti nevelés meghatározó
és kiemelkedő feladata a Szűcs Sándor Általános Iskolának. A fenntarthatóság gondolata napi szintű, folyamatos eleme az iskola pedagógiai
tevékenységének. A hétköznapok
tevékenysége mellett minden évben
kiemelt jelentőségűek a tavaszi témanapok. A fenntarthatósági témanapról Lévai András intézményvezető beszámolóját olvashatják.
Az idei tanévben mérföldkőnek tekinthető keretek között, de egy régi-aktuális
témát dolgoztunk fel: a papír újra használatát. A téma feldolgozásának formai
kerete – a korábbi évek tanóra szerű foglakozásaitól eltérően – a projektmunka volt,
amit a fő szervező, Fodorné Branstädter
Ágnes álmodott meg. Az előkészítés,
pontosabban a felkészülés a tanév elejétől, egész tanévben folyamatosan történt. A projektmunka elfogadásakor a
tantestületünk bátor vállalkozást tett, hiszen ilyen jellegű tevékenységet legföntebb csak osztálynyi keretben próbáltak
ki kollégáim. Külön dicséret illeti Fodornét, Ági nénit, aki mindvégig bízott a
kollégáiban.
Már kora ősszel megalakult a 25 csapat, amiket a korábbi években már bevált módon szervezték meg, mégpedig
úgy, hogy minden évfolyamról két vagy
három tanuló került a csapatokba. A
20-24 fős csapatok vezetői a hagyományoknak megfelelően egy-egy nyolcadikos vagy hetedik osztályos tanuló lett.
A projektforma miatt felnőtt mentorok
is segítették a gyerekeket. Általában egy
vagy két pedagógus kolléga vállalkozott
egy-egy csapat támogatására. A projektmunkába a szülők is bekapcsolódtak,
megvalósítva a fenntarthatóság pedagógiájának azon elvárását, hogy hatásaiban
túlnyúlik az iskola keretein és ezáltal széles körben hasznosulnak e nevelés célkitűzései. A csapatok a tanév során több
alkalommal, szervezett módon kaptak
lehetőséget a témanapi „témájuk” kiválasztására, a megvalósításra való felkészülésre. A csoporttalálkozók mellett,
a csapattagok egymással, a szülőkkel
és a mentoráló pedagógusokkal e-maiTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

les formában tartották a kapcsolatot.
A tavaszi témanapok annyiban hasonlítottak a korábbi évek gyakorlatához,
hogy az első két napon az iskolában tartott foglalkozásokon vettek részt a gyerekek, a harmadik napot pedig külső helyszínre szerveztük. Az idén Solymárra,
az Alsó-Jegenye-völgybe vonultunk ki.
Hétfőn és kedden az évközben választott témát dolgozták föl a csapatok. A
feladatuk a papírról és a papírgyártásról
a lehető legtöbb információt megszerezni és azokat úgy földolgozni, hogy
mindenki számára használható ismeretté váljanak. Minden csapatban felkészült
felelősei voltak az ismeretgyűjtésnek, a
prezentációk elkészítésének és bemutatásának. Az elméleti munka mellett
minden csapatnak el kellett készíteni egy
olyan projektmunkát, ami a papír újra
használatát prezentálta.
Ötletesebbnél, ötletesebb tárgyak, installációk születtek. Készült kéményen
fészkelő gólya papírmaséból, 3D-s társasjáték színes újságpapírból, divatos
földig érő ruhaköltemény szintén újságpapírból, hatalmas papírdobozokból
épített két tanteremnyi méretű labirintus
ötletes feladatokkal, színes állatkert és a
húsvét elengedhetetlen attribútumai, természetesen újságpapírból. Bizonyságul,
hogy mindenki letette kézjegyét a megvalósítás során, készült egy iskola fája,
aminek a leveleit a résztvevő gyerekek
színes papírból kivágott kézkörvonalaiból állították össze. Ez a fa, a többi installációval együtt az iskola auláját díszíti.
Ezen a két napon szinte valamennyi csapat alaposan kitett magáért. A második
nap végén szakértő zsűri (az FKF edukációs csoportjának szakembereinek részvételével)
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értékelte a munkákat, de a gyerekek is
szavazhattak társaik kiállított munkáira.
A harmadik napon az egész iskola Solymárra utazott. A Paprikás-patak völgyében szerveztük az akadályversenyt, ahol
ötletes és érdekes feladatokat kellett a
csapatoknak végrehajtaniuk. A völgybe – ahová előzőleg települtek (volna)
az egyes állomásokat irányító pedagógus kollégák – két irányból indultak a
gyerekek. Ehhez előzetesen úgy kellett
irányítani a bennünket szállító 13 autóbuszt, hogy a völgy két végéhez felváltva
érkezzenek a csapatok. Az állomásokra
települő tanárokat szállító busz eltévedését kivéve, minden hibátlanul sikerült.
Az állomásokon izgalmas, ügyességet
igénylő feladatok várták a gyerekeket. A
nem tervezett kitérő miatt némi csúszással kezdődött ugyan a vetélkedés, de a jó
szervezésnek köszönhetően fennakadás
nélkül, valamennyi csapat eredményesen
ment végig az állomásokon és így időben
be tudták fejezni a versenyt. A hűvös idő
ellenére a mozgásnak és a vidám feladatoknak köszönhetően a hangulat remek
volt. Minden az elképzeléseknek megfelelően alakult, és hazafelé már egyik busz
sem tévedt el. Időben, délután négy órára mindenki visszaérkezett az iskolához,
ahol már a szülők várták a gyerekeket. A
gyerekek és a felnőttek is vidám, jó hangulatban töltötték el ezt a napot is.
Köszönet a szervezőknek a sikeres
és eredményes programért. Külön köszönet illeti a témanapok főszervezőjét, kitalálóját és irányítóját Fodorné
Branstädter Ágnest, aki töretlen lelkesedéssel és elkötelezettséggel szervezte
meg ezt a nagyszabású és rendkívül sikeres iskolai rendezvényt.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Egészséges” versengés
a Homoktövisben

Témanapok a Szűcsben

Az előző oldalon már beszámoltunk a Szűcs Sándor Általános
Iskola Fenntarthatóság témanapi
programjairól, amelyről a következőkben egy kicsit más szemszögből olvashatnak beszámolót. Így
élte meg a programokat csapatvezetőként Brodorits Kitti 8.a osztályos tanuló.
Először 2. osztályosként vettem részt
olyan iskolai témanapokon, ahol nyolcadikos tanulók irányításával dolgoztunk. Ebben az évben végzős diákként, már nekem kellett összefogni az
egyik csapat munkáját. Az idei témanapok azonban más volt, mint az eddigiek! A csapatoknak önállóan, mentortanár segítségével kellett egy olyan
projektet kidolgozni, amelynek célja,
hogy megismerjük a papírgyártás és a
papír újrahasznosításának folyamatát,
felfedezzük, hogy a hulladékként keletkezett papír újrahasználatával hogyan tudjuk környezetünket megóvni.
Már ősszel összeszedtük csapatunk
tagjait, ezután kitűzőt terveztünk,
amely a csapattagok összetartozását
jelképezte. Létrehoztunk egy internetes levelezőrendszert, amely segítségével nemcsak a csapattársakat, hanem a szülőket is be tudtuk vonni a
munkálatokba. Több csapattalálkozót
tartottunk, ahol egyrészt megismertük egymást, másrészt megterveztük
a projektünket. A mi csapatunk úgy
döntött, hogy egy állatkertet készít
különböző élőhelyekkel! Az egyik
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

ilyen találkozón az iskola valamennyi
tanulója elkészítette a saját tenyérlenyomatát, amelyekből elkészült az
„Iskola fája”.
Az első nap izgultam, hogy mindennel időben elkészüljünk, és hogy
a gyerekek jól érezzék magukat! Nagyon büszke vagyok, hiszen az elsőstől a nyolcadikosig minden gyerek
részt vett benne. Ez az állatkert a mi
közös munkánk volt!
A második nap végén az FKF munkatársaiból és az iskola vezetőiből
álló zsűri véleményezte a munkáinkat. Nehéz dolguk volt, rengeteg ötletes munka került ki a kezeink közül: például háztetőn fészkelő gólya
papírmaséból, társasjátékok, kosarak,
tányérok, divatos ruhaköltemény újságpapírból, valamint egy valóságos
labirintus is! Az eredményekbe nekünk is volt beleszólásunk, a tanulók
leadhatták saját szavazatukat a nekik
legjobban tetsző alkotásra. A harmadik nap Solymárra utaztunk, ahol
a Paprikás-patak völgyében vettünk
részt egy akadályversenyen.
Nagyon élveztem ezt a 3 napot, mert
az óriási felelősség ellenére, ami rajtunk, csapatkapitányokon volt, mégis jól éreztük magunkat! Szeretném
megköszönni az iskola tanárainak a
sok segítséget, amellyel emlékezetessé
tették az idei környezetvédelmi napokat, valamint köszönet a saját csapatomnak is, akik mindvégig bíztak
bennem!
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A Homoktövis Általános Iskola
csapatai kiváló eredményt értek el
a Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály és a Magyar
Rákellenes Liga Budapesti Segítő
Szolgálata szakmai együttműködésben szervezett fővárosi versenyen,
amelyről Matisfalvi Réka Eper 5.a
osztályos tanuló írt beszámolót.
Az idei tanévben felső tagozatosok
lettünk. A tanulás mellett sok izgalmas
versenyben is részt vehettünk. Az egyik,
amelynek címe: „A testmozgás szerepe az
egészség megőrzésében” különösen tetszett,
hiszen az elméleti fordulók után a döntő gyakorlati feladatokból állt.
Hónapról hónapra oldottuk meg a
feladatokat, amit határidőre kellett beküldenünk. Nagy örömünkre sikerült
bejutni a döntőbe. Izgatottan készültünk, még Tóthné Paul Emese védőnő is segített minket elsősegélynyújtási
alapismeretekből. A versenysorozat
záró napján a Marczibányi Téri Sport
– és Szabadidő Központban 15 különböző ügyességi feladatot kellett
megoldanunk. Itt bebizonyíthattuk,
hogy csapatban milyen fontos az egymásra figyelés, az összedolgozás.

A verseny végén két korcsoportban is
szép eredményt értek el a homoktövises
diákok. Az 5-6. osztályosok kategóriában második és harmadik helyezést ért el
a Mandarinok és az Aranyalma csapata.
A 7-8. osztályosoknál, nevükhöz
méltóan, az Á-szok első helyezést
értek el. Ami még igazán megtisztelő volt, hogy az oklevelet és könyvjutalmakat 4 olimpiai bajnoktól: Faragó
Tamástól, Storcz Botondtól, Imre
Gézától és Szabó Józseftől vettük át.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Fenntarthatósági témahét a Halassyban

A Halassy Olivér Általános Iskola is
csatlakozott az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kezdeményezett Fenntarthatósági Témahéthez
2017. április 24-27-e között. A program célja a Föld Napja üzenetének,
a fenntarthatóságnak széles körű
elterjesztése iskolai keretek között
valamint ráirányítani a figyelmet
arra, hogy olyan állapotban őrizzük
meg a környezetünket utódainknak,
amilyen állapotban kaptuk. A Témahétről Horváthné Böröcz Marietta
projektvezető, valamint Mile Kitti és
Hallai Gábriel 8.a osztályos tanulók
beszámolóját olvashatják.
Az alsós korosztályhoz igazított téma a
felelős állattartás volt. A gyerekek már a
tavaszi szünetre kaptak előzetes feladatokat. Osztályonként egy-egy kihúzott
állattal kapcsolatosan találós kérdéseket,
képeket, fotókat kellett gyűjteniük, illetve rajzot készíteni a házi kedvencekről.
A találós kérdések kikerültek a találóskérdés-fára, s mindenki törhette a fejét
a megfejtéseken. Az elkészült rajzokból,
képekből, fotókból minden osztály elkészítette a „Házi kedvenceink” tablót,
melyek iskolánk falait díszítik.
A hét bővelkedett a jobbnál-jobb
programokban. Hétfőn az Állati
Csetepata című animációs film adta
meg az alaphangulatot, melyet a Pólus moziban nézhettek meg a gyerekek. Délután buborékfoci várta őket,
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

illetve ismeretterjesztő előadáson ismerkedhettek közelebbről a hódok
életével, és a WWF hódtelepítő programjával. Tapogathattak igazi hódfarkat, úszólábat, koponyát, illetve egy
kitömött állat segítségével életnagyságban is megtekinthették ezt a fajt.
Szerdán a Rex Kutyaotthon Alapítvány
mutatkozott be és ismertette a felelős
állattartással kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat. Lehetőség nyílt a kutyák
itatására, fésülésére, idomítására és a velük való versengésre is. A kis négylábú
kedvencek mindenkit levettek a lábukról. Az állatok etetéséhez iskolánk tanulói is hozzájárultak néhány finom falat
összegyűjtésével.
Két lábbal a négylábúak ellen?!
Ki a győztes?
Bármennyire iparkodtunk,
fogunkat összeszorítva loholtunk,
lótottunk-futottunk .....
Sajnos mégis lemaradtunk!
Kevés volt a két láb,
megnyerte a négy láb!
Kutyusoknak gratuláltunk,
pacsit adtunk, kezet ráztunk,
jókedvűen odébb álltunk.
Az „állati” akadályverseny szellemi,
ügyességi megpróbáltatás elé állította
a csapatokat csütörtökön és pénteken.
A Szépolvasó verseny témája is az álla-
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tokkal kapcsolatos mesék voltak. A Rex
Kutyaotthon Alapítvány által meghirdetett rajzpályázatra is számos pályamű
készült a témában a héten.
***
A felső tagozaton is élmény dúsan telt
a hét, rengeteg programot szerveztek
tanáraink. Mi is részt vettünk az iskolagyűlésen, kipróbálhattuk a buborékfocit, mely nagy élmény volt mindannyiunk számára és szerdán összemérhettük
gyorsaságunkat a Rex Kutyaotthon Alapítvány öt imádnivaló kutyusával.
A projekt része volt a papírgyűjtés és a
kupakgyűjtés. Utóbbival nemcsak a környezetet védtük, hanem egy beteg kisgyerek gyógyulásához is hozzájárultunk.
Egész héten plakátot és maketteket készítettünk újrahasznosított anyagokból:
dísztárgyakat, ajándékdobozt, robotot.
Az utolsó napon kiállítást rendeztünk az
elkészült tárgyakból.

A tanítási órákon sokféleképpen dolgoztuk fel a fenntarthatóság témáját:
ökológiai lábnyomot számoltunk, filmet
néztünk az egészségtelen táplálkozás
következményeiről, a környezetvédelem
fontosságáról. A hetet – óriási lábnyomot kialakítva – villámcsődülettel zártuk, majd az iskolagyűlésen összegeztük
a hét tapasztalatait, élményeit. Este az Ifjúsági Házban a témahét befejezéseként
színes gálaműsort adtunk a zsúfolásig
telt színházteremben.
Köszönjük tanárainknak a változatos
programokat és azt, hogy szórakozva tanulhattunk. A tanévben ez volt az egyik
legjobb hét!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Egészségnap az Angol Tagozatos Általános Iskolában

Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskolában
április 25-én egészségnapot szerveztek a fenntarthatósági témahét keretében, amelyről Petróczi
Annabella és Rákóczy Flóra 8.b
osztályos tanulók számoltak be
újságunknak.
A hetedik-nyolcadikos évfolyamok számára érdekes programokat
kínáltak a szervezők. Az én osztályom két részre oszlott, ám programjaink nagy része azonos lett. A
mi csoportunknak az első óra egy
érdekes bemutatóval kezdődött, ezt
a Bethesda Kórház két dolgozója
tartotta. Ezen előadás során felhívták figyelmünket a minden évben
nagy számban bekövetkező, mégis
nagyobbrészt elkerülhető égési balesetekre, amelyek gyakran fiatalkorúakat érintenek. Egyes esetek igen
súlyos kimenetelűek is lehetnek, pedig gyakran csupán figyelmetlenség
vagy tudatlanság miatt történhettek
meg. Rengeteg tanulságos képet és
történetet hoztak magukkal az előadók. Többek között bemutatták
nekünk a homokágyat, amelyet a
kórház is használ súlyosabb égési
sérültek kezelésére.
A második óra során csoportommal iskolánk földrajz- és biológia
tanárnőjével alkottunk egy tüdőmodellt PET palackokból, szívószálból,
ragasztószalagból és lufikból. ÉrdeTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

kes feladatnak bizonyult. Ezt egy
teszt követte, ahol páronként tippelnünk kellett, dohányzással kapcsolatos kérdések voltak. A végleges, jó
megoldások olykor megrendítőek
voltak, például mint amikor megtudtuk, hogy mennyi káros anyag található egy cigarettában. Szünetben
kaptunk friss zöldségeket, gyümölcsöket és almalevet az egészségnap
alkalmából, majd napközben még
egy csomag papír zsebkendőt is.
Ezután egy olyan óra következett,
ahol megint a Bethesda Kórház
munkatársainak egyikével beszélgettünk a függőségekről. Meglepő,
mennyi különböző dolog okozhat
függőséget. Ezen belül drogokról,
és azok fajtáiról is esett szó. Az óra
második felében egy vendég érkezett hozzánk, aki e témában mesélt
nekünk régi életéről, ahol kapcsolatban állt drogokkal, és a környezetében élők egy része is hasonló életet
élt. Nyílt és őszinte volt e beszámoló „Zolitól”. Egy fiatal korában
droggal kereskedő ember történetét
hallgattuk meg, mely nagyon tanulságos volt, és elrettentő példával
szolgált a hallgatóság számára. Betekinthettünk az egykori drogkereskedő életébe, aki bizony leülte korábbi
tetteiért a megérdemelten kiszabott
büntetőéveit, később teljesen megváltozott, és most már senkivel sem
cserélne. Jó volt egy ilyen történetet
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is meghallgatni, tanulságként, hogy
ezekhez az eszközökhöz mi ne forduljunk. Óra végén bátran kérdezhettünk tőle, egy kérdést sem utasított vissza.
Utolsó óránk egyik osztálytársam
édesanyjának vezetésével telt, ő orvos a Semmelweis Klinikákon. A
vérnyomásról tartotta beszámolóját, magával hozott pár vérnyomásmérőt, ám nem digitálisat, így páran
– hiába mutatták meg nekünk a megfelelő használati lépéseket – elég nehezen
jöttünk rá a dolog nyitjára. Élvezetes
volt, és egyben hasznos is: átismételtük a biológiaórán megtanultakat, és
sok új dologról is hallottunk. Megtanultuk, hogyan kell vérnyomást mérni hagyományos vérnyomásmérő
készülékkel. Egymáson gyakoroltuk
a megtanultakat, így a vérnyomásértékeinket is megtudtuk. Osztályunk
másik csoportja részt vett salsaoktatásban. Elsajátíthatták a tánc
alapjait, jól érezték magukat, kellemesen megmozgatták az izmaikat.
Gazdag volt a keddi foglalkozások
sora. Úgy gondoljuk, mindenki számára tanulságos előadások voltak e
nap programjában, szórakozásban
se volt hiány. Ezennel szeretnénk
megköszönni osztályunk nevében is
a jelenlévő előadóknak és a foglalkozásokat segítő tanároknak munkájukat. Kellemes volt ez a programnap!
Egészségünkre!
Természetesen mindez önmagában
is nagy részét teszi ki a fenntarthatósági témahétnek, de ez még nem
minden. Több órán foglalkoztunk
az egészséges élettel, a fenntartható
környezettel, a fogalom jelentésével.
Rajzórán ehhez kapcsolódó rajzokat,
plakátokat készítettünk. Osztályfőnöki órán részt vettünk egy országos
online versenyen, melyen igen nehéz,
agymozgató kérdésekre kellett válaszolnunk. Kíváncsian várjuk az eredményét!
Ez volt az egyik kedvenc témahetünk, főleg a keddi programok miatt.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Digitális Témahét az Újpesti Bajza József Általános Iskolában
A Digitális Témahét programsorozatot az EMMI kezdeményezésére
április első hetében rendezték meg
az oktatási intézményekben. Célja a
digitális írástudás és a digitális kompetenciák fejlesztése az intézményekben található infokommunikációs eszközök alkalmazásával. Nem
a technikai eszközök használata a
cél, hanem olyan modern szemléletmód kialakítása, ill. erősítése, amely
által a diákok a XXI. század elvárásainak megfelelő, jól felkészült munkavállalókká válnak majd. Minden
iskola önállóan határozza meg a hét
programjait.
Újpesti Bajza József Általános Iskolában rendkívül sok és igen változatos
programot kínáltak az iskola minden tanulója számra 2017. április 3-9. között.
A témahétről Tóth Zsuzsanna, Tímári
Julianna és Ábriné Nagy Judit beszámolóját olvashatják.
Az alsó tagozaton az 1-3. évfolyamos
tanulók a különböző tantárgyakhoz
kapcsolódó Okosdoboz feladatai közül oldottak meg változó nehézségű,
készségfejlesztő feladatokat. A felső
tagozatos diákok informatika órán szófelhőt készítettek, Kahoot és Minecraft

programokban szerkesztettek. A 4-6.
évfolyamos tanulók részére a Provektor
Alapítvány képviselője tartott videó-bejátszásokkal tarkított, élvezetes előadást
az intelligens robotokról. Szó eset arról
is, hogy a robotok megjelenése egyre nagyobb teret hódít, jelen van a mindennapjainkban, meghatározza a jövőnket
is. Ezt követően a 12-16 fős csoportoknak lehetőségük nyílt párban, tervrajz segítségével a LEGO Mindstorms
készletből egyszerű szerkezet megépítésére. Majd a kész robotoknak közösen
küldetést programoztak be, és ki is próbálták azokat. A felső tagozatos tanulók
lájkvadászat társasjátékot játszottak, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt projekt

feladataiból fejlesztették digitális kompetenciájukat.
A programsorozat zárásaként Matyi
Sándor, a Provektor Alapítvány képviselője tartott előadást a pedagógus kollégák részére a digitalizáció tartalmáról.
Bemutatta a Digitális Oktatási Stratégia és az elkövetkezendő 15 év várható
trendjeinek kapcsolatát. Külön kitért
az oktatás és ezen belül a pedagógusok
kiemelt szerepére a digitális társadalomhoz vezető úton.
A Digitális Témahét ez évi programjai
rendkívül változatosak, érdekesek és élvezetesek voltak. Köszönet érte a megrendezésben és lebonyolításban résztvevőknek.

Versmondóverseny a Zöldliget iskolában

A kicsik, az első- és másodikosok, igencsak izgatottak voltak: őket a megérkezés és a megnyitó után Göblyös Zsuzsa
néni vette a szárnyai alá.
A verseny párhuzamosan négy helyszínen zajlott. Nem volt könnyű türelemmel kivárni a termenként 35-45
szereplőt, versmondót! Ezt követően, amíg a zsűri visszavonult, egyrészt
megebédeltünk, másrészt kézműves
Tel: 437-8652
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foglalkozásokon vehettünk részt. A
nagyobbak inkább filmet néztek: Mr.
Bean ezúttal is „hozta a formáját”. A
termekbe visszatérve csapatverseny
várt bennünket: eleinte furcsa volt
számunkra, hogy idegen gyerekekkel
kerültünk egy asztalhoz, de a legtöbben vették az akadályt. Minden
feladat után apró jutalmat kaptunk.
Végül megszületett a várva várt eredmény is: minden évfolyamon külön
értékelték a versenyzőket. Az Aquincum iskolából négyen értek el helyezést. A vendéglátók az első három
helyen végzetteknek az oklevél mellé
apró ajándékkal is kedveskedtek, de
a többiek sem mentek el üres kézzel,
emléklapot mindenki névre szólóan
kapott, sőt a felkészítő tanárok is
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kaptak egy szépen becsomagolt apró
ajándékot.
Helyezést elért tanulóink:
• II. helyezést ért el: Trendl-Pátkai
Bence (2.d), Hörömpöli Eszter
(3.b) és Kanizsai Péter (7.b)
• III. helyezést ért el: Puskás Péter
(4.c) osztályos tanulónk.
A verseny zárására ismét az iskola
aulájában gyűltünk össze, ahol közös
fotózás után került sor a főnyeremény
kisorsolására. Itt újabb meglepetés
ért bennünket: Kelemen Rita (1.a)
diákunk nyerte a Velence Resort &
Spa élményfürdő családos belépőjét!
Nagy volt az álmélkodásunk!
Gratulálunk a versenyen részt vevőknek, a díjazottaknak és nem utolsó
sorban a felkészítő tanároknak!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Hajtányra fel!

A Halassy Olivér Általános Iskolában, több éves hagyománya
van az egynapos ausztriai kirándulásoknak. Ebben a tanévben
sem maradt el az utazás. Ezúttal
Közép-Burgenland volt az úti cél.
A kirándulásról Eszenyiné Varga
Zsuzsanna és Gerencsér Gyula,
szervező tanárok beszámolóját
olvashatják.
Május 3-án reggel negyed 6-kor
sok diák várakozott az iskola épülete előtt, hogy buszra szálljanak
és elinduljanak egy tartalmas kirándulásra Ausztriába. 10 óra után
érkeztünk meg Oberpullendorfba,
ahol egy 23 km-es hajtánypálya állomása található. Ez a 23 km-es szakasz egy ma már használaton kívüli
vasúti vágány Oberpullendorf és
Horitschon települések között, melyet a 90-es évek végén alakítottak
át az aktív kikapcsolódásra vágyók
számára. A hajtány egy többszemélyes lábbal hajtott sínen haladó közlekedési eszköz, melynek leginkább
erőkarral két személy által hajtott
változata ismert, itt azonban a kerékpárhoz hasonló módon, pedállal hozzák mozgásba a szerkezetet.
A rövid biztonsági eligazítás után
négyfős csoportokba rendeződtünk,
elfoglaltuk járműveinket és már indulhatott is a közel 3 órás tekerés
Burgenland középső részének dimbes-dombos tájain. A hajtányozást,
Tel: 437-8652
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mely önmagában is nagy élmény,
tovább színesítette az, hogy a pálya meglehetősen gyakran keresztez
kisebb utakat, főutakat és ezeknél a
kereszteződéseknél a sorompókat a
kirándulóknak kell kezelni. A legtöbb sorompó manuálisan működik, leszáll egy ember a hajtányról,
felemeli a sorompót, majd a hajtány
átmegy a kereszteződésen. Két helyen, ahol főutat keresztez a pálya
elektromos fénysorompó található,
melyek gombnyomásra működnek,
és amikor zöld jelzést ad a sorompó, szabad lesz az út a pedálos járműveknek. Ilyenkor május elején
az egyébként is szép tájat a sárgán
virágzó repcemezők teszik még
szebbé, de a kellemesen illatozó
fenyvesek is szemet gyönyörködtető
látványt nyújtanak. Útközben több
kisebb állomáson, játszótéren, tűzrakó helyen lehet a tekerés fáradalmait kipihenni, bár az sem túl megerőltető, ha az ember egyben teljesíti
a távot. Nagyon gyorsan elrepült ez
a három óra, a pálya végállomásán
gondosan elhelyeztük hajtányainkat,
majd buszra szálltunk, hogy eljussunk kirándulásunk következő állomásához, a lánzséri (németül Landsee)
várromhoz.
Sajnos időközben eleredt az eső,
így a nap további részében esőkabátban kellett sétálnunk, de ez sem
szegte jó kedvünket. Körülbelül fél
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órás buszozás után érkeztünk meg
a 627 méter magas hegyen található
várhoz, mely közel 1000 éves múltra tekint vissza. A vár kapujánál
már várt minket Elisabeth, a helyi
idegenvezető, hogy körbe kalauzoljon minket Közép-Európa egyik
legnagyobb várromjában. A vár az
évszázadok alatt többször cserélt
gazdát, a török ellen kiépített végvárrendszer egyik nyugati védelmi
pontja volt, amit azonban a törökök
számukra kedvezőtlen fekvése miatt
nem ostromoltak, így bevenni sem
tudtak. A várat hármas árokrendszer védte és több helyen a falak
vastagsága eléri a 10 métert. A látogatás talán legizgalmasabb része a
vártorony megmászása volt, melynek tetejére 117 lépcsőfokon jutottunk fel, hogy gyönyörködhessünk a
kilátásban.
A kedvezőtlen időjárás miatt sajnos túl messzire nem lehetett ellátni, de a közeli zöldellő hegyek így
is szép látványt nyújtottak. Az egyórás német nyelvű vezetés után búcsút vettünk idegenvezetőnktől és
a lánzséri vártól és visszautaztunk
Oberpullendorfba, ahol rövid vásárlással zártuk a kirándulást. A kirándulásról jókedvűen élményekkel
telve érkeztünk meg.
A hazaút is jó hangulatban telt, kis
pihenő után, a nap során elhangzott
információk alapján összeállított
német nyelvű kvízzel színesítettük
az utazást. A jó válaszokat adó diákoknak természetesen a jutalom
sem maradt el, minden egyes jó válaszért apró édességet kaptak. Így
aztán gyorsan eltelt a kicsit több
mint 4 órás utazás, ahogy a nap is.
Sok új élménnyel gazdagodva érkeztünk vissza este 9 óra tájékán iskolánkhoz, ahol már a szülők nagyon
várták gyermekeiket.
Az idei ausztriai kirándulás méltó
folytatása volt az ehhez hasonló utazások hagyományainak, melynek újbóli megszervezése a 2017/2018-as
tanév feladatai között már szerepel is.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Science csapatversenyen az Aquincumosok

A 2014. óta minden évben megrendezésre kerülő Science csapatversenyen idén két csapatot is indított az
Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. A versenyről Carra Chiara 6.c osztályos
tanuló beszámolóját olvashatják.
A csapatok két ötödikesből és két
hatodikosból álltak össze. Iskolánk
két csapata a „Cave Explosers” (Carra
Chiara, Györfi Dávid, Fekete Dóra és Farkas Ákos) és a „Coca-cola Geyser”
(Ábel Kornél, Ramocsa Márton, Gyulai
Emma és Farkas Csaba) voltak.
Előzetes feladatként minden csapatnak egy-egy kísérletet kellet feldolgoznia, dokumentálnia, és egy prezentációba foglalnia. Már a kísérlet
elvégzése is igazi kihívást jelentett!
Gondoljunk csak bele: saját cseppkövet növeszteni, és colát “robbantani”… A prezentáció bemutatása mind
a két csapatnak jól sikerült.

Tel: 437-8652
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Miután mind a 12 csapat előadta a
prezentációját, pár segítő kiosztotta
nekünk a következő feladatot, ami egy
kísérlet elvégzéséből, és annak megmagyarázásából állt. A feladat az volt,
hogy mazsolát dobjunk egy pohár szódába, amire az elkezdett fel és lemozogni. Azt kellett megmagyaráznunk,
hogy ezt mi okozta. Ti tudjátok?
Ezt a kísérletet feladatsorok követték.
Különböző rejtvények formájában
oldhattuk meg a tankönyvi összefoglaló feladatokat.
A következő nagyon izgalmas rész az
volt, amikor kivezettek minket az udvarra, adtak nekünk egy menetlevelet,
amin állomások voltak és egy térképet, ami az udvart ábrázolta. Minden
állomást fel kellett keresni, és az ott
elhelyezett filctollal az ott megadott
formát abba a rubrikába rajzolni, amelyik száma megegyezett az állomás
számával. Ez a feladatot az tette még
érdekesebbé, hogy a szél elfújta az állomások jelzéseit, ezért egy kicsit nehéz
volt megtalálni őket. Ettől függetlenül
igazán élvezetes volt. Ezután nagyon
finom uzsonnát kaptunk, melyet a suli
ebédlőjében fogyasztottunk el.
Végre eljött a várva várt eredményhirdetés. Mind a két csapat gyönyörűen szerepelt. A „Cave Explorers”
megnyerte a versenyt! De ugyan olyan
büszkék lehetünk a másik csapatra is
mert ők is nagyon szépen szerepeltek.
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Megemlékezés I. Szent
Lászlóról

Rendkívüli történelem órának
lehettek részesei a Dr. Béres József Általános Iskola tanulói,
akik a Szent László-év keretén
belül az iskola volt igazgatójától,
Bánhegyi Ferenctől hallgattak
előadást a témában.
2017. január 1-től kezdetét vette az
év végéig tartó Szent László-év. Az
emlékévet a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825.
évfordulója alkalmából hirdették
meg. Ennek keretén belül egy rendkívüli történelem órát tartottunk a
felső tagozatos diákjainknak a tornateremben. Iskolánk volt igazgatója, Bánhegyi Ferenc – aki nem mellesleg maga is történelem szakos tanár –,
egy érdekes és lebilincselő előadás
során mutatta be Szent László útját.

Többek között azt is megtudhatták tanulóink a prezentációból,
hogy I. (Szent) László volt az egyik
legnagyobb országépítő, aki megteremtette a Kárpát-medencében élő
népek együttműködését.
A hagyományőrző vetítéssel mindenki gazdagabban, nagyobb tudással térhetett haza.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Gálaműsor Lázár Ervin Iskolában

Május 4-én délután 5 órára zsúfolásig megtelt az Ady Endre Művelődési Ház nézőtere. Az ajtókat nem
lehetett becsukni, az udvaron és az
öltözőkben, szinte minden talpalatnyi helyen gyerekek, szülők, tanárok
vártak a kezdődő gálaműsorra. Miért ez a visszafojtott várakozás, ez az
izgalom?
„Miért is kell egy ilyen gála Önöknek, kedves szülők és tanárok, és miért
kell nekünk, gyerekeknek?”- kérdezte
néhány perccel később az est műsorvezetője, a szép és talpraesett Szikela
Bernadett 8.a osztályos tanuló. A válasz
egyszerű. Tanárok és gyerekek hónapokon át készültek, hogy megmutathassák
azt a színvonalas oktató-nevelő munkát,
ami a Lázár Ervin Általános Iskola falai
között folyik. A célok közé tartozott az
is, hogy minden gyerek lehetőséget kapjon a szereplésre a kis elsőstől kezdve a
hamarosan elballagó nyolcadikosokig
bezárólag. „Bevalljuk, műsorunk kicsit hos�szú, de változatos lesz” – hallhattuk szintén
a köszöntőben.
Így is lett. A színpadra felállt az iskola énekkara. Kicsik és nagyok énekelték
az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm
közismert Bodzavirágból, bodzavirágból…
kezdetű dalát. Majd egymást követték az
1-2. és a 3-4. osztályosok táncos-énekes
produkciója, melyek fergeteges hangulatot varázsoltak a nézőtérre, egy-egy mesejelenettel megszakítva.
Láttuk a Kőleves népmeséjének feldolgozását a 3.a előadásában Végigkövethettük a Kié legyen a nyúl? történetét Dr.
Tel: 437-8652
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Angol nyelvtan és
szövegértési verseny

Sefcsikné Szász Éva színjátszó csoportjának bemutatásában. Ők már ezzel az
előadással a Weöres Sándor Országos
Színjátszó Találkozón arany minősítést
szereztek. Hallottunk gordonkásokat,
furulyásokat, láttunk profi versenytáncosokat. Megelevenedtek a Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról hippijei, és kedvenc
filmzenéink alakjai is. Láttunk countryt
táncoló szülőket, sötétben uv-fénnyel
megvilágított struccokat, az összetartozásukat dalba öntő nyolcadikosokat. Sosem feledhetjük Varga János tanár úr és
Mikecz Anna 4.c-s tanuló duettjét, akik
az Aranyhajból adtak elő egy részletet.
Iskolánk hangszeres zeneművészei is
felléptek: Petróczki Andrea énektanárnő
nagybőgőn játszott, zongorán kísérte
Ember Orsolya tanítónő. Megelevenedtek Berg Judit és Janikovszky Éva alakjai
és természetesen névadónk, Lázár Ervin mesefigurái, a négyszögletű kerek
erdő lakói is. Az est zárásaként fergeteges partyhangulatot varázsolt a színpadra a 7.b osztály Y.M.C.A. táncával.
Hirtelen fél 9 lett. Szülő, gyerek, tanár
büszkén tekintett körbe. Megérte a sok
fáradságot, a sok tanulást, a sok próbát.
Elfáradtunk… de ahogy én is körbenéztem, mintha mindenki egy picit, talán fél
centivel a föld felett lebegett volna.
Köszönet az iskolavezetőségnek (Pál
Lászlóné igazgatónő, Kolossáné Takács Erika és Csizmadiáné Hajnal Beáta helyettesek),
az összes kollégának, segítőnek a betanításért, a szülőknek a támogatásért és
természetesen a gyerekeknek odaadó
munkájukért!
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Idén második alkalommal rendezte meg a Budafoki Kossuth Lajos
Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola nyelvi versenyét,
kifejezetten a két-tanítási iskolákba
járó hatodikos diákok számára, melyen az Aquincum Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola három tanulója is részt vett.
Iskolánként három diákkal nevezhettünk. A választás Hangodi Hajnalkára
és Kovács Dorinára (6.b), valamint Szulák Rékára (6.c) esett.
Mivel iskolánk először vett részt ezen
a megmérettetésen, és a kiírt tájékoztató
anyag elég vázlatos volt, így felkészülni
a versenyre nemigen tudtunk. Bíztunk
versenyzőink rutinosságában, nyelvi ismereteinek biztosságában.

A verseny három órakor kezdődött
és másfél órát tartott. Összesen tizenhárom feladattal kellett megküzdenie a versenyzőknek: volt közöttük szövegértés, mondatkiegészítés,
mondatátalakítás és még sok változatos
feladat. A kísérő tanárok egyben a feladat-javítómunkát is elvégezték, így az
gyerekek keze alól éppen csak hogy
kikerült feladatokat rögtön javítottuk.
A pontszámok is folyamatosan összesítésre kerültek. Ennek volt köszönhető, hogy a versenyidő lezárulta után
alig kellett az eredményre várakoznunk.
Bár az első hat helyezett közé nem
kerültünk be, de versenyzőinkre így
is büszkék lehetünk: mint ahogy azt
az utólagosan megkapott összesített
eredménytáblázatból kitűnt, Szulák
Réka tanulónk csak egy ponttal került a hatodik helyezett mögé. Gratulálunk! A szervezők így búcsúztak el
tőlünk: „Várjuk a jövőre hatodik osztályosokat!” Ott leszünk!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Nobel-díjasok és tehetséges diákok IX. Találkozója

Az idén kilencedik alkalommal
rendezték meg április 20-22. között a Szegedi Tudós Akadémiát,
ahová az Óbudai Gimnázium is
meghívást kapott, így 5 tanulójuk
elutazhatott Szegedre. A programról Topalidiszné Makai Ágnes tanárnő írását olvashatják.
Iskolánkat Orsolya Fadua May, Tasnádi Sarolta 10. osztályos tanulók és
Illés Laura, Nagy Júlia,valamint Szász
Benedek 11. osztályos tanulók képviselték.
A program csütörtökön kezdődött.

A regisztráció során átvettük a részletes programtervet, s elfoglaltuk a
szállásunkat a Novotel Hotelben. Mi
a B-jelű csoportba kerültünk.
A délután folyamán laboratóriumi
gyakorlaton vettünk részt a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumban. A tanulók különböző
boncolási gyakorlatokat végeztek.
A bemutató tanárok marhaszívet és
marhaszemet boncoltak, felelevenítették az élettani ismereteket, majd a
diákok sertésszívet és sertésszemet
boncolhattak. A gimnázium kimagas-

lóan jól felszerelt volt, a diákok olyan
eszközöket és készülékeket használhattak a gyakorlat során, melyek nálunk nincsenek.
A pénteki napon a Nobel-díjas Bert
Sakmann, a programképzési igazgatója mellett az Agy-díjas (Brain Prize)
Arthur Konnerth tartott előadást, és
beszélgetett az élettudományok iránt
érdeklődő középiskolásokkal és egyetemistákkal.
Arthur Konnerth temesvári születésű német agykutató három másik
kollégájával az agykutatásban használatos kétfoton-mikroszkóp feltalálásért és fejlesztéséért 2015-ben kapta
meg az Agy-díjat. A nap folyamán a
tudományos tanácskozás részeként az
akadémia felsőbb éves hallgatói önálló előadásokon mutatták be saját kutatási eredményeiket. A konferencia
résztvevői számára városnéző túrát is
szerveztek, majd az estet gálaműsor
zárta a Szegedi Nemzeti Színházban.
Diákjaink láthatták és hallhatták,
hogy milyen érdekes kutatásokat végeznek az Orvostudományi Karon, illetve szembesülhettek azzal a ténnyel,
hogy az angol nyelv ismerete elengedhetetlen a természettudományok világában, ugyanis a konferencia nyelve
az angol volt, minden előadás angol
nyelven hangzott el.

Győztes „Frühlingesek” a Fodrosban

A Fodros Általános Iskola diákjai ismét kimagaslóan szerepeltek a nagy hagyományokkal rendelkező „Frühling” német nyelvi
versenyen.
A Fodrosban megrendezett versenyen négy kerületi iskola negyven
5-8-os tanulója vett részt korcsoTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

portonkénti bontásban. A verseny
célja, hogy segítségével a diákok
felmérhessék, hol állnak nyelvi ismereteikkel saját korosztályukban,
tanulásra motiválja, nyelvtudásuk
fejlesztésére ösztönözze őket.
Iskolánkban évek óta színvonalas, kiscsoportos német nyelvoktatás folyik, melynek eredményeként
versenyzőink mindig elnyerik a legrangosabb helyeket a német nyelvi
versenyeken.
Eredményeink:
• Czakó Bernadett (5.a) - 1. hely
• Pintye Ákos (5.a) - 3. hely
• Gazsy Ákos (6.b) - 1. hely
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• Engel Vivien (6.b) - 2. hely
• Kuncz Botond (6.a) - 8. hely
• Fekete Dorottya (7.b) - 1. hely
• Szemán Janka (7.b) - 3. hely
• Rodé Emma (7.c) - 5. hely
• Barnák Dóra (7.b) - 6. hely
• Sipos Balázs (8.a) - 1. hely
• Pintye Júlia (8.c) - 7. hely
Gratulálunk diákjaink remek eredményeihez, és egyben köszönjük a
felkészítő tanárok: Paksainé Bóka
Ágnes és Kálmán Nikolett áldozatos
munkáját, akik a diákok felkészítése
mellett a verseny gondos megszervezésében és lebonyolításában is lelkiismeretesen helyt álltak.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Kerületi népdaléneklési verseny a Pécsiben

„Tiszán innen – Dunán túl” kerületi népdaléneklési versenyt rendeztek a Pécsi Sebestyén Ének-zenei
Általános Iskola és Alapfokű Művészeti Iskolában április végén. A versenyről Feith Adrienn, az intézmény
igazgatóhelyettese számolt be.
2017. április 28-án került megrendezésre az általános iskolák alsó tagozatosai számára az idei népdaléneklési verseny. Közel 160 kisdiák jelentkezett 11
iskolából. Nagy örömünkre sok szülő
is elkísérte gyermekét, és meghallgatta
a többi versenyzőt is. A Pécsi Suli első
emeletén zajlottak a meghallgatások, a
második emeleti termekben lehetett készülni, beénekelni és filmeket nézni. Az
eseményt a Menzaminta Kft. szendvicsekkel és teával támogatta, köszönjük.
Három korcsoport vett részt a megmérettetésben, 1-2. osztály, 3. osztály és 4.
osztály. Szólóénekesek mellett a zsűri
kisegyütteseket és énekegyütteseket értékelt arany, ezüst és bronz minősítéssel.
A zsűri tagjai:
• Vass Veronika – énektanár, a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület elnökségi tagja.
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•

Kovács Katalin – énektanár, a
Liszt Ferenc Ének-zenei Általános
Iskola tanára, a Liszt Ferenc Gyermekkar karnagya.
• Ruzsásné Sebestyén Emília – énektanár, a Liszt Ferenc Ének-zenei
Általános Iskola tanára, a Campanella Kicsinyek Kórusa karnagya.
• Csóka Beáta – énektanár, Újpesti
Babits Mihály Gimnázium.
• Pallagi Etelka – énektanár, Artisjus-díjas karnagy, Pécsi Sebestyén
Ének-zenei Általános Iskola tanára.
• Somogyváry Ákos – karnagy, zenetanár a KÓTA Tanácsadó Testületének Elnöke.
A zsűri értékelésében elismerte az
énektanárok szabadidejükben elvégzett
kitartó munkáját, megköszönte a szülők támogatását. Mindhárom helyszínen
közös énekléssel indult és zárult a program. Jó volt látni és hallani, hogy mindenki jókedvvel és lelkesen énekelte az
ismert dalokat, ezzel is segítve az izguló
gyerekek feszültségének oldódását.
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak! A versenyeredményekért kattintsanak az ujpest.hu cikkére.

- 17-

Halassy Gála Újpesten
Több éve hagyomány, hogy a
Halassy Olivér Német Nyelvet
Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi
Iskola Gála műsorral kedveskedik
tanulói szüleinek, rokonainak, ismerőseinek. A Gáláról Tenkely Erika
tanítónő tudósítását olvashatják.
Az idei Gálát a Témahét utolsó napján,
április 28-án, pénteken rendeztük meg.
A műsort az elsős és másodikos nemzetiségi osztályunk német néptáncfűzéssel
nyitotta meg. Angol nyelvű mondókákat
adtak elő az 1.b, 2.b, és 4.a osztályok angolos csoportjai.

A Zeitgeist (Az idő szelleme) című kisjelenetben a 2.a osztály tanulói azt mutatták
be, milyen jó lenne, ha vissza tudnánk
fordítani az idő kerekét (Ezzel a darabbal
2. helyezést értek el a német nemzetiségi iskolák
fővárosi előadói versenyén). A színpadon nem
csak „Majmócák” táncoltak (3.b osztály),
hanem nagy fülű, nagy hangú, kis szürke egérkék is (1.a osztály), de „Forgott a
világ” a 2.b osztályosokkal is a szalagos
táncukban. Ezen a délutánon a csalafinta állatok – A brémai muzsikusok – német
nyelven jártak túl a rablóbanda eszén és
három kislány saját táncos koreográfiával is fellépett (3.a osztály). A negyedikes
osztályok tanulságos meséket játszottak
el. (A rátóti csikótojás; A macska és az egér).
A felső tagozat 5., 6., 7.évfolyamának
„művészpalántái” most is nagy sikert
arattak az igazmondásukkal (Mátyás király és az igazmondó juhász című művel),
éppen úgy, mint januárban a József Attila Színházban az „Ádámok és Évák
Ünnepén”, majd a 8.b osztály fergeteges
tapskísérettel előadott táncegyvelege a
Gála méltó zárása volt.
Köszönjük a felkészítő pedagógusok
munkáját! Gratulálunk a szereplő tanulóinknak. Jövőre, Veletek, Ugyanígy!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Újpesti Ösztöndíj a Tehetségeknek

Újpest Önkormányzata a következő tanévben is ösztöndíjjal segíti
a tehetséges diákokat. A sportban,
a tanulmányaikban, az alkotó és
előadóművészetekben kimagasló eredményt felmutató tanulók
szeptember végéig nyújthatják be
pályázatukat.
A diákösztöndíj egy tanévre, vagyis
tíz hónapra szól. A kiválasztott középiskolásoknak a kifizetés időpontjában érvényes minimálbér ötödének
megfelelő havi juttatást, vagyis 25 500
forintot, felsőoktatási intézmény hallgatójának pedig ennek az összegnek a
kétszeresét, 51 ezer forintot biztosít az
önkormányzat. A diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi
eredményt elérő, valamint a művészetek és a sport terén kimagasló teljesítményt nyújtó újpesti tanulókat.
Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjra azok a tanulók pályázhatnak, akiknek érdemjegyei a
kérelem benyújtását megelőző négy
tanulmányi félévben elérik a legalább
4,5-ös átlagot. Előnyt élveznek a közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával
rendelkezők, a fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi tanulmányi
versenyek helyezettjei és a tudományos munkát végzők.
A Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjat azok nyerhetik el, akik a benyújtást megelőző versenyévadban egyéni
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sportágban korosztályos országos
bajnokságon legalább harmadik helyezést, világversenyen legalább tizenkettedik helyezést, csapatsportágban
országos szinten aranyérmet vagy világversenyen legalább hatodik helyezést értek el.
A Szőnyi István Alkotóművészeti
Diákösztöndíjra és a Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíjra az lehet érdemes, aki a benyújtást megelőző három évben fővárosi,
megyei, országos vagy nemzetközi
művészeti versenyen vagy fesztiválon
helyezést szerzett és szakirányú tanulmányai során a megelőző négy félévben jeles osztályzatot kapott művészeti szaktárgyból. Előnynek számít, ha a
jelentkező aktív művészeti tevékenységet folytat Újpesten, előadóművészek
esetében pedig az is sokat nyomhat a
latban, ha a tanuló az egyéni tehetség,
teljesítmény megmutatkozását célzó
versenyeken szerepelt eredményesen.
Az ösztöndíj alsó korhatára a tanulmányi ösztöndíj esetén a középiskola tizenegyedik osztálya, a többi
kiírásban a középiskolai kilencedik
évfolyam. Pályázhatnak felsőoktatási
intézmények nappali tagozatos hallgatói is, amennyiben az első képesítésüket szerzik meg tanulmányaik
során.A beadványok elbírálásánál figyelembe veszik a kérelmezők szociális rászorultságát is, de az elsődleges
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szempont a kiemelkedő teljesítmény.
A pályázatokat 2017. szeptember
30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztályára. A kitöltött
adatlap mellé csatolni kell a feltételek
teljesítését igazoló okiratok másolatát, valamint középiskolásoknak az
oktatási intézmény ajánlását, felsőoktatásban tanulóknak a hallgatói jogviszonyt igazoló okmányt is. A részletes
pályázati kiírás és a feltételek, valamint az űrlapok beszerezhetők az önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján
vagy letölthetők az ujpest.hu oldalról, a
Pályázatok menüpont alatt.
Az ösztöndíjak odaítélésére a Közművelődési és Oktatási Bizottság tesz
javaslatot, majd ennek alapján a Képviselő-testület hozza meg a döntést. A
kiválasztott diákok nevét a helyi sajtóban és az interneten is közzéteszi az
Újpesti Önkormányzat.
Ahogyan a díszpolgárok, olimpikonok között, a fiatal generációban is
vannak, akik sokat tettek a közösségért, elismerés illeti őket. Fontos egy
közösség életében, hogy elismerésben részesüljenek azok a tagjai, akik
tehetségükkel, szorgalmukkal példái
lehetnek a társadalomnak – mondta a legutóbbi ösztöndíjak átadása
alkalmából dr. Molnár Szabolcs. Az
alpolgármester hozzátette: noha a pályázók csak meghatározott hányada
részesülhet ösztöndíjban, valamen�nyien érdemesek lennének rá.
Összesen harmincnyolc újpesti diák
pályázott legutóbb, közülük huszonkét fiatal tanulmányait támogatja ösztöndíjjal az önkormányzat ebben a
tanévben. Tizenketten kapnak Ugró
Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjat,
heten Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjat, ketten Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíjat és egy
diák Szőnyi István Alkotóművészeti
Diákösztöndíjat. 2015-ben ötvenegy
pályázóból huszonhetet, 2014-ben
negyvenöt jelentkezőből huszonhatot
választott ki a Képviselő-testület.
forrás: ujpest.hu

Kattintson Facebook oldalunkra!

Óbudai Családi Sportnap a Dunán

Egykoron emberek százai hajókkal siettek a Dunára és önfeledten
élvezték a korabeli Római-part
nyújtotta kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeket. Nosztalgikus
képek, nosztalgikus érzések. De
mit tud nyújtani ma a Római-part?
A varázslatos Római-part, a Duna
Óbuda-békásmegyeri szakasza kultikus jelentőségű a budapestiek életében, sokakat vonz romantikája, amely
kiváló lehetőségeket nyújt a kikapcsolódásra és a feltöltődésre. Tavaly első
ízben jelentkezett az Óbuda Sport és
Szabadidő Kft ezzel a programjával és
az intenzív érdeklődésre való tekintettel idén május 27-én, szombaton
megismétlik a tavalyi sikeres rendezvényt.
Remélve, hogy minél több gyermek
és felnőtt részére közelebb hozhatjuk
az evezős sportok élményét a programok megvalósításában öt Duna-parti
egyesület működik közre, így a kilátogatók 4 helyszínen is kipróbálhatják
a vízre szállás élményét és ismerkedhetnek meg az evezős vízi sportokkal.
Az egyesületek a Római Part és Pünkösdfürdői Duna szakaszon helyezkednek el. Nyárelőn az evezős sportok kipróbálására invitáljuk az óbudai
lakosságot. Még előttünk áll az egész
tavaszi-nyári-őszi szezon, hogy hóTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

dolhassunk ezen sportágak valamelyikének, legyen az szabadidős vagy
egyesületi szinten. Programunkkal a
szabadidős tevékenységként gyakorolható sportokat kívánjuk kiemelni, amellyel Óbuda színes és sokrétű
természeti és területi adottságaira irányíthatjuk a figyelmet.
Az esemény központja a Multi Szabadidő, Diák és Vízisport Egyesület
csónakháza előtti terület, ahol játékra
is invitáljuk kedves résztvevőinket. A
Béres Zrt. felajánlásának köszönhetően 20 ajándékcsomag kerül kisorsolásra és továbbra is lehet családi belépőjegyeket nyerni az óbudai CSOPA
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Playbarba, valamint minden kedves
résztvevőnknek egy egyedi ajándékkal
is kedveskedünk. Gyereknap alkalmából a gyerekenek is készülünk ajándékkal, valamint a központban arcfestés, csillámtetoválás és lufihajtogatás
várja őket.
Célunk, hogy a kerületben élőknek
megmutassuk a vízi sportolási lehetőségeket és bemutassuk az itt működő
sportegyesületeket, mert napjainkban
is számos lehetőség van a vízi sportágak kipróbálása, amelyek nem csak
egyesületi szinten, hanem szabadidős
jelleggel is űzhetőek.
Résztvevő egyesületek:
• Rómaifürdő Telep Környezetvédő Szabadidő és Diák
Vízisport Egyesület
1031 Bp., Római-part 29.
• Külker Evezős Klub
1039 Bp., Szent János utca 7
• BKV Előre Sport Klub
1039 Bp., Királyok útja 255
• Multi Szabadidő, Diák és
Vízisport Egyesület
1031 Bp., Római-part 44.
• Óbudai Sportegyesület
1031 Bp., Rozgonyi Piroska utca
28.
Rendezvényünkön szeretnénk igazi
piknik hangulatot teremteni, így egyes
helyszíneken kiegészítő programokkal várjuk az érdeklődőket.
forrás: obudasport.hu

Kattintson Facebook oldalunkra!

Krúdy-s bajnoki cím a vívás Diákolimpián

Április utolsó hétvégéjén a vívásé volt a
főszerep a BOK Csarnokban. A sportágat népszerűsítő Sulivívás programot
követően több, mint 1400 versenyzővel
rendezték meg a Diákolimpiát.
A rendezvény egyedülálló volt abból a
szempontból, hogy valamennyi fegyvernem valamennyi korcsoportjában egy
napon és egy helyszínen folytak a küzdelmek, több, mint hetven páston.
A versenyen Szabó Ferenc, a Krúdy
Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyel-

vű Általános Iskola 3. osztályos tanulója tőrvívásban országos bajnoki címet
szerzett. Az egész napos remek versenyzést követően az aranyéremért vívott
asszó hozta a legnagyobb izgalmakat.
A 10 találatig tartó küzdelemben 9-9-es
állásnál háromszor vittek be együttes találatot, míg végül Szabó Ferenc a maga
javára fordította a döntőt és egy tiszta
találattal legyőzte ellenfelét, megszerezve ezzel az első helyezést. Felkészítéséért
köszönet illeti Babos Péter edzőt.

Our Big Ben

Az Aquincum Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 6.b osztályosai nemrégiben
felfigyeltek egy puzzle tartóra a
REGIO játékboltban, ami a Big
Ben makettje volt.
Levelet írtunk a játékboltnak és
megtudakoltuk mi módon juthatnánk egy ilyen konzolhoz. A válasz
Kangyal Hajnalkától érkezett és
nagy örömünkre ajándékba kaptunk
egyet, mely mostantól az osztályunkat díszíti. Így már kétség sem fér
hozzá, hogy amikor az osztálytermünkbe lépünk olyan mintha Angliába csöppentünk volna.
Kinek ne lenne kedve ilyen környezetben angolul tanulni?

Gratulálunk Marci!
Földes Marci, az Aquincum Általános
Iskola 2.c osztályos tanulója a tavaszi
sakk diákolimpia budapesti döntőjében
1. helyezést megszerezve képviselte iskolánkat az április közepén megrendezett országos diákolimpián 1-2. évfolyamos korosztályos amatőr kategóriában,
ahol 9. helyezést ért el.
További esetleges szépítési lehetőséget
keresve edzőjének, Guba Miklós Óbudai Sakkiskola vezetőjének tanácsára április végén nekifutott az országos sakkélet második legnagyobb versenyének.
A Magyar Rapid Sakkbajnokság 8 éves
korosztályos amatőr+versenyzői kategóriában jó formában játszva a 2. helyezést sikerült megszereznie.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

TAN KER HÍR
V. évfolyam,
9. szám
2017. május
Megjelenik
kéthetente
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