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Szakmai nap 
a Csokonaiban
Az Önfejlesztő Iskolák Egyesület 

régióközpontjában, az Újpesti Cso-
konai Vitéz Mihály Általános Iskola 
és Gimnáziumban „Kommunikáci-
ós tudatosság és médiatudatosság” 
címmel pedagógiai délelőttöt tartot-
tak. A szakmai rendezvényen több, 
mint 60 pedagógus tanácskozott. 
Tóthné Nyiszteruk Hilda az iskola igaz-

gatója, dr. Kovács Géza az Önfejlesztő 
Iskolák Egyesület elnöke és Tóth Anett 
régióvezető köszöntötték a résztvevőket: 
a kerületi iskolák képviselőit, az Önfej-
lesztő Iskolák Egyesület tagintézményeit, 
valamint az intézmény tantestületét.
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik

Tehetséggondozás integráltan

Március 15-ét ünnepelik 
intézményeink

Március 15. Ezen a napon a magyar 
forradalom és szabadságharc kezde-
tét ünnepeljük. Március 15-e jelkép-
pé vált, nemzetünk szabadságszere-
tetét, szabadság utáni vágyát fejezi 
ki, magában hordozza a fejlődés, és 
a nemzeti tudat érzését.
1848. március 15-én Pest-Budán 

is – az európai forradalmi hullám ré-
szeként – kitört, és vér nélkül győzött 
a forradalom a nemzeti szuverenitás és 
a polgári átalakulás jelszavaival.
Ezekben az időkben született meg 

a modern parlamentáris Magyarország, 
és kezdődött meg a szabadságharc-
hoz vezető folyamat, amelynek célja 
a Habsburg-uralom megszüntetése, 
az ország függetlenségének és az alkot-
mányos berendezkedés kivívása volt.
Intézményeink a napokban Óbudán 

és Újpesten is számos módon ünne-
pelték meg a nemzeti ünnepet, és em-
lékeztek meg a forradalom és szabad-
ságharc hőseiről.

tehetséggondozása integrált keretek között.
A foglalkozásokon a Kerék utcai iskola tanulói a Budapest III. Kerületi Óvoda, 
Általános Iskola, EGYMI tanulóival vettek részt Sziray Zsófia szakmai veze-
tésével. A művészeti tehetséggondozás, a kreativitás és önkifejezés fejlesztése 
kiemelkedő jelentőségű az arra fogékony gyermekeknél. 
Cikkünk a 7. oldalon folytatódik

2016 októberétől 2017. februárig 
a Kerék Általános Iskola és Gim-
názium 14 felső tagozatos tanu-
lója vett részt a Kiscelli Múze-
umban tartott tehetséggondozó 
alkotófoglalkozásokon. Az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
által támogatott program célja 
sajátos nevelési igényű gyerekek 

Miénk a színpad!
Az Újpesti Bródy Imre Gimnázium 

és Általános Iskola drámatagozatos 
tanulóinak félévi vizsgaelőadásait te-
kinthette meg a közönség 2017. janu-
ár 11-én és 20-án.
Sok éves hagyománynak örvend, hogy 

a Bródy diákjai színpadi produkciókon 
keresztül mutatják be a drámatagozaton 
elsajátított ismereteiket. Az első félév 
munkájának lezárásaként a kilencedik és 
tízedik évfolyam tanulói az intézmény fa-
lain belül álltak a nagyérdemű elé. A gó-
lyák előadása, mely a Kloé címet viselte, 
a diákok személyes történetein, élménye-
in alapult. Akárcsak a 10. drámaosztály 
egyik felének Zuhanás című színdarabja.
Cikkünk a 11. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1887025211540033
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1887025211540033
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1887024084873479.1073742620.1475479139361311&type=1&l=9e6e3c3acb
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1887025794873308
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1887024084873479.1073742620.1475479139361311/1887024404873447/?type=3&theater
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Újra Mozart Klub

2017. március 18-án, szombaton 15 
órától ismét Mozart Klub az Óbudai 
Társaskörben!
Vendégünk ezúttal: Vigh Andrea, 

hárfaművész, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem rektora.
Ebben az évadban a Mozart Klub te-
matikájának címe: Óbudáról indultak…
A klub vezetője: Lakatos György 
fagottművész, a Mozart Klub tisztelet-
beli elnöke Varga Károly.
Belépőjegy alkalmankénti; felnőttek-
nek 500 Ft, gyermekeknek és diákok-
nak 300 Ft
Mindenkit szeretettel várunk!
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

Irodalmi kávéház

Az OKK galériája ezen az esten ká-
véházzá alakul, ahol kellemes hangu-
latban kávé és tea mellett, az asztalo-
kon elhelyezett irodalmi étlapról lehet 
rendelni Jeszenyintől Paszternakig 
(Erdődi Gábor műfordításai).
Verspincérek:
Závory Andrea,
Erdődi Gábor,
Sebestyén Kátja és
László Anna

Helyszín:
Óbudai Kulturális Központ 
1032. Bp., San Marco utca 81.
Időpont: 2017. március 17. 19:00
Belépő: 500 Ft.
A jegyár magában foglalja egy kávé/tea árát!

Megújul az óbudai Márton Áron Szakkollégium

Megújul a Márton Áron Szakkol-
légium a főváros III. kerületében. 
A 2,5 milliárdos beruházás az épü-
letgépészeti, villamossági fejlesztése 
mellett érinti a tűzvédelmet és a be-
rendezések modernizálását is.
Erről a magyar kormány két tagja, Ba-

log Zoltán emberi erőforrások minisz-
tere és Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, Budapest II. és III. kerületé-
nek országgyűlési képviselője tájékoz-
tatta a sajtót a helyszínen március 2-án. 
A Kunigunda útja 35. alatt található in-
tézmény az ELTE részeként működik, 
és a mostani fejlesztések célja, hogy 
még magasabb színvonalon szolgál-
ják ki a külhoni magyar, illetve a többi 
egyetemi hallgató igényeit. A beruházás 
annak a nagy kollégiumfejlesztési stra-
tégiának az első lépése, amelyet néhány 
hónappal ezelőtt hirdettek meg. Ennek 
keretében 2023-ig 37 467 férőhely fel-
újítását, illetve újak létesítését tervezik 
mintegy 192 milliárdos beruházással.

Varga Mihály a beruházás ismerte-
tése kapcsán hozzátette: a mostani 
fejlesztés Óbuda szempontjából is 
különösen fontos, hiszen egy pati-
nás, de rendkívül rossz állapotban 
lévő intézmény újulhat meg kor-
mányzati forrásból. Varga Mihály 
arról is szót ejtett, hogy számos 
olyan fejlesztés kezdődik, illetve va-
lósul meg a kormány támogatásával 
idén a III. kerületben, amelyek ja-
vítják az óbudaiak életkörülménye-
it, szélesítik a rendelkezésükre álló 
szolgáltatások körét, és szebbé te-
szik környezetüket. A Márton Áron 
Szakkollégium mellett megemlítette 
a Margit kórház, a III. kerületi TVE 
fejlesztését, a békásmegyeri piac át-
építését, valamint a Mészkő utcai 
park rendbetételét.
A sajtótájékoztatón és az épület 

bejárásán részt vett Scheuer Gyula, 
az ELTE kancellárja, valamint Bús 
Balázs, a kerület polgármestere is.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1901449966757322&set=a.1400470936855230.1073741829.100006770102386&type=3&theater
http://kulturkozpont.hu/esemeny/irodalmi-kavehaz-6/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1901449966757322&set=a.1400470936855230.1073741829.100006770102386&type=3&theater
http://kulturkozpont.hu/esemeny/irodalmi-kavehaz-6/
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Túrával köszöntjük 
a tavaszt 2017-ben is
Az Óbuda Sport és Szabadidő non-

profit kft. által szervezett teljesít-
ménytúra évről-évre nagyobb töme-
geket mozgat meg, köszönhetően 
a könnyen elérhető Budai-hegyek 
csodás erdei útvonalainak, a rend-
szeres teljesítménytúrázók és a sza-
badidős közönség számára kijelölt 
útvonalaknak és nem utolsó sorban 
a túrázó barát szervezésnek.
2017. március 25-én, szombaton sem 

lesz ez másképp! A Budapesti Termé-
szetbarát Sportszövetséggel közösen 
szervezett Óbudai Tavaszköszöntő Tel-
jesítménytúrán idén is 3 táv – egy hosszú 
(22 km) egy rövid (14 km) és egy családi táv (9 
km) – közül lehet választani.

A túra útvonala kizárólag jelzett turis-
tautakon vezet, nem verseny, így bőven 
jut idő megcsodálni az ébredő erdőt. 
A túrán március 24-ig tartó online ne-
vezést követően lehet részt venni és ki-
zárólag a regisztrált résztvevőknek tud-
juk biztosítani a célban a meleg levest és 
az egyedi kitűzőt.

Idén csak online lehet 
nevezni a túrára: ide kattints!

A részvétel III. kerületieknek ingyenes, 
a nem kerületi 14 év felettiek 1000 forin-
tos helyszíni térítés ellenében indulhat-
nak a regisztrációt követően.
Rajtállomás:
(1034 Budapest, Doberdó úti játszótér)
Célállomás: Csúcshegyi Vendégház,
(1037 Budapest, Menedékház utca 22.
A túra különlegessége, hogy a 2017. év 

Fájának megválasztott Vadalma fa kö-
szön vissza mind a plakáton, mind a ki-
tűzőn, internetes játékon továbbá az év 
fájának egy csemetéjét ültetjük el.

forrás: obudasport.hu

Erkel Tibort búcsúztatták Újpesten

Elhunyt Erkel Tibor zongora-
művész, egyetemi tanár, a Fővá-
rosi Közgyűlés és Újpest város 
Önkormányzatának volt kép-
viselője, Újpest Díszpolgára, 
az Erkel család leszármazottja.
Erkel Tibor az Újpesti Zeneisko-

la Alapítványának örökös elnöke, 
iskolánk névadójának, Erkel Gyula 
családjának tagja mindig nagyon jó 
kapcsolatot ápolt zeneiskolánkkal, 
az Újpesti Erkel Gyula Alapfokú 
Művészeti Iskolával. Temetése feb-
ruár 11-én volt a Megyeri temető-
ben. Iskolánk nevében Gaburi Bar-
bara búcsúzott tőle egy moldvai esti 
énekkel. 
Február 28-án az Újpesti Önkor-

mányzattal közösen avattuk fel 
Erkel Tibor emléktábláját zeneis-

kolánk falán. Zsigmond Barna al-
polgármester méltatta az elhunyt 
művész és közéleti személyiség 
életútját.
A táblaavatást egy emlékhang-

verseny követte, melyet iskolánk 
tanárainak közreműködésével tar-
tottunk. A hangverseny érdekessé-
ge, hogy Ürmössy Imre operaéne-
kes, iskolánk egykori növendéke 
és Erkel Tibor volt tanítványa is 
fellépett. A hangversenyt az Erkel 
család több tagja is megilletődve 
hallgatta. Zeneiskolánk Díszterme 
pedig az Erkel nevet kapta.
A Hangverseny résztvevői Bujdosó-

né Pécsy Klára, Garadnay-Valter Izabel-
la, Mezei Pál, Pótfi Melinda, Ürmössy 
Imre, Szalóki Zoltán és Varga Evelin 
voltak.

https://www.facebook.com/tankerhir3
http://www.obudasport.hu/rendezvenyek/obudai-tavaszkoszonto-teljesitmenytura/item/1337-turaval-koszontjuk-a-tavaszt-obudan
http://www.obudasport.hu/rendezvenyek/obudai-tavaszkoszonto-teljesitmenytura/item/1337-turaval-koszontjuk-a-tavaszt-obudan
http://www.obudasport.hu/rendezvenyek/obudai-tavaszkoszonto-teljesitmenytura
http://www.obudasport.hu/rendezvenyek/obudai-tavaszkoszonto-teljesitmenytura
http://www.obudasport.hu/rendezvenyek/obudai-tavaszkoszonto-teljesitmenytura/item/1337-turaval-koszontjuk-a-tavaszt-obudan
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1887029678206253
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1887029678206253.1073742623.1475479139361311/1887029684872919/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1887029678206253.1073742623.1475479139361311/1887029691539585/?type=3&theater
http://www.obudasport.hu/rendezvenyek/obudai-tavaszkoszonto-teljesitmenytura/item/1337-turaval-koszontjuk-a-tavaszt-obudan
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A szakmai nap témáját tekintve el-
mondhatjuk, hogy a pedagógusokban 
felmerülő és az oktatás folyamán nap, 
mint nap jelentkező problémákra ke-
restük a választ. 
A nap előadója Dr. Szőke-Milinte 

Enikő, a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem docense volt, aki 
a fiatal generációkról elmondta: 

„A fiatalok médiafüggők, a média ál-
tal teremtett nyilvánosságban állandó, 
távolságtartás nélkül és kontrollálatla-
nul vannak jelen.”
Az informatikai robbanás új kihíváso-
kat, új iskolai funkciókat, új megoldási 
javaslatokat kíván a mai oktatás terü-
letén. Kiemelte a pedagógusok lehe-
tőségét és felelősségét.

Fantasztikus előadásában a részt-
vevők megismerhették a generációs 
modellt, a veteránok, a bébi bummok, 
az X, az Y, a Z, és az alfa generáci-
ót, az újmédia (digitális médiumok) ha-
tását és jellemzőit. „Az új médiumok 
egymáshoz kapcsolódnak, így kiala-
kul az audio-, video- és elektronikus 
szövegközlés összefüggő hálózata, 
ami háttérbe szorítja a személyközi 
és a tömegkommunikációt”- idézte 
Aczél Petra megállapítását.
Kiemelte, a Z generáció személyi-

ségének sajátosságait, összehasonlí-
totta a médiaszöveg és a pedagógiai 
kommunikációt, valamint 13 pont-
ban gyűjtötte össze azon tényeket, 
melyeken érdemes elgondolkodni, 
együttgondolkodni a pedagógus kö-
zösségeknek.
Előadását követve nagyon sok hoz-
zászólás színesítette a szakmai na-
pot, melyet nem először rendez 
az intézmény. 

A Palacsinta nap vagy húshagyó-
kedd a húsvét előtti 41. napra eső 
kedd, a nagyböjt előestéje. Ezen 
a napon a régebbi időkben minden 
keresztény kötelező bűnbánatot 
tartott mielőtt gyónást és feloldo-
zást nyert, innen ered a „Gyónta-
tó Kedd” elnevezés. Ez az utolsó 
lehetőség mindenféle ételek fo-
gyasztására, a bőséges étkezés 
ugyanis nagyböjtben tilos. 
Tehát a házban megmaradt tojá-

sokból, vajból, zsírból palacsintát 
készítettek, ezért ezt a napot Pa-
lacsinta Napnak nevezték. Ebben 
az évben ez a nap február 28-ára 
esett. 
Na de hogy ünnepelték a Fod-

ros Általános Iskolában a pala-
csinta napot?
Nálunk már évek óta hagyományai 
vannak ennek a jeles napnak, hiszen 
ki ne szeretné a palacsintát?! Az an-
gol nyelvi csoportok tanáraikkal 
együtt ilyenkor sok-sok palacsintá-

val készülnek, amelyről ezúttal Ta-
kács Késa és Csatai Petra 7. osztá-
lyosok meséltek.
Angolóra. Becsöngettek. Minden-

ki bevonult az angolterembe. Orsi 
néni hatalmas tál palacsintával várt 
bennünket: volt benne lekváros, tú-
rós, nutellás.
A tanárunk látta, hogy ennyi pala-

csinta között nehezen megy a gon-

Mi is az a palacsinta nap? 

Szakmai nap a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban

dolkodás, s így egy kis bevezető 
után rátértünk az evésre.
Miután mindenki jóllakott érdekes 

tájékoztatókat olvastunk a palacsin-
ta napról, majd ehhez kapcsolódó 
feladatokat oldogattunk. Jókat ne-
vettünk, sokat ettünk. Szerintünk 
(ahogy az angol gyerekek szerint is) 
minden nap meg kéne tartani ezt 
az ünnepet!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1887030611539493
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1887025211540033
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1887025211540033.1073742621.1475479139361311/1887025214873366/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1887030611539493.1073742624.1475479139361311/1887030631539491/?type=3&theater
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Kiszézés, Villőzés... 
avagy jöjjön a tavasz, 
vesszen a tél! 

A téltemetés és a tavaszvárás 
hagyományát elevenítették fel 
február 27-én az Angol Nyelvet 
Emelt Szinten Oktató Általános 
Iskola alsó tagozatos tanulói.
Ebben a tanévben a 3.c osztályo-

sok készítették el Baranyai Anikó 
nénivel Kisze Vicét. Vidám ének-
szóval kísértük az iskolaudvarra 
a telet jelképező szalmabábut. Zaj-
keltő ritmushangszerekkel vonultak 
a gyerekek az iskolaudvarra. Élükön 
a dobos és a kikiáltó ment, közben 
télűző rigmusokat szavaltak. Hatal-
mas kört alakítottunk, majd isko-
lánk gondnoka meggyújtotta a szal-
mabábot. Amíg a kiszebáb égett 
valamennyi diák egyszerre mondta 
a téltemető verset:

Kisze, kisze, szalmabáb,
Égj el minél hamarább!
Füsttel írd a kéklő égre,

Jöjj el tavasz, jöjj már végre!

Kisze, kisze, tél hava,
Jégszakállú menj haza!

Dideregtünk eleget,
Várjuk már a meleget.

Valamennyien azt figyeltük, ho-
gyan hamvad el Kisze, s vele együtt 
a hideg szürkeség is eltűnt. A tél át-
adta helyét a vidám tavasznak.
Kisze Vice kivitele után követke-

zett a villőág behozatala, mely a ta-
vasz jelképe. A 4. osztályos fiúk 
zöldággal feldíszített kapun hívo-
gatták iskolánkba a tavaszt. Közös 
énekszóval lépett valamennyi kisdi-
ák a villőágat tartó kapun át az is-
kolába, hogy a közös szórakozás 
után jókedvűen folytassa a tanulást.

Próbanyelvvizsga az újpesti Károlyiban

Február 24-én az Újpesti Káro-
lyi István Gimnáziumban BME-s 
próbanyelvvizsga volt. A megmé-
rettetésen számos KIG-es és kül-
sős diák vett részt Sebőkné Szabó 
Emőke, a BME-s nyelvvizsgáztató 
tanárának irányításával.
Közel 100 diák 5 iskolából mérhette 

le tudását az iskolánkban tartott próba-
nyelvvizsgán B2-es és C1-es szinten an-
gol és német nyelvből. Az eredmények 

tükrében tanulónk magabiztosan tud-
nak majd tervezni: ki, melyik időpont-
ra és milyen szintre jelentkezzen majd 
tényleges nyelvvizsgára?
Reméljük, mindenki kedvező vissza-

jelzést kap, és kellő önbizalommal vág 
neki a nyelvvizsgának. 
A jövőben is törekszünk majd rá, 

hogy iskolánkban minden évben biz-
tosítani tudjuk a próbanyelvvizsga le-
hetőséget a diákoknak.

 Villámcsődület a Fő téren

A Magyar Drámapedagógiai Tár-
saság „Dráma van” címmel idén is 
meghirdette március 1-8-a között 
a dramatikus nevelés hetét. 
Óbudán egy Fő téri flashmobbal 

vettek részt a sorozatban a kerületi 
drámások. Az eseményre szép szám-
mal csatlakoztak a kerület iskolásai is, 
valamint bekapcsolódtak az önkor-
mányzat dolgozói közül is néhányan. 

Az esemény célja, hogy egy könnyen 
elsajátítható ritmusjátékkal felhívja 
a figyelmet az együttműködés fontos-
ságára, a gyermekeink komplex neve-
lésére és a kerületi összetartozásra. 
A Fodros Általános Iskolából részt 

vett az eseményen az iskola igazga-
tója, Thyra néni, és a 2.c osztályosok 
Kemény Kriszta néni osztályfőnökük 
kíséretében.
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Kodály Zoltánra 
emlékeztünk
Március 5-én, vasárnap 17 órától 

Kodály Zoltán halálának 50. évfor-
dulóján emlékkoncertet rendeztek 
az óbudai zenei délutánok kereté-
ben a Vörösvári úti Szenthárom-
ság templomban.
A műsorban nívós felnőtt kóru-

sok mellett fellépett a Kerék Általá-
nos Iskola és Gimnázium kórusa is. 
Kodály Zoltán Nagyszalontai köszön-
tőjét énekelték Márkusné Góczán 
Gyöngyi vezényletével. 
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Budapesten elsőként az Újpes-
ti Bene Ferenc Általános Iskola 
nyerte el a Fogyasztói Tudatos-
ságra Nevelő Iskola címet a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztériumtól. 
Az elismerést Keszthelyi Nikolet-
ta, a fogyasztóvédelemért felelős 
helyettes államtitkár adta át.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

az idei tanév kezdetekor írta ki a Fo-
gyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola 
pályázatot, hogy elismerje azoknak 

az intézményeknek a munkáját, ame-
lyek valamilyen módon szerepeltetik 
a fogyasztóvédelmet az oktatásban, 
annak ellenére, hogy ilyen tantárgy nin-
csen – mondta el lapunknak Keszthe-
lyi Nikoletta helyettes államtitkár. Nem 
csak általános iskolák, hanem középis-
kolák jelentkezését is várják, ha foglal-
koznak a tudatos fogyasztással, akár 
osztályfőnöki órák keretében, akár más, 
interaktív módon, például szakkörö-
kön vagy gyakorlati foglalkozásokon. 

A pályázati kiírásban hét szem-
pontrendszert határoztak meg, 
köztük a fenntartható fogyasztást, 
a pénzügyi tudatosságot, a digitális 
ismeretekre nevelést, a környezet-
védelmet, az egészséges életmódot 
és a sportot. Ezek közül legalább 
három területen kell vállalásokat 
tenniük a pályázó iskoláknak. A he-
lyettes államtitkár kiemelte: a fővá-
rosban elsőként kapta meg az el-
ismerést az Újpesti Bene Ferenc 
Általános Iskola, amely kiemelkedő 
pályázatot nyújtott be. 
Keszthelyi Nikoletta meghívta 

az újpesti iskola diákjait és tanárait 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
műszaki és vegyipari laboratóriu-
mába, ahol a termékek megbízható-
ságát ellenőrzik a fogyasztóvédel-
mi szakemberek. Az Újpesti Bene 
Ferenc Általános Iskola igazgatója, 
Miskolczi Erzsébet nagy megtisz-
teltetésnek nevezte, hogy elnyerték 
a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő 
Iskola címet, hiszen szakmai díjról 
van szó, amellyel az intézményben 
végzett munkájukat ismerték el. 

forrás: ujpest.hu

A XVII. Tudományos Diákkörök 
Kárpát-medencei Konferenciaso-
rozatának elődöntője Kaposváron 
került megrendezésre 2017. február 
17-18-án, amelyen az Óbudai Gim-
názium tanulója is részt vett.
A válogatókat Magyarországon, 

Erdélyben, Felvidéken és a Vajda-
ságban rendezték. A konferencián 
saját, kizárólag tudományos kutatás-
ról szóló munkával lehetett indulni, 
témamegkötés nélkül. A diákok nyolc 
szekcióban mutatták be kutatásaikat 
irodalmi, történelmi, helytörténeti, 
oktatástörténeti, szociológiai, nép-
rajzi, filmművészeti és pszichológiai 
témákban. Szűcs Tamás 12.F osztá-
lyos tanulónk Apáczai Csere Jánosról 
tartott előadásával első helyezést ért 
el szekciójában, a Humán és Társa-
dalomtudományi tagozaton, ezzel 

a Kárpát-medencei döntőbe jutott.
A díjazottakat különböző publikáci-
ós lehetőségek várják, illetve lehető-
ségük van, hogy kijussanak a stock-
holmi Nobel-díj átadóra, valamint 
induljanak a kétévente a felsőoktatás-
ban kutatást végző hallgatók számára 
megrendezésre kerülő Országos Tu-
dományos Diákköri Konferencián.
Gratulálunk az eredményhez!

Tudós középiskolások versengtek Kaposváron

Tudatos fogyasztókat nevelnek a Benében
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Az „élő” műalkotások között való 
munkálkodás, alkotás új utakat nyit 
a gyermek és a művészetek kapcsola-
tában. A foglalkozásokon mindig egy-
egy meghatározott témát dolgoztak fel 
a gyerekek műalkotások segítségével, 
illetve állandó és időszaki kiállításokhoz 
kapcsolódott a problémafelvetés. A mú-
zeumi térben közvetlen kapcsolatban 
az alkotásokkal a résztvevők megismer-
hették a vizuális kifejezésmódok értel-
mezésének széles skáláját, a művekhez 
való közeledés, azok értelmezésének 
sokszínűségét. Az absztrakt gondolko-
dás fejlesztésének kiváló eszköze a kor-
társ művekkel, modern kifejezőeszkö-
zökkel való rendszeres ismerkedés.
A foglalkozások célja volt, hogy kü-

lönböző képalkotási technikákkal, mint 
a kollázs, a szén, a pasztell, a tus, az ak-
varell vagy a viasz, a képi kifejezőesz-
közök sokféleségével ismerkedjenek 
a résztvevők. Az alkotást bevezető játé-
kok, a műalkotásokról kezdeményezett 
beszélgetés, vagy a páros és csoportos 
alkotó feladatok segítették az integrá-
ció megvalósulását. A program fon-
tos célja a kommunikáció fejlesztése, 
az egyéni vélemények, a különböző 
látásmód elfogadására hangolódás és 
a tehetséggondozás. Az alkotásokból 
kiállítás készült, amely február 18-26-ig 
volt megtekinthető a múzeum szobor-
csarnokában. Köszönet Szilvás Móni-
kának és Popol Beátának a program-
ban való aktív részvételéért!

A program nem előzmény nélküli, tud-
hattuk meg Borsos Évától a Kerék Ál-
talános Iskola 3.b osztályának osztályfő-
nökétől. Maga a két intézmény évek óta 
együttműködik az integrált oktatás terü-
letén. 2015 őszén már az iskola 2.b osz-
tályos tanulói is lehetőséget kaptak, hogy 
havonta egy alkalommal közös progra-
mon vegyenek részt a Szellő EGYMI 
fogyatékossággal élő tehetséges tanuló-
ival. A programot szervező kollégák cél-
ja az volt, hogy integráló környezetben 
tehetségsegítő foglalkozások keretében 
hozzájáruljanak a gyermekek érzelmi 
fejlődéséhez, valamint elősegítsék a ta-
nulók a fogyatékossággal élők iránti el-
fogadását, támogatását is. Ez a program-
sorozat olyan jól működött, hogy 2016 
januárjától a találkozások heti egy, ese-
tekben két alkalomra bővültek. A közös 
érdeklődési pont a magyar néptánc lett. 
A gyerekek örömmel és aktívan vesznek 

részt a mai napig a közös népzenei-nép-
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Tehetséggondozás integráltan
tánc órákon, a kreatív és hagyományőrző 
foglalkozásokon, Mikulás ünnepsége-
ken. Az együtt töltött idő összeková-
csolt mindenkit, tanulóink örülnek egy-
másnak, várják a hangulatos, vidám 
néptáncórákat, illetve foglalkozásokat.
A 2016-17-es tanévben is folytatódott 

a korábban már megkezdett együttmű-
ködés. A Szellő EGYMI a Nemzeti 
Tehetség Program keretében fogya-
tékossággal élő tehetséges tanítványai 
számára tehetségsegítő program elindí-
tására kapott támogatást, amelyet főként 
a Kerék Általános Iskola tanítványaival 
együttműködve gondolt felhasználni. 
A pályázat keretében nem csak a Kiscel-
li Múzeumban zajlott vizuális képzőmű-
vészeti foglalkozások fértek bele, hanem 
amellett a néptánc lett a másik tehetségte-
rület, melynek sikerét és létjogosultságát 
a részt vevő tanítványok és kollégák már 
korábban bizonyították. Így immáron 
másodszor, nagy izgalommal készülnek 
a gyerekek a közös fellépésükre, a júni-
us elején megrendezésre kerülő Kerék 
Néptánc Gálára, ahol bemutathatják 
az elkészített koreográfiájukat. A gálára 
való felkészülést a heti rendszerességgel 
megszervezett találkozók mellett egy há-
rom napos tábor is segíti, így a formá-
lódó táncosok együtt mutathatják majd 
meg a nívós alkalmon, hogy mennyit 
fejlődtek, milyen ügyesek, mekkora örö-
met tud okozni az együtt eltöltött idő.
 Biztos vagyok abban, hogy a pályázati 

forrás kimerülését követően az együtt 
töltött idő nem fog csökkenni, hiszen 
mára már talán a tanulók igénye lett 
az együttlét. 
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Eseményekben dús hetek az Erkel Gyula Alapokú Művészeti Iskolában

Népdaléneklési verseny

Február 25-én, szombaton a Ke-
rék Általános Iskola népdalkórusa 
az Országos népdaléneklési ver-
seny budapesti válogatóján vett 
részt, ahol arany fokozatot kaptak 
és bejutottak az országos döntőbe.
A kórus tagjai: Bartek Boglárka, Láz-

ár Csenge, Iharosi Lilla, Pártos Krisz-
tina, Oláh Mónika, Dunavölgyi Csen-
ge, Balázs Orsolya, Bubcsó Loréna, 
mindnyájan a 8.c osztály tanulói. 
Felkészítő tanáruk: Márkusné Góczán 
Gyöngyi.
Gratulálunk nekik!

Találkozók, versenyek hétvégéje volt 
február 24-25-én. A Fazekas Mihály 
Gimnáziumban tartották a „Tiszán innen, 
Dunán túl” népdaléneklési verseny buda-
pesti fordulóját. A fiatalabb korosztály-
nak ez volt „a” verseny, mivel nekik nem 
rendeznek országos versenyt.
Gali Luca, Bakó Judit tanárnő növen-

déke kiemelt arany minősítést kapott. 
Az idősebbek pedig az országos megmé-
rettetésre való továbbjutásért küzdöttek. 

Gál Lea Kamilla, szintén Bakó tanárnő 
növendéke, kiemelt arany minősítéssel 
jutott tovább az országos versenyre.
Aznap tartották a Lajtha László Ze-

neiskolában a II. Konrád Péter Ütő-
fesztivált is. Serei Dániel fiatal kol-
légánk nagy feladatra vállalkozott, 
amikor egész osztályát felkészítette 
a versenyre. Két kamarazenei csoport-
ja vett részt a fesztiválon ahol az egyik 
csapat dicséretet kapott (Dobák-Kiss 

Bálint, Vajk Zsombor, Wirth Ábel), a má-
sik csoport pedig különdíjban részesült 
(Surányi Dániel, Hirsch Gergő, Steierlein 
Balázs, Fodor Benedek, Losonczi Bence).
Az V. Budapesti Zeneiskolai Gitár-

fesztiválon meghívott vendégként 
vett részt gitár együttesünk Mayer 
Szilvia tanárnő vezetésével.
Gratulálunk a növendékeknek és fel-
készítő tanáraiknak! 
Február 28-án tartották az Újpesti Ke-

rületi Helytörténeti Vetélkedőt a Benkő 
István Református Iskolában. Gyenge 
Barnabás (Erőss Erna növendéke) gitárjá-
tékával nyitotta meg az eseményt.
2017. március 4-5-én tartották 

a Bántai Vilmos Budapesti Fuvola-
versenyt. Az Erkel Gyula Újpesti Ze-
neiskolából minden induló növendék 
minősítést kapott. Kovács Veronika 
(Páll Dénes növendéke) és Korpos Esz-
ter (Bendzsák Anita növendéke) ezüst fo-
kozatot ért el. Vályi-Nagy Virág (Bán 
Katalin növendéke), Pusztai Zsófia Raj-
kai Eszter, Drexler Anna (Bendzsák 
Anita növendékei) pedig bronz minősí-
tést kapott.
Büszkék vagyunk rájuk és tanáraikra!

A Dr. Béres József  Általános Isko-
lában immár harmadik alkalommal 
tartott nagysikerű énekórát a Muzsi-
kás együttes, akik határainkon innen, 
és azon túl is a magyar népzenének 
egyik legszakavatottabb képviselője.
A tornateremben tartott rendhagyó 

énekórán mintegy 320 tanulónk élvez-
hette a közös éneklést, csujogatást, sőt 
megismerhettük a hagyományos népi 
hangszereket is: gordont, kontrát, hege-

dűt, nagybőgőt, tamburát és a hosszú-
furulyát is. Tanulóink nagy lelkesedéssel 
kapcsolódtak be az éneklésbe, hiszen 
számukra nem ismeretlen a magyar nép-
zene: néptáncórákon számtalanszor hall-
hatták már, de élőben egy ilyen remek 
zenekar tolmácsolásában, mint a Muzsi-
kás, azért az mégis csak más!
Köszönjük, a MOL támogatását 

a program megvalósuláshoz nyújtott 
anyagi segítségét!

A Muzsikás együttes a Béresben
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Első helyen végzett a Dr. Béres Jó-
zsef  Általános Iskola 4 fős csapata 
a Nemzeti Értéktàr Vetélkedő me-
gyei döntőjében, amely a Pest Me-
gye Önkormànyzat szervezésében 
a Megyeházán került megrendezés-
re február 17-én.
A csapat tagjai: Gazdag Franciska 

(5.b), Kun Iván (6.b), Fábián Álmos (8.a) 
és Zöllner Lili (8.a), felkészítő tanáruk 
Ladányi Gabriella volt.
A vetélkedőn a Hungarikumokkal 

és nemzeti értékeinkkel kapcsola-
tos feladatokat kellett megoldani-
uk a gyerekeknek. Reméljük, hogy 

az országos versenyen is hasonló-
an sikeres szereplésnek örülhetünk.
Nem csak a Hungarikumok, hanem 

a zene területéről is érkeztek ó hrek is-
kolánkba.
A kerületi népdaléneklő versenyt meg-

nyerő csapatunk tovább jutott a buda-
pesti fordulóra, ahol Arany fokozatot 
értek el. A Daloló pacsirták csapat tag-
jai: Jarkas Alexandra, Gazdag Franciska, 
Németh Nadja az 5. b osztályból, vala-
mint Nagy Anna Morag az 5.c-ből. Fel-
készítő tanáruk Mozsár Lívia.
Gratulálunk a résztvevőknek a ki-

magasló teljesítményhez!

Pancake Day az Aquincumban Aelia Sabina AMI „Ütősei”
A II. Fővárosi Konrád Péter Ütő-

fesztiválon az Aelia Sabina AMI 
növendékeinek két előadását is dí-
jazta a zsűri.
A fesztiválon Iván Gábor: Szahara című 

művének, valamint Kovács Tibor: Mono-
ton vonaton című kompozíciójának elő-
adását Kiemelt Nívódíjjal értékelték.
A Kamaraegyüttes tagjai: Garai Lász-

ló, Gráf  Nóra, Nagy Sebestyén, Nyáry 
Vilmos, Soóki-Tóth Kristóf, Teremy 
Kristóf, akik a második mű előadásakor 
Böcker Fruzsinával (fuvola) egészültek ki.
Művek szerzői, megálmodói és betanítói 

az iskola nagyra becsült művésztanárai. 

Micsoda buli!
Február 23-án a Csalogány, értel-

mileg akadályozott növendékei cso-
dálatos farsangolással búcsúztatták 
a telet. Miért csodálatos? Azért, 
mert nemcsak jelmezverseny volt, 
hanem komoly színpadi produkci-
ókkal is készültek a tanuló csopor-
tok, óvodától szakiskoláig.

A Csalogány Általános Iskola farsang-
ján előadott 4-5 perces kis műsorok 
többnyire zenére, táncra épültek, de 
láthattunk mese-versdramatizálást és 
árnyjátékot is. A betanító és segítő peda-
gógusokon kívül a műsorvezetők is jel-
mezt öltöttek. A délelőtt folyamán Bo-
gyó és Babóca, délután pedig Bogyó és 
Szami bohócok konferáltak, játszottak 
a gyerekekkel. Természetesen az együtt 
táncolás, a buli sem maradhatott el, és 
szó szerint volt hab a tortán a Mariot 
Hotel jóvoltából, akik egy tábla méretű 
tortával szponzorálták a mulatságot.
Ugyan nehéz dolga volt a „szigo-

rú” zsűrinek az értékelésnél, de a Csa-
li suliban mindenki nyert egy vidám, 
élménygazdag napot!

Palacsinta és Mozart komman-
dósai egy napon?! Ritkán esnek 
egybe ennyire az események, mint 
ahogy az idei február utolsó nap-
ján. Érzékeket kényeztetőre sike-
redett ez a kedd. Az Aquincum 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola hagyományai-
nak megfelelően ezen a napon tar-
tották a Palacsinta Napot, avagy 
a Pancake Day-t az iskolában.
A Palacsinta Nap vagy húshagyókedd 

a húsvét előtti nagyböjt előestéje. Ezen 
a napon a régebbi időkben minden ke-
resztény kötelező bűnbánatot tartott mi-
előtt gyónást és feloldozást nyert, innen 

ered az angol Shorve Tuesday, avagy 
„Gyóntató Kedd” elnevezés. Ez a nap volt 
az utolsó lehetőség a bőséges étkekre, 
hiszen a következő napon indult a nagy-
böjt, amikor is ez már tilos volt. Ilyenkor 
a házban megmaradt alapanyagokból, 
tojásokból, vajból, zsírból a háziak pala-
csintát készítettek, így ezt a napot Pala-
csinta Napnak is nevezték.
Ahogy minden osztályunkban, 

az 1.a-ban is az angol óra a palacsin-
tákról szólt. Rebekah Walkes tanárnő 
játékokkal, mondókával, és mókás fel-
adatokkal készült, amelyek segítségé-
vel a gyerekek megtanultak „angolul” 
palacsintát sütni. Ha már megtanul-
ták, egyék is meg, amit főztek! Vagyis 
sütöttek.
Egy kisebb hegynyi finomságot va-

rázsoltunk elő az óra végére, amit leg-
többen porcukorral és citrommal is 
megkóstoltak. Talán mondanom sem 
kell, hogy a palacsintáknak nyoma se 
maradt kicsöngetésre.
Tovább kényeztetve magunkat a má-

sodik órán sok más osztállyal együtt 
részt vettünk az Óbudai Danubia 
Zenekar Mozart kommandó című 
előadásán, amelynek végére minden 
gyerkőc igazi kommandóssá váltha-
tott. Köszönet a művészeknek az iga-
zán szórakoztató, gyerekeket meg-
mozgató koncertért!
Soha rosszabb húshagyó keddet!

Ismét szép sikereknek örülhetünk
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Mozart kommandó az iskolában Német vers- és 
prózamondó verseny 
a Halassyban
Az Újpesti Halassy Olivér Né-

met Nyelvet Emelt Szinten Ok-
tató Általános Iskola és Nyelvok-
tató Nemzetiségi Iskolában 2017. 
január 31-én került a sor a német 
nyelvű vers- és prózamondó ver-
senyre. Újpest iskoláiból 98 diák 
vett részt a rangos megméretteté-
sen. A versenyen azok az iskolák 
vettek részt, ahol német nyelvok-
tatás folyik.
A gyerekek több csoportban verse-

nyeztek, jó felkészültségüknek és ta-
náraik kiváló munkájának köszönhe-
tően nehéz döntés elé állították a zsűri 
tagjait. Grosz Ágnes igazgatónő és 
az Újpesti Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, Pappné Windt Zsu-
zsanna köszöntötte a résztvevőket és 
a zsűri tagjait. A köszöntő után a ren-
dező iskola első osztályos nemzetiségi 
tanulói mutatták be tánctudásukat. Ez-
után került sor a versenyezésre. A zsű-
rinek az értékelés során figyelembe 
kellett vennie a kiejtést, az intonációt, 
a vers vagy a próza biztos tudását és 
az előadás módját. Az értékelés alatt 
a Homoktövis utcai Általános Isko-
la negyedik osztályos tanulói a Hans 
Hase című mesemusicalből adtak elő 
részletét, megrövidítve ezzel a várako-
zás perceit. A jelenetet Pintérné Hor-
váth Rita tanította be a gyerekeknek. 
A zsűri döntése alapján a Fővárosi 

Német Nemzetiségi Vers és Próza-
mondó versenyen Molnár Dániel 
képviseli a kerületet. Felkészítő tanára 
Eszenyiné Németh Zsuzsanna volt. 
Köszönjük pedagógusainknak a gye-

rekek kiváló felkészítését, a gyerekek 
produkcióját, a zsűri munkáját, s vé-
gül, de nem utolsósorban az iskola 
igazgatónőjének, kolleganőinek és 
kollegáinak a verseny lebonyolításban 
nyújtott szerepét. 
A verseny megrendezéséhez a díja-

kat, az okleveleket, az ajándékokat és 
a vendéglátást az Újpesti Német Nem-
zetiségi Önkormányzat biztosította. 

forrás: ujpest.hu

Február 28-án a második órá-
ban az Aquincum Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola osztályai együtt vettek részt 
az Óbudai Danubia Zenekar Mo-
zart kommandó című előadásán, 
amelyet a zenekar az iskola torna-
termében tartott.
A klasszikus zenészeket általában 

deres halántékú, pocakos, kicsit meg-
fáradt, békés öreg urakként képzelik 
maguk elé az emberek.
Pedig mi sem áll távolabb a való-

ságtól! Az Óbudai Danubia Zenekar 
tagjai ezúttal valódi kommandósként 
csempészték be Mozart legszebb me-
lódiáit az iskolások fülébe, különleges 
menetgyakorlatok, közös játékok, és 
persze kommandós „harci bemutató” 
kíséretében.
Persze békés harc volt ez. A fegyve-

reik a hangszerek voltak, a tét pedig 
az, hogy melyik kommandós vezér 
játszhatta el kedvenc Mozart dallama-
it egy egész zenekar kíséretével?
Jól éreztük magunkat!

Családi Sítáborban a Béres Iskola

A Dr. Béres József  Általános Iskola 
idén hatodik alkalommal szervezte 
meg sítáborát az ausztriai Koralpe 
lankáin március első hetében.
A kellemes idő, a kitűnő pályák és a jó 

társaság biztosíték volt arra, hogy re-
mekül érezze magát a 197 fős csapat. 
Hat csoportban, három tudásszinten 
folyt a síoktatás azoknak, akik sí tudá-
sukat szerették volna fejleszteni. A ne-

gyedik napra már a többség kellemes 
fáradtsággal, kisebb-nagyobb izomláz-
zal küzdött, de kárpótolt minket a friss 
hegyi levegő, a jó hangulat és a csalá-
dias, baráti légkör a sípályán, és azon 
kívül is. Utolsó este játékos vetélkedőt 
szerveztünk, ahol a családokból, bará-
tokból szerveződött csapatok mérték 
össze tudásukat és kreativitásukat.
Reméljük, hogy jövőre is találkozunk!
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Irodalmi reggeli 
a Paisban
Február 8-án reggel az első órá-

ban „irodalmi reggelit” tartottak 
a Pais Dezső Általános Iskola 5.a 
osztályában.
Kakaóval és kaláccsal ünnepeltük 

meg a magyar irodalom vers reme-
keit. Meghívtuk Petőfi Sándort, Ady 
Endrét, Radnóti Miklóst, Móra Fe-
rencet, József  Attilát, Juhász Magdát. 
A talpalávalót Szabó Balázs bandája 
és a Kávészünet zenekar szolgáltatta. 
A gyereket nagyon jókedvűen fo-

gadták ezt az irodalmi újítást, és a va-
jas kalács mellett mosolyogva néztek 
össze, ha felismertek egy-egy már alt-
aluk tanult verset. Teli pocakkal volt, 
aki az óra végén dalolni is elkezdett.
Sanyi még gitárt is hozott be erre 

az órára, az ő szólója koronázta meg 
ezt a különleges reggelünket.

Sakksikerek az Árpádban
Február utolsó hétvégéjén rendez-

ték meg a sakkcsapat diákolimpia 
budapesti fordulóját, melyen V-VI. 
korcsoportos fiúcsapatunk, valameny-
nyi ellenfelét legyőzve, magabizto-
san szerezte meg az első helyet, így 
ismét kijutott az országos döntőre.
A csapat tagjai, Kántor Gergely 

(11.d) 7 játszmából 6,5 pontot, Ke-
lemen Szabolcs (7.b) 7/6,5 pontot, 
Valaczkai Dávid (11.b) 7/5,5 pon-
tot, Geresdi-Horváth Ágoston (9.b) 
3/2 pontot és nem utolsó sorban 
Vörösvácki András (10.d) 4/4 pontot 
szereztek a versenyen.

„Legyen a zene mindenkié!”

A Pécsi Sebestyén Ének-zenei Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola és a „La Maggiore” (Perugia) 
zeneiskola közös hangversenyt tar-
tott a Városháza Dísztermében.
2017. február 26-án jó hangulatú, szín-

vonalas hangverseny részesei lehettünk, 
melyet Dr. Tahon Róbert, Újpest jegyző-
je nyitott meg. Francesco Ciarfuglia olasz 
zenetanár és karmester a Pécsi Sebestyén 
Iskola Csellovasok és Hegetücsök vo-
nószenekar számára dolgozott át Bar-
tók Béla zongoraműveiből. Iskolánk 

növendékei nagy izgalommal készültek. 
Az első közös próbán csodálkozva hal-
lották, hogy a vendégek között még sza-
xofonos is van. Nagy élmény volt mind-
annyiunk számára a sok ütős hangszer, 
valamint Francesco zongora szólói.
Közös kirándulás során megmutattuk 

az Országházat – ahol olasz nyelvű ide-
genvezetésen vettek részt vendégeink –, 
a belvárost, a Budai Várat és a Hősök te-
rét. Nagyon tetszett nekik, és egyénileg is 
felkerestek több fővárosi látványosságot.
A koncerten a közös zenekaron kívül 

szerepeltek még a Pécsi Sebestyén Isko-
la énekcsoportjai is. Felkészítő tanárok: 
Gyarmathy Dorottya és Ujszigeti Anna. 
A Csellovasok és Hegetücsök zenekar 
vezetője: Feith Adrienn.
Következő zenei programunkra 2017. 
március 26-án 11 órakor kerül sor 
a Régi Zeneakadémia Nagytermében.

Miénk a színpad!

A tízedikesek másik csoportja Eu-
ripidész modernizált klasszikusát, 
a Hippolütoszt állította színpadra. 
Az osztályokat Sztaskó Richard tanár úr 
készítette fel.
A 11. drámaosztály két előadásának (Egy 

este a fotelban ülve, Ki a következő?) bemutató-
jára az Újpesti Polgár Centrum színház-
termében került sor. A közönség ismert 
sanzonokból, kabarékból, Örkény-egy-
percesekből, Karinthy-jelenetekből lát-
hatott válogatást, amelyet nevetéssel 
és vastapssal jutalmazott. Az osztályt 
Nagy Károly tanár úr készítette fel.
A vizsgaelőadások műhelytitkaiba be-

pillantva elmondhatjuk: a diákok kre-
ativitása, ötletgazdag gondolkodása és 
tehetsége nélkül nem jöhettek volna lét-
re ilyen színvonalas előadások. A közös 
munka során mindig szem előtt tartjuk, 
hogy – a szórakoztatás mellett – olyan 
kérdéseket, problémákat érintsenek 
a produkciók, amelyek a tanulók min-
dennapjait is meghatározzák.
A drámások második félévi vizsgaelő-

adásait júniusban láthatja majd az ér-
deklődő közönség. Annyi már biztos, 
hogy az antik és kortárs drámairodalom 
gyöngyszemei kerülnek bemutatásra 
az Újpesti Polgár Centrum színpadán.
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Fodrosos siker született a Kaán 
Károly XXV. Országos Természet- 
és Környezetismereti Versenyen.
A Fodros Általános Iskolában 12. 

alkalommal rendeztük meg a Kaán 
Károly XXV. Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny kerületi 
fordulóját 5-6. osztályos tanulóknak 
A kollégák és a gyerekek lelkesedését 
mutatja, hogy 8 iskolából 42 diák jelent-
kezett a megmérettetésre. A közismert 
és népszerű verseny célja a gyerekek-
nek lehetőséget biztosítani a megmu-
tatkozó tehetségeik kibontakoztatására: 
környezetük önálló megfigyelésében, 
a terepmunka gyakorlásában, a kutató-
módszerek önálló alkalmazásában, kis-
előadásban mondanivalójuk kifejtésére.
Ünnepi hangulatú délutánon egy 

szép versenymegnyitó részesei lehet-
tek mindazok a diákok és felkészítő 
tanáraik, akik megjelentek az iskolá-
ban. A megnyitót Farkasné Horváth 
Mira címzetes igazgató, szaktanács-
adó, Havas Thyra, a Fodros igazga-
tója és Bozókiné Havas Katalin az is-
kola biológiatanára tanára tartotta. 
Mindannyian méltatták a rendezvény 
fontosságát és népszerűségét, s bizta-
tó szavakkal fordultak az izgatott ver-
senyzőkhöz is. Köztudomású, hogy 
biológiatanárunkat, Kati nénit a ver-
seny mestereként tartjuk számon, 
hiszen évekre visszamenően a kerü-
let, sőt a főváros legjobb versenyzői 
kerülnek ki a kezei közül, sőt az or-
szágos versenyeken is mindig az élvo-
nalban végeznek a fodrosos kis ter-
mészettudósok.

Természetesen rövid műsorral is 
kedveskedtek a vendégeknek a haza-
iak. Az második osztályosok énekes-
zenés előadása bensőséges hangulatot 
teremtett a jelenlévők körében.
Az izgalmas verseny csaknem két 

órán keresztül tartott. Az izgalmakat 
finom harapnivalóval, innivalóval ve-
zethették le a versenyzők. És hogy is 
alakultak az eredmények? 
A Fodros mindent vitt!
Iskolánkból 6 tanuló vett részt a meg-
mérettetésen: Lévay Rozi (5.a) kerületi 
1. helyen, Papp Viktória (5.a) 2. helyen, 
valamint Lakatos Liza (5.b) 3. helyen 
végzett. A következő korcsoportban is 
hasonlóan alakult az eredmény a legna-
gyobb örömünkre: Debreczeni Ákos 
(6.c) kerületi 1. helyet, Major Bálint (6.c) 
2. helyet, Somogyi Péter (6.a) pedig 3. 
helyet ért el. A fővárosi fordulók 2017. 
április 7-én folytatódnak.
A március 1-én a III. Kerületi Peda-
gógiai Szolgáltató Irodában rendezett 
hivatalos eredményhirdetés és díját-
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Tavaszi hírek, tavaszi sikerek Fodrosból…
adó ünnepségen azonban nem csak 
ez a hat tanuló vehetett részt a Fod-
rosból! Farkasné Horváth Mira cím-
zetes igazgató és Magosné Kiss Róza 
a reál tantárgyak kerületi munkakö-
zösség-vezetője oklevelet adott át 
Hevesi György kémia verseny győzte-
seinek is köztük számos fodrososnak. 
Kiss Boglárka (7.b) kerületi 1. helyen, 
Schneller Lilla (7.c) 5. helyen, Lóth 
Bence (8.a) 2. helyen, Kovács Igor 
(8.d) kerületi 3. helyen, Mogyorósi 
Mátyás (8.d) pedig kerületi 4. helyen 
zárt a versenyen. Felkészítő tanáruk 
Arnoldné Szabó Adrienn.
A Herman Ottó Kárpát-medencei Bi-

ológia Verseny is sok dicsőséget hozott 
a Fodrosnak: Papp Vencel (7.b) kerületi 
1. helyezéssel, Papp Dávid (7.b) kerületi 
2. helyezéssel, Somogyi Zsófia (8.a) ke-
rületi 2. helyezéssel, Hoffer Judit (8.a) 
kerületi 3. helyezéssel végzett. Felkészí-
tő tanáruk Bozókiné Havas Katalin.
…és még mindig a Fodros!
Ha már éremesőről esett szó, nem fe-
ledkezhetünk meg a kerületi rajz verseny 
fodrosos helyzettjeiről sem:
• Bogdán Dóra (2.a) - 1. helyezés
• Nehéz Fruzsina (1.a) - 3. helyezés
• Ortutay Kata (4.b) - 1. helyezés
• Pintye Orsolya (3.b) - 5. helyezés
• Kiss Dorka (5.c) - 2. helyezés
• Zorgel Edina (8.c) - 4. helyezés
• Kiss Virág (8.c) - 5. helyezés

Mindenkinek gratulálunk az elért ered-
ményekhez, a továbbjutóknak pedig 
további sok sikert kívánunk a fővárosi 
döntőkön!
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Mozgalmas heteken van túl a Csil-
laghegyi Általános Iskola, ahol 
a megszokott módon idén sem állt 
meg az élet. Számtalan program 
színesítette már ebben a néhány hó-
napban is a diákok életét, amelyről 
az intézmény vezetője, Kurilla Györ-
gyi számolt be újságunknak.
A téli szünet utáni első program a vár-

va várt legókiállítás volt. Nagyon sok 
gondosan elkészített legóépítmény ké-
szült. A gyerekek büszkén álltak alkotá-
saik mellett. Nehéz volta a zsűri helyzete. 
A legötletesebbnek a megmintázott saját 
tantermet találták, ahol még digitális táb-
la is helyet kapott, a gyerekek „arca” pe-
dig az osztálytársak arca volt. 
Januárban és februárban két iskolanyi-

togató foglalkozást tartottunk Csillag-
tanoda címmel. Ezeken a gyerekek és 
a szülők megismerhették az iskolát és 
a tanítókat. Öröm volt számunkra, hogy 
ismét sokan érdeklődnek az iskola iránt.
A Magyar Kultúra Napján az alsó 

tagozatos gyerekek szép olvasási ver-
senyen vehettek részt, a felső tagoza-
ton pedig rajzpályázatot hirdettünk 
a magyar kultúra címmel. Sok szé-

pen olvasó gyerek mérte össze tu-
dását és szép alkotások születtek.
A hagyományos farsangi bál február 

elején mindenkit lázba hozott. Sok ötle-
tes egyéni és csoportos jelmez készült. 
A felső tagozaton nagy sikert aratott 
a pedagógusok jelmezes bemutatkozása. 
A gyerekek szavazata alapján a 8. évfo-
lyamosok közül megválasztották a far-
sang hercegét, hercegnőjét és bohócát.
Meghívásunkra ellátogatott hozzánk 

az egykori Fizibusz, ma Zöld Járat. 
Érdekes és látványos kísérletekkel szí-
nesített előadást láttak a felső tagoza-
tos gyerekek.
Március elején óriási érdeklődés mel-

lett tartotta meg „Kajakkal Európa körül” 
című előadását Végvári Tamás a termé-
szet éve program keretében a diákön-
kormányzat szervezésében. A gyerekek-
nek nagy élmény volt színes előadása.
Mint sok éve minden évben, idén is 

iskolánk vállalta a Csillaglesen kerü-
leti könyvtárhasználati versenyszer-
vezést a 3-4. évfolyamon tanulók ré-
szére. Sok volt a versenyző, jók lettek 
az eredmények, a gyerekek boldogan 
vették át a jutalmakat.
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Így indult az év a Csillaghegyi Általános Iskolában Hívogató
Az Újpesti Csokonai Vitéz Mi-

hály Általános Iskola és Gimná-
zium Hívogató programsoroza-
tának második alkalma került 
megrendezésre február 21-én, 
amikor is zsúfolásig telt a Csoko-
nai díszterme.

A tájékoztatón bemutatkoztak a le-
endő első osztályok tanítói, majd 
a tagozatvezető igazgatóhelyettes 
röviden bemutatta iskolánkat és 
néhány fontos tudnivalóról infor-
málta a szülőket. Az érdeklődők 
Tóth Anett fejlesztőpedagógus rö-
vid ismertetőjét is meghallgathatták 
arról, hogy mik az iskolaérettség 
legfőbb ismérvei, mik az adott élet-
kor sajátosságai, hogyan segítsék 
gyermeküket a szülők iskolakezdés-
kor, milyen tevékenységek fontosak 
a képességek fejlődéséhez.

Kiemelte a nagymozgás, a helyes 
napirend fontosságát. Arról is be-
szélt, hogy például a kicsik figyelmét 
ebben a korban egyhuzamban 20-25 
percnél tovább még nem lehet leköt-
ni, de a pedagógusok erre felkészülve 
fogadják majd a kicsiket.
Ezalatt leendő elsőseink az osztály-

termekben kézműves foglalkozás 
keretében ismerkedhettek az iskola 
légkörével,az osztálytanítókkal. 

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1887136974862190.1073742637.1475479139361311/1887136988195522/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1887137928195428.1073742638.1475479139361311/1887137954862092/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1887136974862190
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1887137928195428
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1887136974862190.1073742637.1475479139361311/1887137048195516/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1887137928195428.1073742638.1475479139361311/1887137948195426/?type=3&theater
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Hagyomány már a IV. kerület-
ben, hogy az újpesti diákok hely-
történeti vetélkedőn mutathatják 
meg, mennyire ismerik városukat.
Az idei megmérettetés február 28-án 

délután volt, ezúttal a Benkő István 
Református Általános Iskola és Gim-
náziumban. A versenyzők elmondása 
szerint kiváló feladatokat állítottak 
össze a szervezők, jól szervezett volt 
a verseny.
A vetélkedőt idén a Károlyi István 

Általános Iskola és Gimnázium csa-
pata nyerte, őket követték a Könyves 

Kálmán Gimnázium diákjai, majd 
a Budapesti Műszaki Szakképzési 
Centrum Újpesti Két Tanítási Nyel-
vű Műszaki Szakközépiskolájának és 
Szakiskolájának csapata, a négyedik 
helyezett pedig a Csokonai Vitéz Mi-
hály Általános Iskola és Gimnázium 
csapata lett.
A győztes csapat tagjai: Kele Nóra, 

Szabó Eszter, Lehelvári Laura, Törő-
csik Máté és Hladony Károly, a Ká-
rolyi 10.a osztályos tanulói voltak. 
Felkészítő tanáruk Dibusz Anikó. 
Gratulálunk a csapatoknak!

Úszás siker

Budapest III. Kerületi Óvoda, 
Általános Iskola, EGYMI 6. osz-
tályos tanulója, Flórián Laura 
a FODISZ által szervezett Orszá-
gos Diákolimpia Úszó Versenyén 
több versenyszámban; 50 m vegyes 
úszásban és 50 m mellúszásban is 
1. helyet ért el.
Gratulálunk a teljesítményéhez és 

köszönjük Szabóné Atkári Györgyi 
kollégánknak, hogy elkísérte a ver-
senyre. 
A versenyt 2017. február 11-én ren-
dezték Debrecenben. 

 
TAN KER HÍR

V. évfolyam, 
5. szám

 
2017. március

 
Megjelenik 
kéthetente

Mindent tudnak Újpestről

A köztársasági elnök előtt tették le 
a hivatalos esküt a Speciális Olimpia 
Téli Világjátékokon induló magyar 
sportolók.
A Sándor-palotában tartott ünnepsé-

gen Áder János köszöntötte az Auszt-
riába készülő küldöttséget. A sportoló-
kat Szirmai Endre: A bátorság kevés című 

versével Simon Violetta, a budapesti 
Csalogány Speciális Intézmény tanu-
lója köszöntötte, majd a Szent Miklós 
Általános Iskola és EGYMI tanulói-
nak, Horváth Klaudia Bettinának és 
Kökény Krisztofernek előadásában 
mezőföldi néptánc következett a ver-
senyzők tiszteletére.

Esküt tettek a speciális olimpikonok

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1887141624861725/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1887139024861985
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1887140134861874.1073742640.1475479139361311/1887140148195206/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1887139024861985.1073742639.1475479139361311/1887139228195298/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tankerhir3/photos/?tab=album&album_id=1887140134861874
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1887141624861725/?type=3&theater

