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Ösztöndíj 
a legjobbaknak Óbudán 
és Újpesten
Október 25-én Óbudán, a Szindbád 

Rendezvénytérben, november 6-án 
pedig az újpesti városházán adták át 
ünnepélyes keretek között az önkor-
mányzatok a kiváló eredményekkel 
büszkélkedő diákok ösztöndíjait.
Tizenegy éve alapította Óbuda-Bé-

kásmegyer Önkormányzata a „Jó tanu-
ló, jó sportoló Ösztöndíjat” a III. kerületi 
alap és középfokú oktatási intézmé-
nyek diákjai számára.
Az Óbudai Sport és Szabadidő Non-

profit Kft. minden ősszel kiírja a „Jó ta-
nuló, jó sportoló” ösztöndíj pályázatot.
Cikkünk a 22. oldalon folytatódik

Fehér éjszakák után arany ősz

Szent Márton napi 
megemlékezések 

Óbudán
A Márton nap a 40 napos karácso-

nyi böjt előtti utolsó nap, amikor 
még a jóízű falatozás és a víg mula-
tozás megengedett. Az újbor meg-
kóstolása, a finom ételek fogyasz-
tása már önmagában jó hangulatot 
teremt, amelyhez hozzá járulnak 
az országszerte megrendezésre 
kerülő Márton-napi vigasságok és 
mulatságok.
A német nyelvterületekről ismert 

lámpás-fáklyás felvonulások szintén 
Szent Márton emlékét hivatottak őriz-
ni, és a jó cselekedeteket jelképező 
fényt kívánja eljuttatni mindenkihez.
Az ilyen felvonulások Óbudán sem 

ismeretlenek; Óbuda-Békásmegyer 
Német Nemzetiségi Önkormányzata 
és az Első Óbudai Általános Iskola 
együttműködése révén már sok éves 
hagyományra tekint vissza az iskola 
Márton-napi programsorozata.
Cikkünk a 6. oldalon folytatódik

A „vörös vitorlás - fehér éjszakás” élmények még élénken éltek bennünk, ezért 
úgy igyekeztünk, hogy mi is emlékezetessé tegyük vendégeink számára a bu-
dapesti látogatást. A repülő 2017. október 8-án vasárnap éjjel landolt, és egy 
teljes hét után 15-én utazott el a szentpétervári csoport. Tíz diák és három 
felnőtt érkezett, az Igazgató asszony, Alla Lakko vezetésével.
Cikkünk a 3. oldalon folytatódik

Az Óbudai Gimnázium delegáci-
ójának júniusi oroszországi utazá-
sa után az intézményben türelmet-
lenül várták a Szentpétervári 74. 
számú Iskola viszontlátogatását. 
A két intézmény kapcsolata, mely 
Tarlós István Főpolgármester kez-
deményezésével jött létre, most 
vált igazán kölcsönössé.

Találmányok és kísérletek 
Október 25-én délután ismét 

megrendezésre került az Újpesti 
Károlyi István Általános Iskola és 
Gimnáziumban a fizikavetélkedő 
a 9-10. osztályosok számára. A ver-
senyről Szigeti Panka 11.b osztá-
lyos tanuló írását olvashatják.
A vetélkedőn sokan vettek részt, 

mind versenyzőként egy csapatban, 
mind felsőbb évfolyamos segítőként. 
A versenyzők első feladata egy áram-
kör összeállítása volt, amiben, ha si-
kerrel jártak, megszólalt egy csengő. 
Bár a verseny még épphogy csak el-
kezdődött, már rengetegen szurkoltak 
osztálytársaiknak, barátaiknak.
Cikkünk a 11. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997745763801310
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997745763801310
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997745763801310
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997743313801555
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997764623799424
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997743313801555/1997742037135016/?type=3&theater
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Bütykölő a Civil Házban

November 22-én, szerdán 16 órá-
tól adventi bütykölő várja az érdek-
lődőket a Civil Házban.
Karácsony közeledtével, az adventi 

hétvége előtti bütykölőn már minden 
az ünnepről fog szólni. Aki ezen a 
délutánon velünk tart, készíthet kará-
csonyfadíszt, lakásdekorációt, akár új 
ajándékcsomagolási módszereket sajá-
títhat el, amivel még szebbé varázsol-
hatja az ünnepi készülődést.
Helyszín:
Civil Ház (1036 Budapest, Kolosy tér 2.)
Időpont: 2017. november 22., 16:00

Szakmai vezetés a 
Farkas-erdőben

A Homoktövis Környezetvédel-
mi Oktatóközpontnál várák óvo-
dai csoportok és iskolai osztályok 
jelentkezését ingyenes, szakmai 
vezetéssel egybekötött terepsé-
tákra a 2017-2018-as tanévben. A 
kirándulások hétköznap kerülnek 
lebonyolításra, előre egyeztetett 
időpontban.
A foglalkozások helyszíne az újpesti 

Farkas-erdő. A terepi vezetések idő-
tartama az igényeknek megfelelően 
alakítható 45 perctől másfél-két óráig. 
A résztvevők száma egy osztály vagy 
egy óvodai csoport és a kísérő peda-
gógusok. A terepsétához szükséges 
eszközöket (háromnézetű bogárné-
zők, nagyítók, papír mérőszalagok, 
csipeszek, hálók, feladatlapok stb.) mi 
biztosítjuk. A kiránduláshoz megfele-
lő öltözék szükséges.
Információ:
Dr. Kriskáné Gánóczy Anita
Telefon:+36 (1) 380-6760
E-mail: kriska.anita@ujkk.hu

Névadónk, Halassy Olivér emlékezete

A Halassy Olivér Német Nyelvet 
Emelt Szinten Oktató Általános Isko-
la és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
éppen öt esztendeje, 2012-ben vette 
fel a kétszeres olimpiai bajnok vízi-
labdázó nevét. Azóta lelkesen ápol-
ják híres névadó emlékét. A Halassy 
napokról Opauszki Viktória tanárnő 
beszámolóját olvashatják.
Halassy Olivér Újpesten mindig is köz-

tiszteletnek és szeretetnek örvendett, 
hiszen ebben a városban született, itt 
tanult, itt sportolt, majd itt dolgozott. 
Ennek a városnak szerzett hírnevet 
olimpiai bajnoki címeivel, de versenyzői 
hozzáállásával, emberségével ugyanúgy. 
Az újpestiek mindig is nagyon büszkék 
voltak nem csak vízilabdás, hanem úszó 
eredményeire is. Ápolják emlékét, sport-
csarnok és uszoda is viseli a nevét, szob-
rot is kapott. A szélesebb közvélemény 
főleg Nyári Krisztián róla szóló írásának 
megjelenése után szerzett tudomást 
rendkívüli életéről, és korai haláláról.
Az elmúlt öt évben mi sokszínű ha-

gyományokat teremtettünk iskolánk-
ban, minden évben megemlékezünk 
névadónkról. Azt szeretnénk, ha min-
den tanulónk büszke lenne Halassy 
Olivérre! Szokássá vált a Halassy-nap 
megrendezése, ahol rövid műsorral 
emlékezünk a sportolóról, az ember-
ről. Megkoszorúzzuk az iskolánkban 
található emléktáblát, Szász György 
alkotását. Ebben a tanévben a nyolca-
dikosok adtak műsort. Főleg Halassy 
sportpályafutásának különleges esemé-
nyeiről meséltek kicsiknek és a nagyob-
baknak. A gyerekek csillogó szemmel 

hallgatták a történeteket Halassyról, 
aki gyermekként ugyanúgy a fociért 
rajongott, mint a legtöbb kisfiú. Aztán 
arról, hogy örökös párharcokat vívott 
hosszútávúszásban Páhok Istvánnal, 
vagy arról, hogy 1931-ben, a párizsi 
Európa bajnokságon két órán belül ví-
zilabdában és úszásban is aranyérmet 
nyert. Megtudhatták, hogy a második 
világháború alatt embereket mentett, 
majd, hogy a háború után a nyílt utcán 
lelőtték. Temetésén sokezres tömeg 
vett részt, Hajós Alfréd búcsúztatta.
A műsor után a gyerekek kitölthettek 

egy Halassyról szóló totót, így számot 
adhattak arról, mennyire ismerik név-
adónk életútját. A feladat nem volt 
könnyű, némi kutatómunkát is igé-
nyelt vállalkozó diákjaink részéről.
Régi hagyománya iskolánknak, hogy 

gondozzuk Halassy Olivér sírját a Me-
gyeri Temetőben. Idén is rendbe hoz-
tuk és megkoszorúztuk a síremléket, 
meggyújtottuk az emlékezés mécse-
seit. Örömmel láttuk, hogy az Újpesti 
Városvédő Egyesület és az önkor-
mányzat megemlékezésekor a sír már 
rendezetten várta az újabb virágokat, 
gyertyákat. Ugyancsak hagyomány, 
hogy az Olimpiai Iskolák mozgalmá-
nak tagiskolái és újpesti iskolák szá-
mára sportversenyt szervezünk. Volt 
már nálunk kosárlabda és labdarú-
gó kupa is, kiváló hangulatban! Ter-
mészetesen a leghangosabbak a mi 
drukkereink voltak, zúgott a „Hajrá 
Halassy!” Ebben az évben tavasszal 
fogjuk megrendezni a Halassy Kupát, 
mindenkinek jó szurkolást kívánunk!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://kulturkozpont.hu/esemeny/butykolo-11/
http://ujkk.hu/allando-programok/csoportos/homoktovis-kvok/#szakmai-vezetes
http://ujkk.hu/allando-programok/csoportos/homoktovis-kvok/#szakmai-vezetes
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997747800467773
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997747800467773/1997747397134480/?type=3&theater
https://kulturkozpont.hu/esemeny/butykolo-11/
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Jótékonysági vásár
Óbuda-Békásmegyer Védőnői 

Szolgálata és az Óbudai Rehabilitá-
ciós és Foglalkoztatási Központ jó-
tékonysági vásárt szervez a 120 éves 
Szent Margit Kórház javára, amely-
ből befolyt összeg a Kórház Újszü-
lött Osztályának új inkubátor és lé-
legeztető gép beszerzését támogatja.
A vásárt adományokkal támogathat-

ja. Köszönettel fogadunk jó állapotú, 
használt gyermekruhát, játékokat, egyéb 
kisgyermek használati tárgyakat, etető-
széket, játszószőnyeget, babakocsit, stb. 
A felajánlásokat december 12-ig várjuk 
a Védőnői Központban (Bp. III. ker. Gye-
nes u. 16.) és a Védőnői Tanácsadókban.
A vásár időpontja, helye:
2017. december 16. 9:00-13:00
Óbudai Kulturális Központ
(Bp. III. ker. San Marco u. 81.)
A szervezők a megmaradt adományo-

kat a kerület szociális intézményeiben, 
anyaotthonaiban osztják szét.
A helyszínen az Óbudai Rehabilitációs 

és Foglalkoztatási Központ ellátottjai-
nak saját kezűleg készített használati tár-
gyai is megvásárolhatók.

Családi adventi nap
December 2-án Adventi családi 

nappal és egész napos gyerekprog-
ramokkal várja a Kolosy téri Civil 
Ház az érdeklődőket.
Változatos adventi programokkal 

várják a Civil Házban a családokat az 
első decemberi hétvégén.
10:00 – Karácsonyi bábos betlehe-

mes előadás a Magyar Népmese Szín-
ház előadásában
11:00 – Hagyományos, életnagyságú 

közös betlehemépítés a Kolosy téren
15:00 – Betlehemek - Kiállításmegnyitó
10:00-13:00 – Gyerekprogram:

a legkisebbek felszállhatnak a kará-
csonyi kisvonatra, óriás fajátékokkal 
játszhatnak, és lesz adventi kézműves 
foglalkozás is.
Helyszín:
Civil Ház (1036 Budapest, Kolosy tér 2.)
Időpont: 2017. december 2.

Fehér éjszakák után arany ősz

Öt tanulónk, akik júniusban kint 
voltak már, ismerősként fogadták 
a „partnereiket”, és további öt diá-
kunk fogadott új gyerekeket. 
A menetrendet már korábban úgy 

állítottuk össze, hogy minden napra 
legyen egy közös program és szabad-
idő is jusson. Az első napon buszos 
városnézés volt, amelynek során nagy 
vonalakban megismerhették Budapest 
nevezetességeit a vendégek. Rend-
kívüli élmény volt a ragyogó napsü-
tésben letekinteni a Gellért hegyről. 
Nemcsak a pétervári vendégeket, de 
minket is lenyűgözött Budapest lát-
képe. A buszos városnézésről egye-
nesen hajóra szálltunk, amivel tovább 
fokoztuk vendégeink lelkesedését.
A második napon Varga Mihály Mi-

niszter úr meghívására a Parlamentbe 
látogattunk. Nem mintha Szentpéter-
váron nem lennének csodálatos palo-
ták, de el kell ismerni, hogy a Parla-
ment épülete a Duna partján egészen 
egyedülálló építmény. Minden szob-
rot, épületet és emléket megnéztünk 
az épület körül, és szép lassan kezdtek 
az orosz diákok megismerkedni a ma-
gyar történelemmel. Ezt egészítettük 
ki a Magyar Nemzeti Galériában, ahol 
Hamvai tanárnő órát tartott a XIX. 
századi történelmi festészetről oro-
szul a magyar diákoknak is. Vársétá-
val folytattuk az aznapi kirándulást: 
a Mátyás templom, a Halászbástya, 

a romantikus utcácskák és épületek 
mindenkinek nagyon tetszettek.
Jártunk az Operaházban, illetve el-

utaztunk egy napra a Balatonra is. 
Az időjárással egész héten kivétele-
sen nagy szerencsénk volt: a szipor-
kázó napsütés még Tihanyban és 
Balatonfüreden is kitartott. Termé-
szetesen a magyaros vendéglátásból 
is ízelítőt kaptak vendégeink: a szé-
pen terített asztalokról nem hiányoz-
hattak a hazai specialitások, melyeket 
jó zene és közös éneklés kísért.
Iskolai nyelvórába is betekinthettek 

a gyerekek, a felnőttek pedig meg-
látogatták a kerület egyik hírességét, 
az Óbudai Népzenei Iskolát, ahol 
nagyszerű tanárok és igen tehetséges 
gyerekek együttműködésének lehet-
tünk tanúi. 
A búcsú pillanataiban egy közö-

sen eltöltött csodás hétre emlékez-
hettünk, de egyben már bennünk 
volt a várakozás izgalma is, hiszen 
az „orosz-magyar kalandsorozat” 
következő epizódja májusban, Szent-
péterváron folytatódik majd.
Köszönet illeti a szülőket, a közre-

működőket, és a gyerekeket is, akik 
szintén hozzájárultak ahhoz, hogy 
maradandó élményben részesülje-
nek. Külön köszönjük a tankerület 
Igazgató asszonyának, Tamás Iloná-
nak, aki valóban mindenben a segít-
ségünkre volt.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://kulturkozpont.hu/wp-content/uploads/2017/11/vasar_plakat_sajto.pdf
https://kulturkozpont.hu/esemeny/csaladi-adventi-nap/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997743313801555
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997743313801555/1997742693801617/?type=3&theater
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A V4-ek Művészeti Projekt kere-
tein belül megvalósuló szakmai 
napokra utaztak el az Erkel Gyu-
la Újpesti Zenei Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanárai, Grodvaltné 
Pálla Orsolya és Sillye Gergely 
a Pozsonyi Zeneiskolába.
A pozsonyiak kérésére kollégá-

ink a Kodály módszerről tartottak 
bemutatóval egybekötött előadást. 
Egy nyolc főből álló gyermekcsapat 
utazott velük, akik nagyon ügyesen 
vették a bemutatóval járó nehéz-
ségeket. Sillye Gergely kollégánk 
egy nagyon alapos ismertetőt tar-
tott a szolmizálás előzményeiről, 
a relatív szolmizáció kialakulásáról, 
ami a Kodály módszer egyik alapja. 
Pálla Orsolya pedig a szolfézs cso-
portjával bemutatót tartott a gya-
korlatban való alkalmazásáról.
A pozsonyi kollégák rendkívül ér-

deklődőek voltak, számtalan kérdés 
hangzott el, sőt Pálla Orsolya „házi 
feladatot” is adott a kollégáknak, 
amit másnapra meg kellett csinál-
niuk. A szlovák kollégák november 
második hetében jönnek Budapest-
re, hogy élőben is megismerhessék 
a különböző szolfézs csoportokat, 
tanárainkat és munkájukat. Külön 
köszönet illeti Kornacker Gyulá-
né igazgató helyettest, aki az utat 

megszervezte és végig a három nap 
alatt kézben tartotta és koordinálta 
az utat.
Közben október 20-án az újpesti 

evangélikus templomban hagyo-
mányosan ökomenikus imadélutánt 
tartottak az 1956-os forradalomra 
emlékezve. Növendékeink zenei 
műsorszámokkal tették még ün-
nepélyesebbé az eseményt. Deák 
Hanna (Lakatos Gabriella növendéke) 
gyönyörű szóló csellójátékával szé-
pen illeszkedett az esemény fenn-
költ hangulatához. Tóth Benedek 
(Viola Éva növendéke) egyéniségéhez 
illő romantikus gitárjátékával bű-
völte el az összegyűlt közönséget. 
Skripeczky Éva tanárnő kamara 
triója (Rubik Emese, Kárpáti Zsófia – 
hegedű és Deák – Hanna cselló) pedig 
méltóképpen zárta le a közös áhí-
tatot.
Október 23-án délután tartotta 

Újpest városa a megemlékezését 
az 1956-os hősök emlékére. A rossz 
időjárás miatt a koszorúzás után 
a szabadtéri megemlékezés helyett 
a Városháza Dísztermében tartot-
ták meg az ünnepséget, amelyen 
intézményünk tanulója, Gál Lea 
Kamilla (Bakó Judit növendéke) gyö-
nyörű népdal éneklésével tette még 
emlékezetesebbé az eseményt.

Hírek az Erkel Gyula Újpesti Zenei Iskolából Nyitókoncert az Óbudai 
Társaskörben

Az V. Nemzetközi Bartók Béla 
Zeneiskolai Zongoraverseny nyitó-
koncertjén Miyuji Kaneko ad mű-
sort.
Kaneko Miyuji Attila 1989. szept-

ember 22-én a Japán Takasakiban 
született. Édesapja japán, édesanyja 
magyar származású. Miyuji hat éves 
korában Magyarországra költözött 
anyai nagyszüleihez. Zenei tanulmá-
nyait a váci Bartók Béla Zeneisko-
lában kezdte meg Cs.Nagy Tamás-
né, Falvainé Sisak Ágnes és Fazekas 
László növendékeként. Öt év alatt 
hét országos versenyen 16 díjat 
nyert. 2001-ben tizenegy évesen fel-
vételt nyert a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Kivételes 
Tehetségek Képzőjébe.
Helyszín: Óbudai Társaskör
(1036 Budapest, Kiskorona utca 7.)
Időpont: 2017. november 22., 18:00
A belépés díjtalan.

W.A. Mozart: A Varázsfuvola 
opera két felvonásban

Minden érdeklődőt szeretettel vár 
az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola az Erkel 
Operastúdió és a Koncertmuzsika 
Zenekar előadásában színpadra 
kerülő W.A. Mozart: A Varázsfuvo-
la előadására.
Az előadásban közreműködik a Kon-

certmuzsika Zenekar, vezényel: Csányi 
Valéria, felkészítő tanár/korrepetitor: 
Mezei Pál és felkészítő tanár/rendező: 
Szilágyi Éva.
Helyszín: Újpesti Kulturális Központ 
Ifjúsági Házának színházterme
(1042 Budapest, István út 17-19.)
Időpont: 2017. november 23., 18:00
Belépő:
Támogató felnőtt jegy: 1000 Ft
Támogatói gyermek és nyugdíjas jegy: 
500 Ft
A támogatói jegyek elővételben a ze-
neiskolában és a koncert előtt a hely-
színen vásárolhatók.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997748960467657
https://www.facebook.com/events/321682831648005/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/321682831648005/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/737597116314402/photos/a.737605309646916.1073741828.737597116314402/1649491788458259/?type=3&theater
https://www.facebook.com/737597116314402/photos/a.737605309646916.1073741828.737597116314402/1649491788458259/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997748960467657/1997748157134404/?type=3&theater
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Október 20-án emlékeztek meg 
a Pais Dezső Általános Iskolában 
az 1956. október 23-án történtek-
ről, a forradalmárok harcáról és 
hősi küzdelmük bukásáról.
A 61 évvel ezelőtti eseményeket 

az akkor íródott versek, fényképek, 
filmek, dokumentumok tükrében 

próbáltuk az iskola tanulóközös-
ségének bemutatni. Köszönet illeti 
a műsorban szereplő tanulókat, és 
az őket támogató kollégákat. Bí-
zunk benne, hogy a látottak, hallot-
tak segítették az események megér-
tését, felhívták a figyelmet az ünnep 
jelentőségére.

1956-ra emlékezve
A Medgyessy Ferenc Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-
lános Iskola felsős diákjai idén 
is méltó módon emlékeztek meg 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc hőseiről és mártírjairól.

Iskolánk tanulói koszorút helyez-
tek el a megtorlás áldozatai emlé-
kére Herhoff  György emléktáblá-
jánál, Békásmegyeren, és csendben 
tisztelegtek mindazon hősök emlé-
ke előtt, akik szembe mertek száll-
ni az elnyomással, és mertek tenni 
a kommunista diktatúra ellen, akár 
életük feláldozásával is.

A Pécsi Sebestyén Ének - Zenei 
Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola ünnepségeit az intéz-
mény hagyományai szerint a felsős 
osztályok műsora színesíti.
Idén iskolánk 7.z osztályának a sze-

replését láthattuk. A műsor Nyitrai Ka-
talin tanárnő által válogatott versekből, 
prózai szövegekből és korabeli film-

részletekből tevődött össze. A tanárnő 
az elejétől fogva szervezte és felügyelte 
a lelkes készülődést. A műsor hangulata 
lebilincselte közönségét, hiszen a hallga-
tóság elsőstől nyolcadikosig fegyelme-
zetten, figyelemmel követte a látottakat.
Emelte az esemény színvonalát Ka-

docsa Gyula dekorációja, és a hangu-
lathoz illő zenei válogatás.

Megemlékezés 1956. október 23-ra

Ünnepi műsor az 1956-os forradalom tiszteletére Október 23-ai 
megemlékezés 
a Fodrosban

Rövid, ám annál tartalmasabb is-
kolai ünnepség résztvevői voltak 
a Fodros Általános Iskola diákjai 
október 20-án.
Az október 23-ai forradalom és sza-

badságharc tiszteletére az iskolánk 
tanulói által előadott műsor képes, 
verses, zenés összeállítása teremtette 
meg az 56-os forradalmi hangulatot, 
a megrázó történelmi valóságot.
Az előadás a Himnusz közös éneklé-

sével zárult.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997749737134246/1997749443800942/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997750270467526
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997749737134246
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1997751250467428/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997750750467478
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997750750467478
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997750750467478
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997750270467526/1997749993800887/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1997751250467428/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997750750467478/1997750633800823/?type=3&theater


A következőkben Neubrandt Ist-
vánné, Óbuda-Békásmegyer Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökének írását olvashatják a Már-
ton-napi programokról.
A Kastély Óvoda német nemzetiségi 

csoportos gyerekei a november 10-i 
Szent Márton napi megemlékezés 
után saját készítésű lámpásaikkal, lam-
pionjaikkal, magyar és német nyelvű 
énekekkel vonultak fel a az intézmény 
gyönyörűen kivilágított udvarán.
Az Első Óbudai Német Nyelvok-

tató Nemzetiségi Általános Iskola 
is november 10-én tartotta a Szent 
Márton napi programját. A megem-
lékezés és felvonulás – melyet a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásá-
val elsőként rendeztek meg a kerületben, 
és ezzel megalapozták ezt a hagyományt – 
az iskola legnagyobb szabású ünne-
pe, amelyre idén is számtalan színes 
programmal készültek a gyerekek és 
pedagógusok egyaránt.
A diákok lampionokat barkácsoltak, 

német dalokat és verseket tanultak, 
míg pedagógusaik Képregény készítő és 

Teremdíszítő versenyt hirdettek szá-
mukra. A beérkezett pályamunkákból 
az iskola folyosóján kiállítást rendez-
tek a szervezők. A Márton-napi pá-
lyázat ünnepélyes eredményhirdetése 
után az iskola udvarán teával és liba-
zsíros kenyérrel látták vendégül a di-
ákságot és szüleiket, míg az állatbará-
tok lovasbemutatón szemlélődhettek.
A bemutatót követően a lovasok veze-

tésével hagyományos lampionos felvo-
nulást tartott az iskola a Vörösvári úton, 
melyen a gyerekek német énekeket éne-
keltek. A Szent Márton napi pályáza-
ton résztvevő negyedik osztályos tanu-
lók német nyelvű előadásának – melyet 
az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébá-
niatemplomban tartottak meg – délelőtti fő-
próbáján a nemzetiségi óvodások, majd 
az esti előadáson a szülők tekinthették 
meg Szent Márton életének egy epizód-
ját. Végül a templomi előadás után liba-
kalácsot kaptak a résztvevő diákok.
Örömünkre az idei rendezvényen is 

mintegy 500 gyermek vett részt az is-
kolából, illetve a meghívott nemzeti-
ségi óvodákból.
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Szent Márton napi megemlékezések Óbudán Közlekedésbiztonsági 
Parkban a Benések

Október végén rendhagyó kör-
nyezetismeret-órán jártak az Új-
pesti Bene Ferenc Általános Iskola 
4. évfolyamos tanulói a Közleke-
désbiztonsági Parkban.
Szép őszi napra ébredtünk, örül-

tünk a kirándulásnak. Több tanu-
lónk a Park közelében lakik, és már 
többször mesélték, milyen érdekes 
autókat és „versenyeket” láttak ott, 
így nagy izgalommal érkeztünk meg 
az Oktató Központba, ahol már 
vártak minket.

A foglalkozás első részében egy 
hatalmas projektoros kivetítő se-
gítségével elméleti oktatáson vet-
tek részt a tanulók, ahol a gyalogos 
és a kerékpáros közlekedés szabá-
lyait mutatta be az oktató. Az óra 
második részében egy kerékpáros 
tanpályán megmutathatták tudá-
sukat, amit nagy lelkesedéssel vál-
laltak a gyerekek. Legérdekesebb 
feladatnak a 3. program bizonyult, 
mindenki kipróbálhatta az autós fé-
kezést, így is megtapasztalva az au-
tózás veszélyeit.
Egyöntetűen megfogadták, hogy 

ezentúl még inkább oda fognak fi-
gyelni a gyalogos közlekedésre, és 
soha nem felejtik el majd felnőtt fejjel 
sem, amit most megtapasztaltak.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997738700468683/1997736667135553/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997738700468683/1997736883802198/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997738700468683
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997753103800576
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997753103800576
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997753103800576/1997752583800628/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997753103800576/1997752643800622/?type=3&theater
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Halloween a Medgyessyben

Szigetmonostoron járt a 3.a osztály

Minden páros évben bemutatjuk 
a tanulóknak az amerikai hagyomá-
nyoknak megfelelő szokásokat. A 4. 
osztály tanulói ilyenkor részt vesznek 
a Halloween party elnevezésű rendez-
vényen. A party első felében sport-
versenyen vesznek részt, amely felöleli 
az amerikai és angolszász hagyományo-
kat: almahalászat; tökterelgetés; dene-
vérreptetés és szellemeregetés. A foly-
tatásban pedig gusztustalan, igénytelen, 
de ehető szendvicseket kell elkészíteni 
a diákoknak. A nap zárásaként pedig 
jelmezbe öltöznek, vagy arcfestés kere-
tében ijesztő fejet varázsolnak maguk-
nak. Rövid zsűrizés után ünnepélyes 
eredményhirdetés következik, majd 
a gyerekek által otthonról hozott fi-
nomságokat és üdítőitalokat jóízűen 
elfogyasztjuk.
A páratlan években filmklubbal és 

a helyszínen készülő bóléval ked-
veskedünk az érdeklődő diákoknak. 
Az idén októberben megtartott par-
tin „Drakula halott és élvezi” című fil-
met vetítettük le, amit nagyon élvez-
tek a tanulók. Remélem a jövőben is 
hasonló színvonalú és eredményes 
rendezvényeket tudok az őszi szünet 
előtt a diákoknak szervezni.

Az ősz során a Medgyessy Ferenc 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola minden osztálya 
megismerkedett a Halloween ha-
gyományival. A Halloweeni esemé-
nyekről Kömpfné Lengyel Mónika 
tanárnő beszámolóját olvashatják.
Egy általam készített PPT segítségé-

vel tartalmas összeállítást tekinthettek 
meg a diákok, valamint egy rövid fe-
leletválasztós teszt segítségével ellen-
őrizhették az elsajátított ismereteiket. 
Az iskolában már 3 éve rendezem meg 

a tökfaragó versenyt, mely a diákok 
körében nagy népszerűségnek örvend. 
Rengeteg kézzel faragott remekmű mo-
solyogott ránk vagy ijesztett meg min-
ket a szürke ködös októberi hónapban.
Meg kell még említenem a plakátké-

szítő versenyt is, ami szintén nagy si-
kert aratott az alsó és felső tagozatnál 
egyaránt. A felsősöknek angol szöveget 
tartalmazó, képekkel illusztrált plakáto-
kat kellett beadniuk, míg az alsós kor-
osztálynak egy rémisztő, de egyben de-
koratív alkotást kellett elkészíteni.

Október 20-án a Dr. Béres Jó-
zsef  Általános Iskola 3.a osztálya 
Szigetmonostoron járt.
Szentendréről a Pásztor révvel kel-

tünk át a Dunán. A tejszínű köd, 
rejtelmes homályában alig láttunk 
az orrunknál tovább. A vízisiklók 
bátran közelítették meg az elekt-
romos révet, mivel az hangtalanul 
siklott a vízen. A kikötőből busszal 

szállítottak minket Szigetmonostor-
ra az Öreg Házba. A több száz éves 
parasztház kapujában a kemence már 
ontotta melegét. A baromfiudva-
ron szorgosan kapirgáltak a tyúkok, 
a cica barátságosan dörgölőzött lá-
bunkhoz. Kinga és Tamara néni mo-
solyogva fogadta a gyerekeket. Érez-
tük, jó helyre érkeztünk!
Várbíró Kinga keramikus, iparmű-

vész irányításával, papírmerítéssel 
gyönyörű képeket készítettek a gyere-
kek. Tamara nénivel lelkesen, őrölték 
a búzát, rizst; dagasztották és gyúrták 
a tésztát. Szebbnél-szebb péksütemé-
nyeket készítettek a diákok.
Csak úgy repült az idő! A köd fel-

szállt, megmutatta magát a Szent-
endrei-sziget, amely az ősz minden 
színében pompázott. A nap suga-

rai jólesően melengették hátunkat, 
ahogy siettünk a Madárbarát parkba. 
Gyuri bácsi varázslatos személyi-
ségével felejthetetlenné tette az ott 
szerzett ismereteket. Osztályunk 
nagy kergetőzéssel birtokba vette 
a parkot. Kirándultunk a Vízkelői-
tóhoz, majd a töltésen haladva fárad-
tan huppantunk be a révbe. 
Szentendre Duna-partján falatoz-

tunk. Kiderült, hogy nem csak szé-
pek a saját kezűleg készített péksü-
temények, hanem bizony finomak is.
Szentendrétől alig 3 km-re, egy 

csöpp faluban, testközelbe kerültünk 
a természettel. Mosolygó, kedves, 
türelmes, barátságos emberekkel ta-
lálkoztunk. Jól, éreztük magunkat! 
Köszönjük a vendéglátást, máskor is 
jövünk!

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997753867133833
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997755767133643
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997753867133833/1997753540467199/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997755767133643/1997755530467000/?type=3&theater
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Az Újpesti Károlyi István Általá-
nos Iskola és Gimnázium angolta-
nárai és a diákönkormányzat szer-
vezésében egy Halloween-party-n 
vehettek részt a tanulók október 
26-án. Az eseményről Széki Réka, 
Csaba Lili és a 7.b-s csapattagok 
élménybeszámolóját olvashatják.
A programot az esti órákra szervezték 

tanáraink, hogy a kísérteties hangulatot 
a rémisztő és vidám feladatok mellett 
még a sötétség is fokozza. A beugró 
feladat az volt, hogy minden csapatból 
legalább egy versenyzőnek beöltözve 
kellett érkeznie a bulira, és csapaton-
ként egy kifaragott halloweeni tököt is 
hozni kellett magunkkal. Ezután kez-
dődhetett a játékos mulatság.
A játék legelején minden csapatnak 

választania kellett egy csapatnevet, 
majd pedig egy filmrészletet láthat-
tunk, ami alapján ki kellett töltenünk 
egy kvízt. Ezt követően régies kife-
jezéseket kellett megmagyaráznunk, 
majd pedig mindenki indulhatott 
a további feladatok első helyszínére 
csapatával.
Volt olyan állomás, ahol egyre ki-

sebbedő lapokon kellett két-két em-
bernek táncolni, illetve voltak olyan 
termek is, melyekben bekötött szem-
mel kellett keresztülmenni egy pa-
dokból kialakított labirintuson úgy, 
hogy az tele volt egér- és patkány-

csapdákkal. Kedvenc feladataink 
között szerepelt az „almás feladat”. 
Itt a szánkkal kellett kihorgásznunk 
az almákat egy kádból, majd pedig 
átszállítanunk egy másik, távolabbi 
helyen lévő vödörbe azokat. Ezen 
felül a fánkevés is nagyon klassz 
volt, ami a következőképpen zajlott: 
egy kötélre különböző magasságban 
voltak felfüggesztve fánkok, ezeket 
kellett egy megadott időn belül me-
genni. Ezek mellett volt olyan feladat 
is, amiben a Halloween szóból kellett 
kiraknunk újabb értelmes szavakat.
Amikor végeztünk az egyes állomá-

sok feladataival, akkor a versenyzést 
az aulában folytattuk, ahol először 
három tekercs WC papírral kellett 
egy csapattársunkat betekerni múmi-
ának, majd pedig a jelmezbe öltözött 
csapattagok versenyeztek jelmezeik-
kel. A boszorkányjelmezemmel első 
helyet kaptam a közönségszavazatok 
alapján. Ezután az este az eredmény-
hirdetéssel zárult.
Nemcsak az első helyezés miatt, de 

egész este alatt szerzett élményeim 
miatt is azt mondhatom, hogy na-
gyon jól éreztem magam csapat- és 
osztálytársaimmal együtt, ezért már 
tervezzük, hogy jövőre is eljövünk 
erre a remek rendezvényre.
Köszönjük valamennyi szervező-

nek a munkáját!

Utassy József emlékest

Utassy József  Kossuth-díjas köl-
tő emlékestjére került sor október 
19-én az Újpesti Károlyi István Ál-
talános Iskola és Gimnázium Ga-
lériájában.
Az est folyamán felavatták Fülöp Ti-

bor iparművész Radnóti Miklós emlé-
kére készített kisplasztikáját, méltatták 
Utassy József  munkásságát. Műsort 
adott a költő verseiből Orgona László 
előadóművész barátaival, ahol közre-
működtek az iskola tanulói is.

A Daniel Speer Brass 
zenekar a Fodrosban

Hangszerbemutatós interaktív 
házi hangverseny részesei voltak 
a Fodros Általános Iskola diákjai 
november 9-én délelőtt, mikor is 
a Daniel Speer Brass rézfúvós ka-
marazenei koncertjét hallgathat-
ták végig az iskola tornatermében.
Nagyszerű hangulatú koncert ré-

szesei lehetettünk csütörtök délelőtt. 
Trombitán, kürtön, tubán, harsonán 
zengtek a legkedveltebb filmzenék 
Mézga Gézától a Star Wars-ig, miköz-
ben a zenekar tagjai érdekes bemuta-
tót tartottak saját hangszerükről.
Az igényesség és szórakoztatás jelle-

mezte a színvonalas előadást. A ren-
dezvényről a humor sem hiányzott, 
sőt a gyerekek maguk is kipróbálhat-
ták a hangszereket.
Jól szórakoztunk, köszönet érte 

a DSB zenekar tagjainak.

Rémséges Halloween

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997759640466589
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997758277133392
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997758277133392
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997757550466798
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997757550466798/1997756360466917/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997758277133392/1997757887133431/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997759640466589/1997759190466634/?type=3&theater
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A Reformáció 500 
a Károlyiban
Október 26-án diákok és peda-

gógusok együtt, szerény ünnep-
ség keretein belül fogadták be 
az Újpesti Károlyi István Általá-
nos Iskola és Gimnázium előud-
varán kialakított Károlyi Közös-
ségi Kertben az újonnan ültetett 
gyümölcsfa ligetet.
A Reformáció 500. éve alkalmá-

ból a Reformációs Emlékbizottság 
pályázatán elnyert összeg egy ré-
széből öt gyümölcsfát telepítettünk 
a rákospalotai Borhy Kertészet se-
gítségével. Az öt fácska (egy alma, 
egy szilva, egy cseresznye, egy sárga- és 
egy őszibarack) egy-egy történelmi 
keresztény egyházat jelképeznek. 
A liget egyben az egyházak – a re-
formátus, az evangélikus, a baptista, 
az unitárius és a katolikus – együtt-
működését is példázza.

A befogadó ünnepségen Takács 
Judit tanárnő, a humán munkakö-
zösség vezetője mondott köszön-
tőt. Ezt követően Loránt Gáborné, 
Anikó hitoktató református hitta-
nos növendékei énekeltek protes-
táns zsoltárokat. 
A fák ünnepélyes megöntözésének 

eseményénél jelen voltak az isko-
lánkban szolgálatot teljesítő hitok-
tatók és lelkészek is. 

Titanic kiállításon jártunk

Az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
3.a osztálya a Titanic kiállításon 
járt, amelyről Ági néni és Szabina 
néni írt összefoglalót.
A Titanic titkainak megismeréséhez 

audio guide készüléket biztosítottak 
mindenkinek. Ennek a segítségével 
fedeztük fel a hajó titkait, és éreztük 

a múlt század elejének a hangulatát.
Az egyes kiállítási területeken meg-

tekintettük a hajó technikai felszere-
léseit, a bútorokat, az utasok szemé-
lyes tárgyait, ruháit, ékszereit. Láttuk, 
hogy az I., II., III. osztály utasai mi-
lyen tányérokból étkezhettek, hol haj-
tották álomra a fejüket. 
Sok élménnyel gazdagodtunk.

Önkéntes Nap a Béresben

Október 14-én hetedik alkalommal 
szervezték meg a Dr. Béres József  
Általános Iskolában a gyerekek, szü-
lők és pedagógusok részvételével 
az iskolaszépítő akciót.
A Kiserdei és Keve utcai telephelyün-

kön összesen több mint kétszáz résztve-
vő festett, gereblyézett, ásott és betono-
zott a verőfényes szombat délelőttön.
Három tanterem, az összes kültéri pad 

és asztal lett újra festve mindkét helyszí-
nen, a Kevében a mászóka alatti ütés-
csillapító réteg előkészületi munkálatait 
lelkes apukák készítették el. Ezen kívül 

az őszi kerti munkálatok során az udva-
rok is megszépültek, a Kiserdőben fej-
lesztő játékok kerültek felfestésre a jár-
dákra. A délelőtt kiváló hangulatban telt, 
majd délben a megéhezett résztvevőket 
a Keve utcában finom bográcsgulyással 
vendégeltük meg. 
A sok elvégzett munka mellett remek 

alkalom volt ez a délelőtt arra, hogy is-
kolánk közössége jobban összekovácso-
lódjon, a közös élmény, az alkotás örö-
me mindenkit jó érzéssel töltött el.
Köszönjük mindenkinek a lelkes rész-
vételt!

https://www.facebook.com/tankerhir3
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997771213798765/1997770317132188/?type=3&theater


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 10 -Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Október 26-án a Dr. Béres József  
Általános Iskolában tett látogatást 
egy ausztrál család. Az anyuka és 
kislánya a hatodik évfolyam angol 
óráin mutatta be az ausztrál ősho-
nos állatokat, betekintést nyújtottak 
a helyi iskolai életbe, melynek nagy 
sikere volt a gyerekek körében.
A képek és videók vetítését egy kötet-

len beszélgetés követte, ahol sok kérdés-
re válaszoltak a vendégek, megmutatták 
az ausztrál dollárt, majd közösen éne-
keltünk angol nyelvű dalokat is. Tartal-
mas és érdekes délelőttöt töltöttünk el, 
miközben az angol nyelvet gyakoroltuk.
Pár hónapja svéd vendégeinkkel gya-
korolhatták az angol nyelvet tanu-

lóink, akkor is nagy élmény volt, de 
ez a nap is emlékezetes marad, mert 
betekintést nyerhettünk egy másik or-
szág kultúrájába, életébe.
Bízunk benne, hogy lesz még lehe-

tőségünk hasonló programokat szer-
vezni az iskolában, ebben a tanévben.

Tíz éves a két tanítási 
nyelvű képzés 
Aki figyelmesen követi az Aquin-

cum Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában folyó 
eseményeket, és ellátogat az isko-
la honlapjára, vagy személyesen 
lép be intézményünk falai közé, 
az tapasztalhatja, hogy az idei 
tanévünk jubileumi év, melyről 
Ráczné Schanda Katalin tanárnő 
írását olvashatják.

Iskolánkban tíz évvel ezelőtt kezd-
tük el a két tanítási nyelvű osztályok 
indítását, melyek azóta is töretlen 
lendülettel működnek, és egyre na-
gyobb népszerűségnek örvendnek. 
A tanév egyes angolos eseményei 
folyamatosan utalnak erre az évfor-
dulóra.
Az október, a 10. hónap jó apropó 

volt arra, hogy az aulába kikerüljön 
a tízedik születésnapot ünneplő tor-
ta, és megjelenjenek az ehhez kap-
csolódó első projektek.
Az alsó tagozatosokat színezésre 

invitáltuk, míg a felsős osztályok tíz 
kedvenc angol szavukra voksoltak, 
majd elkészítették annak szófelhő-
jét. A paravánok előtt meg-megáll-
va ki-ki elgondolkozhat azon, vajon 
melyik lehet az ő „saját” tíz kedvenc 
szava. A cikk írójának a szavak min-
den bizonnyal egy mondattá állnának 
össze: I love english and I want to 
learn / teach / know it well.

2017. október 5-én ünnepélyes 
díjátadót tartott a Jobb Veled Ala-
pítvány Boldogság Intézete. Sok 
más óvodával és iskolával együtt 
a Lázár Ervin Általános Iskolát 
is az a megtiszteltetés érte, hogy 
ebben a tanévben büszkén visel-
hetik a Boldog Iskola címet.
Ez a szép nap nem csupán a díj-

átadásról szólt, hiszen az ünnepség 
mellett szakmai napon is erősíthet-
tük a program iránti elkötelezett-
ségünket. Igazán magával ragadó 

élményt nyújtott Professzor Dr. 
Bagdy Emőkének, a Boldogság-
program fővédnökének, és Pro-
fesszor Oláh Attilának, a Boldog-
ság Intézet Boldogságkutatójának 
az előadása.
Természetesen a Boldogságóra 

Program továbbra is fontos része 
lesz intézményünk mindennapjai-
nak. Reméljük, még sokáig nevez-
hetjük magunkat Boldog Iskolá-
nak, sok más hasonló intézménnyel 
együtt.

Lázár Ervin Általános Iskola, a Boldog Iskola

Vendégek Ausztráliából a Béres iskolában

https://www.facebook.com/tankerhir3
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hányas számú terem a fizika előadó. 
Hogy fair legyen a játék, természe-
tesen járt a három segítség, és azt 
is nyomon követhették a játékosok, 
hogy mekkora összegnél tartanának 
a valódi játékban. Azok, akik a játék 
végén nem voltak elégedettek a nye-
reményükkel, egyszerűen csak előröl 
kezdhették, vagy választhattak a töb-
bi játék közül.
A vetélkedő fordulói után hátra 

voltak még a bemutató kísérletek. 
Először Van de Graaf  generátor se-
gítségével láthattak a tanulók szikraki-
süléseket, aztán konfettit szórtak szét 
a feltöltődött generátorral. A má-
sodik bemutató kísérlet Bernoulli 
törvényeit igazolta, olyan látszólag 
lehetetlen dolgokkal, mint, hogy ha 
két pingpong labda közé befújunk, 
azok nem eltávolodnak, hanem kö-
zelednek egymáshoz. De Bernoulli 
törvénye igazolta azt is, hogy kellő 
ügyességgel a pingpong labda lebeg-
tethető egy hajszárító fuvallatán anél-
kül, hogy kiesne a légáramlatból.
A vetélkedő végeztével a résztve-

vők csokit is kaptak, és remélhetőleg 
jó élményekkel távoztak. A győze-
lem ezen a délutánon kevésbé szá-
mított, hiszen a vetélkedő fő célja 
az volt, hogy kicsit kimozdítsa a fi-
zikát a „mumus tantárgyak” sorából, 
és szerintem ez, legalább erre a pár 
órára, sikerült is.

Ezután három teremben folytató-
dott a versengés. Az elsőben a részt-
vevők a „Maradj talpon!” nevű játék-
ban vettek részt. Itt, csak úgy, mint 
a műsorban, néhány megadott betűt 
kellett kiegészíteniük időre. A helyes 
megoldások ezúttal viszont híres fi-
zikusok, valamint a törvényeik, és 
különböző fogalmak voltak. Szeren-
csére azonban lehetett passzolni, és 
a versenyzők sem tűntek el egy lyuk-
ban, ha nem jutott azonnal eszükbe 
Kepler II. törvénye.
A második teremben, fizika előadó-

ban zajlott a vetélkedő talán egyik 
legizgalmasabb fordulója, a kísérlete-
zés. A tanulók itt leírások alapján ál-
lítottak össze kísérleteket, majd írták 
le tapasztalataikat, és próbálták meg-
indokolni a jelenségeket. A kísérle-
tek nagyon változatosak voltak, úgy 
témában, mint nehézségben. Lehe-
tőség volt arra, hogy a tanulók meg-
fejtsék, miért sózzák télen az utakat, 
vizsgálhatták az üvegházhatást egy 
nejlonzacskóban, de az órákon any-
nyi számolással járó sűrűséget is 
megmérhették az általuk készített 
oldatokban, aerometer segítségével. 
Vizsgálhatták a Nap mozgását is, ami 
már mindössze két perc alatt látható-
vá vált egy papír és egy vonalzó se-
gítségével. Még az olyan unalmasnak 
hangzó dolgokat, mint a nyomás, is 
izgalmasabbá tették egy gyertya, né-
hány lombik, és egy kevés ételfes-

tékes víz segítségével. Az ételfesték 
fontos szerepet kapott még a saját 
szivárványok gyártásakor. Ezúttal 
nem a levegőben, hanem egy kém-
csőben rajzolódott ki, mindenki saját 
szivárványa, mégpedig eltérő kon-
centrációjú cukoroldatok elkészítésé-
vel, megfestésével, és összeöntésével.
A harmadik teremben a csapatok 

számítógépen vettek részt játékok-
ban. Volt akasztófa, és a klasszikus 
„keresd a párját” játék, csak ezúttal hí-
res fizikusokat kellett összepárosíta-
ni a mondásaikkal. A legnépszerűbb 
ebben a teremben azonban a „Le-
gyen ön is milliomos!” című játék volt. 
A kérdések közt voltak mértékegysé-
gek, átváltások, törvények, fizikusok, 
de az is kérdés volt például, hogy 

Találmányok és kísérletek

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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Mosolygó fogacskák az Aquincumban
A második kísérlethez 10 fogat tar-

talmazó alsó állkapocs modelleket 
használtunk, amiből minden gyerek 
kapott egyet, ezt később hazavihet-
ték. A modellek ovális alakú, rózsaszín 
fürdőszivacsból készültek. Ez jelké-
pezi az ínyt. Vékony törlő szivacsból 
készült a nyelv, a fogakhoz kerti szó-
ráshoz használatos márvány kavicsból 
válogattunk méretben és formában 
alkalmas kavicsokat, ezeket a szivacs 
ínybe sniccerrel vágott vájatba ragasz-
tópisztoly segítségével rögzítettük.
A modellekhez a gyerekek kaptak fecs-

kendőt (tű nélkül), a fogorvosok által 
használt kézi eszközöket (tükröt, spatulát), 
fogkefét és fogselymet, és a fogorvossá 
változást jelképező szájmaszkot. A fog-
orvos elmondta, hogy a maszk az orvost 
és a beteget egyaránt védi a fertőzések-
től, főleg az őszi-téli járványos időszak-
ban, mivel nagyon közel kell menniük 
egymáshoz a száj vizsgálatakor.
A gyerekek azonnal felvették a masz-

kokat és vizsgálni kezdték a szájat, mi-
közben a fogorvos megmutatta, hogyan 
kell a fecskendőbe felszívni a folyadékot 
és a levegőt eltávolítani belőle. Ezt kö-
vetően a gyerekek választhattak, hogy 
mákot, cukrot, vagy mindkettőt szór-
junk a modellbe. Voltak, akik arra töre-
kedtek, hogy a modell szép maradjon, 
hazavigyék, és otthon is tudjanak játsza-
ni vele, nekik a cukrot javasoltuk, a bát-
rabbak vállalták a mákot is, bízva abban, 
hogy ki lehet majd mosni a modellből. 
Az asztalokra kihelyezett összes eszközt 
szabadon használva tovább vizsgálták 
a szennyezett fogakat.
Az osztályterem ajtajára kikerült 

a Fogászati Rendelő tábla, elkez-
dődött a bejelentkezés és egész nap 
komoly orvosi tevékenység volt a fő 
játék. Ettől azt a hosszú távú hatást 
reméljük, hogy a gyerekek felnőttként 
is fontosnak tartják majd a fogászati 
szűrővizsgálatot és ez az attitűd hoz-
zájárul a fogak megtartásához, a ké-
sőbbi életminőséghez. A pályázat 
díjaként minden gyermek kapott egy 
fogápolási csomagot, az osztály pedig 
egy mikroszkóppal lett gazdagabb.

A DM által kiírt pályázat által 
inspirálva fogászati prevenciós 
programot tartottak az Aquincum 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola 1.a osztályá-
ban. A programról Budai Judit 
osztályfőnök és Grézló Orsolya 
beszámolóját olvashatják.
A programunk célja volt vizuális és 

mozgásos módon átélhető, játékos kí-
sérletek keretében megtanítani a gye-
rekeknek a helyes fogápolást, felhívni 
a figyelmet a fogakat károsító élelmisze-
rek hatására, és felkészíteni őket a fog-
orvos rendszeres felkeresésére, ismertté 
és barátságossá tenni a fogorvos által 
használt eszközöket, oldani a fogásza-
ti beavatkozásoktól való szorongást. 
Az előkészítő munkákat Grézló Orso-
lya szülő segítségével végeztük, az óra 
megtartására pedig Dr. Török Krisztina 
fogorvost, a Nemzeti Egészségfejlesz-
tési Intézet volt főigazgatóját kértük fel.
A prevenciós órát két nappal meg-

előzően 2 kiesett tejfogat mutattunk 
be a gyerekeknek, majd az egyiket be-
tettük egy pohárba, amiben a Cola el-
lepte a fogat, és két napon át figyeltük, 
milyen hatással lesz ez a fogzománc-
ra. A kontrollnak használt másik tej-
fogat üres pohárban tároltuk tovább. 
A kóla 24 óra alatt feketedést idézett 
elő a fogzománcon. A kísérlet befe-
jező szakaszában a fogorvos elmond-
ta, hogy bizonyos anyagok szerkezeti 

változást idéznek elő a fogzománcon, 
ebben szerepet játszik a folyadék cu-
kor- és savtartalma. A fogak egészsége 
szempontjából nem csak a kóla, hanem 
a többi cukros üdítőital mértéktelen 
fogyasztása sem ajánlott, szomjoltás-
ra igyunk vizet, annál is inkább, mivel 
a testünk 70%-a víz. Az első osztályo-
sok még nem tudnak törtekben és szá-
zalékban gondolkodni, ezért ezt úgy 
szemléltettük, hogy az ember a hónaljá-
ig vízből áll („eddig víz vagyok”). Ezt a ta-
nultak ismétlésekor könnyű felidézni, és 
összhangban áll azzal a napi gyakorlat-
tal, hogy az osztályban a gyerekek óra 
közben ihatnak, a vízzel töltött kulacsok 
az asztalokon állnak. 
A helyes fogápolás bemutatásához 

kartonpapír, ásványvizes üvegek le-
vágott és fehérre festett alja és ra-
gasztó felhasználásával egy 60x75 
cm nagyságú, fogakkal teli szájat ké-
szítettünk, a gyerekek fogazatának 
megfelelően tíz foggal a felső- és 
tíz foggal az alsó állkapocs részben. 
Ezen a modellen a fogorvos bemu-
tatta a fogmosás sorrendjét, megbe-
széltük, hogy naponta kétszer, reggel 
és este mosunk fogat, egy alapos fog-
mosás 1-2 percig tart, amit az erre 
a célra készült homokórával mérni 
is lehet. A fogápoláshoz használt kü-
lönböző eszközökről beszélgettünk, 
hagyományos fogkefe, elektromos 
fogkefe, szájzuhany, fogselyem.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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Az Újpesti Csokonai Vitéz Mi-
hály Általános Iskola és Gimnázi-
um és a Margittai Horváth János 
Elméleti Líceum testvériskolai 
kapcsolatán keresztül az intéz-
mények diákjainak lehetősége 
volt október 18-22. között egy cse-
rediák programban részt venni. 
A programokról Kovács Petra 11.b 
osztályos tanuló élménybeszámo-
lóját olvashatják.
Nagyon izgatottan vártuk a kiuta-

zást. Első este megismerkedtünk 
a befogadó családjainkkal. Másnap 
az iskolában töltöttük a napot. A di-
ákok rendkívül barátságosak, befo-
gadóak és közvetlenek voltak. Sokat 
beszélgettünk velük, mert sok volt 
a közös téma. Pénteken részt vettünk 
a gólyabáljukon, ami azért volt ér-
dekes, mert teljesen máshogy zajlik, 
mint nálunk. A bálon mi is szerepel-
tünk. A csapatunkból egy lány, Géczi 
Zsanett néhány dalt énekelt a színpa-
don: Oláh Ibolya: Magyarország című 
számát és az egyik kedvenc népdalát, 
az Elindultam szép hazámból… kezdetű 
nótát adta elő. A végén egy kis kö-
zös éneklésre invitálta a közönséget, 
amivel fergeteges hangulatot vará-
zsolt. Az egyik velünk utazó tanárnő, 
Precskó Lilian és jómagam néptáncos 
produkciót adtunk elő Szatmár térsé-
géből. Az este levezetéseként egy jó 
kis gólyabulival zártuk a napot.
Szombaton Nagyváradra vittek min-
ket. Gyönyörű volt a város, sok neve-

zetességét sikerült megtekintenünk. 
Láttuk a Nagyváradi Római Katoli-
kus Székesegyházat, a Várat, a Szent 
László templomot és a város főterét. 
A séta végén elérkeztünk a Holnapo-
sok szoborcsoportjához, ahol remek 
fényképeket készítettünk. Vasárnap 
sajnos elérkezett a hazautazásunk 
ideje. Sajnáltuk, hogy ilyen gyorsan 
eltelt ez a pár nap, de tudtuk, hogy 
hamarosan újra találkozhatunk velük, 
mert ők is eljönnek hozzánk.
Így is lett. A vendégeink október 

26-án megérkeztek ide, Budapestre. 
Pénteken részt vettek a mi gólyana-
punkon. Az egyik lány, Puskás Bí-
borka énekelt nekünk néhány szívhez 
szóló dalt, többek között az Ismerős 
Arcok: Nélküled című dalát. Befeje-
zésképpen befogadójával, Zsanival 
– akinek szintén nagyon szép hangja van 
– közösen énekelte a Zene az kell című 

Testvériskola találkozó a Csokonaiban
slágert. Mindenkinek nagyon tetszett, 
megható pillanatok voltak ezek.
Másnap megmutattuk nekik Buda-

pest legfőbb nevezetességeit. Velünk 
tartott iskolánk egyik kedves magyar-
tanára, Bédi János is, aki sok érdekes 
információval látott el bennünket 
a fővárosról. A napot a Várban kezd-
tük. Csodás volt a kilátás a városra. 
Innen a Petőfi Irodalmi Múzeumba 
látogattunk el, ahol mindenki nagyon 
élvezte az interaktív kiállítást. Este 
megnéztünk egy 3D-s filmet a mozi-
ban, majd a Margitszigeti szökőkútnál 
ért véget a napunk. A szökőkútnál 
a hideg, a sötét és a fáradtság ellenére 
táncra perdültünk. Fergeteges hangu-
lat alakult ki, sok nézelődő kedvet ka-
pott, és csatlakozott hozzánk.
Vasárnap délelőtt a Tropicariumba 

látogattunk el, ahol sok-sok külön-
leges tengeri élőlényt láthattunk. 
A nagy kedvencünk a cápa volt. In-
nen siettünk haza, mert otthon a szü-
lők finom ebéddel vártak minket. 
Délután hamar elérkezett a búcsúzás 
ideje is.
Nagyon örülünk, hogy megismer-

tük őket, és jól éreztük magunkat 
ezekben a napokban. Reméljük, sok-
szor fogunk még velük találkozni!
Köszönjük tanárainknak a szerve-

zést, az Újpesti Önkormányzat anya-
gi támogatását, a Mesterségek Iskolá-
ja Alapítvány utazási támogatását és 
a befogadó családok, szülők színvo-
nalas és odaadó vendégszeretetét.
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Pályaorientációs nap a Benében
arra, hogy a diákok megismerkedjenek 
a hungarikumokkal, illetve erdélyi napok 
lévén az ottani finomságokkal, kézmű-
ves termékekkel is.
A 6.b-seket a Horváth Kert cukrászda 

dolgozói várták sok érdekes látnivaló-
val. Beavatták őket a sütés folyamatába, 
és elmondták, mi kell a jó piskótához. 
Megnézhették, ahogy kézzel gyúrják 
a hatalmas adag tésztát a cukrászok, és 
megcsodálhatták óriási habverőiket is. 
Ajándékként belga csokipasztillákat kós-
tolhattak a gyerekek, és megpihenhettek 
a cukrászda kertjében.
A 7. évfolyam tanulói az újpesti Kozma 

Lajos Faipari Szakgimnáziumba látogat-
tak el. Az aulában kézműves foglalkozá-
sokon vehettek részt diákjaink, nézhet-
tek faipari bemutatókat, ismerkedhettek 
a szakmához tartozó szerszámokkal, 
eljárásokkal. Mindezt az tette még ér-
dekesebbé, hogy az iskola 11-12. évfo-
lyamos diákjai segítettek nekik ebben, 
tőlük „tanulhattak”, velük beszélgethet-
tek a faipari szakma rejtélyeiről, az isko-
la sajátosságairól. Vezetők segítségével 
betekintést nyerhettek a műhelyekbe is, 
ahol a tanulók a szakmai gyakorlatukat 
végzik. A legérdekesebb látnivaló azon-
ban kétségkívül mindenki számára egy 
bagoly szobrának a fából való kifaragá-
sa volt, melyet a művész egy láncfűrész 
segítségével alkotott meg! Hihetetlen 
és csodálatos élmény volt végignézni, 
ahogy egy hatalmas farönk lassan átala-
kul a művész keze (és a láncfűrésze) által 
egy állat szobrává.
A nyolcadikosok a Hungexpóra láto-

gattak el, ahol a SzakMÁzz! kiállítás vár-
ta a továbbtanulás előtt állókat. A sok 
ismert szakma mellett találkozhattak rit-
ka és régi mesterségekkel is, például fafa-
ragókkal, kosárfonókkal, kőfaragókkal, 
színjátszókkal, ipari alpinistákkal. Hosz-
szan elidőztek a cukrászok, fodrászok és 
buszvezetők standjánál, de népszerűek 
volt a kereskedelmi, vendéglátó ipari, 
műszaki szakirányok is. A színpadnál 
a középiskolások színvonalas produkciói 
és érdekes játékok kötötték le a közön-
ség figyelmét. A rengeteg összegyűjtött 
prospektusnál csak az élmény volt több!

Október 11-én, idén első alkalom-
mal szervezték meg az Újpesti Bene 
Ferenc Általános Iskola diákjai szá-
mára a pályaorientációs napot.
Izgatottan vártuk, mi minden történik 

majd velünk ezen a különleges délelőt-
tön. Az alsó tagozatosok a közelünkben 
fellelhető helyszínek közül válogathat-
tak, az Újpesti Piac, a Lipóti pékség, 
a Csocsaj pékség, a Posta, az Öreghalász 
étterem, a Szúnyog-szigeti Állatfarm 
mind ránk várt e jeles napon. Általános 
vélemény, hogy mindenhol szívesen és 
felkészülten, sok szeretettel fogadták 
a tanulókat és igyekeztek minél sokré-
tűbben és élvezetesebben beavatni őket 
a különböző szakmák rejtelmeibe, s 
hogy még nagyobb legyen a hatás, min-
denhol ajándékokkal is kedveskedtek 
a gyerekeknek.
Nagyon sok új élménnyel, informáci-

óval gazdagodtunk. Az Újpesti Piacon 
megismerkedtünk a zöldségárusok, pi-
aci dolgozók munkájával, a legkülönle-
gesebb zöldségfélék származási helyétől 
kezdve egy láda tömegéig, mindenről 
tudást szereztünk. A pékségekben tész-
tát formáztunk, s miközben bemutatták 
nekünk a pékmesterséget, éreztük a fris-
sen sült kiflik, cipók csodálatos illatát. 
Az Öreghalász étteremben az étterem 
tulajdonosa olyan élvezetesen mesélt 
nekünk e szakma titkairól, szépségei-
ről, hogy a finom üdítő kortyolgatása 
közben elhatároztuk, hogy mi is ven-
déglátósok leszünk. De postásnak is 
beállunk majd, hiszen nagyon izgalmas 
volt a posta látogatása is. Lenyűgöző 
volt látni e nélkülözhetetlen és fontos 

hivatal szigorú és szervezett működését 
belülről, megfigyelni például a kézbe-
sítők termében, hogyan folyik lázasan 
a levelek és küldemények szétosztása. 
A Szúnyog-szigeten pedig igazi élmény 
volt az állatok közelsége, és az, amilyen 
szeretettel mesélt az állatfarm tulajdono-
sa az ott élő állatokról, a sok-sok velük 
kapcsolatos örömteli, ám nagy gondos-
ságot, odafigyelést igénylő tennivalóról.
Minden szempontból fontos, hasznos 

és élvezetes volt ez a nap, a tanulók az él-
mények feldolgozása közben már most 
elkezdték tervezgetni, milyen szakmák-
kal szeretnének a legközelebbi alkalom-
mal közelebbről megismerkedni.
A pályaorientációs nap keretében a fel-

ső tagozatosok is színes, érdekes progra-
mokon vettek részt.
Az 5. évfolyamosok a Lehel Csarnokot 

látogatták meg, ahol a gyerekek megis-
merkedhettek a bolti vásárlás mellett 
egy másik vásárlási formával is. Bejár-
ták a piac minden szintjét, megnézték, 
hogy honnan szállítják be az árukat, hol 
vannak a raktárak. Felmérték, milyen 
sokféle terméket vásárolhatunk meg 
a piacon. A gyerekek összegyűjtötték, 
hogy hányféle friss zöldség és gyümölcs 
kapható a csarnokban. Lehetőség volt 
beszélgetni egy őstermelővel is, így 
a gyerekek a gazdálkodás egy új formá-
ját ismerhették meg.
A 6.a osztály a Központi Vásárcsarno-

kot kereste fel. Bebarangolták a Vásár-
csarnok épületét, a gyerekek jegyzeteltek. 
Csoportosítani próbálták az árucikke-
ket, figyelték az árakat, beszélgettek 
az árusokkal. Kitűnő lehetőség nyílott 
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Múzeumlátogatás a Skanzenben Medvék 
az Aquincumban 

Az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la 2017-ben jelentős évfordulóhoz 
érkezett: tíz éves lett a két tanítási 
nyelvű oktatás az intézményben.
Ezen alkalomból meghívtuk a cseh-

országi The Bear Educational Theatre 
társulatát, hogy szórakoztató és egy-
ben tanulságos előadások keretében 
tovább mélyítsük a gyerekek érdeklő-
dését az angol nyelv iránt.
A társulat 1994 óta szervez angol 

nyelvű interaktív előadásokat szerte 
Európában az 5-18 éves korosztály 
számára anyanyelvi és anyanyelvi 
szintű angol nyelvtudással rendelke-
ző színészekkel. Előadásaik amellett, 
hogy tanítási céllal készülnek, szóra-
koztatóak, érdekesek, interaktívak, 
lebilincselőek, rendkívül kreatívak és 
elgondolkodtatóak.

Október 26-án tanulóinknak lehe-
tősége nyílt a tudásszintjüknek meg-
felelő előadásokat megnézni, melyet 
nagy izgalommal vártak. A Társulat 
meghívását és előadásaikat az iskola 
alapítványa támogatja.
A Bear Company mellett az év során 

többször visszaköszön majd a 10 éves 
évforduló, izgalmas és a megszokot-
tól kicsit eltérő programokkal szeret-
nénk színesebbé tenni az angol nyelv 
tanítását ebben a tanévben.

A Bárczi Géza Általános Isko-
la alsó tagozatos tanulói a régi 
mesterségekkel ismerkedtek 
Szentendrén a pályaorientációs 
nap alkalmából. Az esemény-
ről László Gyöngyvér tanárnő, 
a program szervezője írt beszá-
molót.
Amikor augusztus végén tervez-

tük a tanév eseményeit, valami új 
színt szerettünk volna vinni közös 
programjaink sorába. Kiváló alkal-
mat adott erre a pályaorientációs 
nap. Régi mesterségekkel ismer-
kedni legjobb hely lesz a Szentend-
rei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 
A Skanzen múzeumpedagógusai 
megtervezték alsó tagozatosaink 
számára a nap programját, ami nem 
kis feladat volt, hiszen egyszerre 13 
osztály számára kellett elfoglaltsá-
got biztosítani. Végül eljött október 
11-e, a kirándulás napja. Kellemes, 
őszies napon, igazi kiránduló idő-
ben ültünk buszra, izgatottan, hogy 
időben odaérünk-e, minden rend-
ben lesz-e.
Kedves fogadtatásban volt ré-

szünk, a fogadó épületben minden 
osztály megkapta térképét, amely 
segítségével megkezdte felfedező 
útját a megfelelő tájegységbe, ahol 
sor került a foglalkozásra. A kiseb-
bek egy báb, Márton gazda kalauzo-

lásával ismerkedtek a régi házakkal 
és lakóik életével. A nagyobbak 
a tanya világába csöppentek bele: 
kukoricát morzsoltak, állatokat 
etettek, megtöltötték vízzel az ita-
tóvályút.
Voltak, akik a kenderfeldolgozás 

hosszadalmas munkájába nyertek 
betekintést. Igen látványos változá-
son megy keresztül a kender, ahogy 
rostjait megtöri a tiloló, ahogy szá-
lait fésüli a gereben. S a szöszből 
nem is olyan egyszerű megsodorni 
a fonalat. Egyik osztály kenyeret 
sütött. Megtanulták, hogyan ke-
rül a búza a malomba, majd a liszt 
a háztartásba, s mi is az a kovász. 
A gyerekek maguk gyúrták a tész-
tát, tették a cipót a szakajtóba. Ha-
marosan kezükbe foghatták a fris-
sen kisült, illatos cipót is. Mások 
a szüret szokásaival, a mustkészítés 
rejtelmeivel ismerkedhettek. Vagy 
éppen azzal, mennyire más, egysze-
rű, házi készítésű fajátékai voltak 
a régi gyerekeknek, s mégis, azok-
kal is milyen jól lehetett játszani. 
Közben énekléssel, mondókázással, 
mesével, igen jól telt a délelőtt.
Sok új ismerettel, élményekkel 

gazdagodva tértünk haza. Örömöt, 
feltöltődést nyújtott a kirándulás 
nemcsak a gyerekeknek, hanem 
a felnőtteknek egyaránt.
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Pályaorientációs nap a Karinthyban
láttak többek között filmanyagot, 
amiről utána véleményt is alkottak 
(idegenek, ismeretlenekkel való viselkedés), 
de emellett sok más hasznos, értékes 
ismerettel is gazdagabbak lettek. Ezt 
követően két csoportban folyt a fog-
lalkozás. Az egyik csoport tárlatve-
zetésre ment, a másik ujjlenyomatot 
készített.
A múzeum elhagyása után megérke-

zett a nyomozóautó. Előkerült a bi-
lincs, pajzs ajtótörő szerkezet. Sokan 
az autóba is beültek és izgatottan 
próbálgatták az eszközöket. Érdekes 
volt bepillantást nyerni abba, hogy 
mennyire sokrétű a rendőrség mun-
kája, s már nekünk is mennyi jó taná-
csot tudtak adni.
Sajnos a lovarda megtekintése a lo-

vak költöztetése miatt nem lett volna 
biztonságos, így erre egy másik idő-
pontban kapunk lehetőséget.
Élményekkel, ötletekkel gazdagodva 

telt a mai napunk. Köszönjük Galler 
Zsoltnak a színvonalas, értékes napot! 
Köszönettel a 3.a osztály tanulói, szü-
lői közössége és a tanító nénik.

A Fodros Általános Iskola hagyo-
mányait követve idén is megrendez-
ték az iskola múzeumi délelőttjét 
a diákok nagy örömére.
Íme, a tartalmas program felső tagoza-

tosainknak: Az 5. évfolyam az Aquin-
cum Múzeumban töltötte a délelőt-
töt. A foglalkozásuk címe a Városi élet 
Aquincumban volt. Diákjaink több órán 
át keresték a választ arra a kérdésre, 
hogy „hogyan éltek a rómaiak?”
A Legyél Te is mozaikrakó mes-

ter! című program az 5.c-re várt. 
A múzeumi órák tematikus tárlat-
vezetéssel kezdődtek, majd élet-
mód-történeti szituációs játékokkal, 

kézműves foglalkozásokkal folytatódtak.
A 6.a és 6.b az Óbudai Múzeumban 

járt, ahol a Zichy kastély titkaiba pil-
lanthattak be. Aztán a látottak alap-
ján kisfilmek készítésére kérték fel 
a diákokat, akik lelkesen vették elő 
okostelefonjaikat a munkához.
A 6.c Goldberger Textilipari Gyűj-

teményt látogatta meg. A foglalkozás 
során azt a folyamatot járták végig, 
hogy hogyan lesz egy kis családi vál-
lalkozásból a magyar textilipart meg-
határozó gyáróriás.
A 7. évfolyam a Vasarely Múzeum-

ban „alkotott”. A Két dimenzióból há-
rom dimenzióba – középpontban a vonalak 
és formák című múzeumpedagógiai 
foglalkozáson megismerkedtek a kü-
lönleges műtárgyakkal, majd kreatív 
alkotófeladat várta a gyerekeket a ki-
állítóterekben.
A 8.b a Budapest Galériában járt, 

ahol a nyolcadikosok múzeumi fog-

lalkozás keretében alaprajzokat, lát-
ványterveket és maketteket készítettek.
A 8.c a Varga Imre gyűjtemény épü-

letében, a Laktanya utca 7-ben néze-
lődött. A gyűjtemény darabjait a helyi 
múzeumi asszisztens mutatta meg a di-
ákoknak. Ezután feladatlapokat kellett 
a kitölteniük, majd második feladat-
ként a vázlatfüzetükbe rajzot készítet-
tek a nekik leginkább tetsző szoborról.

Tehát, elmondhatjuk, hogy jó kis 
kirándulás, hasznos és érdekes elfog-
laltság volt minden osztály számára 
ez a nap. És másnaptól az őszi szünet 
várta a fodros megfáradt diákjait.

A Újpesti Karinthy Frigyes Ma-
gyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában pályaorien-
tációs napot szerveztek a diákok-
nak október 11-én, akik életkori 
sajátosságaiknak megfelelően 
vettek részt programokon. Az in-
tézmény 3.a osztályának prog-
ramjáról Ozsváth Vilmosné tanító 
írását olvashatják.
Osztályunkkal a Rendőr Múzeumot 

kerestük fel, az ő munkájukat szeret-

tük volna mélyebben megismerni. 
A program szervezésében egy szülő 
segített, aki foglalkozását tekintve 
nyomozó.
Már az előkészületek is nagyon iz-

gatottá tettek bennünket, mert a mú-
zeumpedagógiai foglalkozás mellett 
a Lovarda bejárása és a nyomozó 
autó eszközeinek kipróbálása is terv-
be volt. A látogatás napján a gyerekek 
egy interaktív foglalkozáson vettek 
részt. Mindennapi élethelyzetekről 

Múzeumi nap Óbudán a Fodrososokkal
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Múzeumi nap a Szűcsben

Arany képi világa - 
kiállítás megnyitó
November 8-án az Újpesti Károlyi 

István Általános Iskola és Gimná-
ziumban ünnepélyes eredményhir-
detéssel egybekötve nyitották meg 
az Arany képi világa címmel meg-
hirdetett kerületi képzőművészeti 
pályázat legszebb alkotásaiból álló 
kiállítást.
A kis műsort Szalay Petra 9. osztá-

lyos tanulónk nyitotta meg, aki később 
a díjazottakat is elegánsan szólította ki, 
hogy oklevelüket és díjaikat átvegyék. 
A műsorban Pirositz Márton 3.-os tanu-
ló Petőfi Sándor: Arany Lacinak című ver-
sét adta elő, majd a 4.b-sek Őszi hangulat 
című verses, zenés, táncos kompozíció-
ját láthattuk, hallhattuk. A gyerekek fel-
készítői voltak: Csábi Ágnes, Kuhmann 
Emese és Kordás-Kovács Beáta.
A műsor után Hirmann László, isko-

lánk igazgatója mondott köszöntő be-
szédet, majd a díjak átadása következett. 
Ebben Lozsekné Tuza Márta, a Károlyi 
Galéria vezetője is közreműködött.
A szép alkotások aulánkban megtekint-

hetők. Gratulálunk minden pályázónak!

deojátékban, a Petőfi kiállításon pe-
dig korabeli ruhákat próbálhattunk 
fel. Bár a vezetés is érdekes volt, 
megtekinthettük a magyar irodalom 
tárgyi emlékeit, megismerkedtünk 
Arany és Petőfi életével, műveivel, 
valamint kettejük szoros barátságá-
val, azért az interaktív feladatok tet-
szettek a legjobban.” (7. c osztály)
„Mi az osztállyal először a Füvész-

kertbe mentünk, ahol hosszú túrát 
tettünk. Az idegenvezető sok ér-
dekes dolgot mondott és mutatott. 
Sok szép növényt ismerhettünk meg. 
Utána átgyalogoltunk a Grundra. Itt 
egy jó kis játszótér fogadott, gyorsan 
lepakoltunk és rohantunk játszani. 
Megnéztük a Pál utcai fiúk szobrait 
is. Sokat fotózkodtunk velük, és még 
útközben is sokat nevettünk, hülyés-
kedtünk. Jó volt elmenni, mert ösz-
szehozta a csapatot.” (5. b osztály)

Az Újpesti Szűcs Sándor Általá-
nos Iskola hagyományaihoz hí-
ven idén is megtartotta változatos 
helyszínekben és élményekben 
gazdag múzeumi napját.
Október 6-án számtalan tartalmas 

programokon vettek részt iskolánk 
tanulói. Az 1. évfolyam a régi idők 
iskolájával ismerkedhetett meg – 
kézműveskedéssel, diavetítéssel, régi 
korok játékaival, taneszközeivel. A 2. 
évfolyam a Budakeszi Vadasparkba 
látogatott, a 3. évfolyam a Magyar 
Természettudományi Múzeumba, 
a 4.-esek pedig a Néprajzi Múzeumba 
jártak. A felső tagozatból az 5. évfo-
lyamosok a Pál utcai fiúk nyomában 
az ELTE Füvészkertet és a Grundot 
járták be, a 6. évfolyam a Budai várba 
és a Budapesti Történeti Múzeumba, 
a 7.-esek pedig a Petőfi Irodalmi Mú-
zeumba látogattak el, míg a 8. osz-
tályosok a régi pesti zsidónegyedben 
tettek sétát.
S hogy mi mindent tapasztaltak, 

tanultak, mennyire érezték jól ma-
gukat diákjaink, arról meséljenek ők 
maguk:
„A Budai várba tettünk látoga-

tást ezen a szép, bár kissé szeles 
őszi napon. Busszal, metróval, az-
tán újra busszal utazva jutottunk 
el a Szentháromság térre. Ott cso-
portokban igyekeztünk minél pon-
tosabb válaszokat keresni és adni 

a feladatlapunk kérdéseire, még 
az okostelefonunkat is segítségül 
hívtuk a megoldásokhoz. A Dísz 
térre érkezve épp egy forgatás kel-
lős közepébe csöppentünk, ahol 
csendben kellett maradnunk. Ennek 
ellenére több csoportnak sikerült 
szelfit készítenie a Köztársasági Hi-
vatal előtt álló őrökkel. A díszes lép-
csőn leérkezve lovas huszárok jöt-
tek velünk szembe. Persze velük is 
fényképezkedtünk! Aztán továbbin-
dultunk egy kis átjárón a Történeti 
Múzeum felé. A múzeumban a kö-
zépkori részeken egy kedves néni 
vezetett végig, valamint ő is adott 
feladatokat nekünk (puzzle-kirakás, 
szoborrészletek megtalálása). A múze-
um után megtekintettük a várban 
Mátyás kútját és a pecsétgyűrűs hol-
lót a kivezető kapun. Nagyon élvez-
tük ezt a kirándulást, jól elfáradva 
értünk vissza az iskolába. Reméljük, 
jövőre is ilyen kellemes élmények-
ben lesz részünk.” (6. b osztály)
„Pénteken elmentünk a Petőfi Iro-

dalmi Múzeumba. Eleinte azt gon-
doltam, hogy ez is csak egy unalmas 
múzeum, de kellemesen tévedtem. 
Meglepetésként ért, hogy ez a hely 
alig hasonlított egy múzeumra. Pél-
dául az információk egy része a falra 
volt festve, az Arany tárlaton örök-
be lehetett fogadni szavakat, részt 
vehettünk Toldi erőpróbáin egy vi-
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A Lidl Magyarország 2017 őszén 
kiírt, az egészséges életmódot 
népszerűsítő felhívására – némi 
tanári ráhatásnak köszönhetően – 
az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
7.b osztályának diákjai fogtak ösz-
sze, és készítettek pályamunkát, 
amelyről Ráczné Schanda Katalin 
írását olvashatják.
A pályaműnek két részből kellett áll-

nia: egyrészt vitaminszobrot kellett 
alkotni, melyet pár napra az iskola 
aulájában, az iskolai büfé mellett állí-
tottunk ki, másrészt el kellett készíteni 
a felhasznált zöldségek vitamintérké-
pét. A projekt során volt, aki a kétke-
zi alkotó munkában vette ki inkább 
a részét, és volt, aki a háttérmunkála-
tokban jeleskedett, az interneten ku-
takodva gyűjtött információkat. A pá-

lyázat része volt még egy szöveges 
ismertető dokumentum is.
E három alapján dönt a zsűri és íté-

li oda az egy millió forint összdíjazá-
sú díjakat.

Vitaminszobor az aulában Kisállat kiállítás
Az Állatok Világnapja alkal-

mából, október 13-án rendezték 
meg hagyományos kisállat be-
mutatót a Pais Dezső Általános 
Iskolában.
Iskolánkba szép számmal érkez-

tek házi kedvencek a gyerekek nagy 
örömére. Az Elveszett Állatok Ala-
pítvány munkatársa évről évre fel-
hívja a diákok figyelmét a felelős-
ségteljes állattartás fontosságára. 
Az alapítvány előadásában minden 
évben bemutat egy érdekes állat-
csoportot. Idén a hüllőkről mesélt, 
egy sálnak is jól használható kígyó 
társaságában.
A jól sikerült programot jövőre is 

megrendezzük diákjainknak!

Adomány gyűjtés a Rex 
alapítványnak
Az Állatok Világnapja alkalmából 

a Lázár Ervin Általános Iskolá-
ban adomány gyűjtést szerveztek 
a Rex Kutyaotthon Alapítványnak.
Az előző évekhez hasonlóan idén 

is be lehetett hozni a kis kedvence-
ket. Nagy volt a lelkesedés! Itt ne 
csak kutyára, macskára gondoljunk, 
hanem degut, hörcsögöt, vak gőtét, 
törpe nyulat is megcsodálhattunk, 
simogathattunk. A szülők is nagyon 
lelkesek voltak, szelíd kutyusaikat 
szívesen kísérték be a gyerekekhez. 
Ez a program nélkülük nem is jöhe-
tett volna létre.
A tanórákon a gyerekek kiselőadást 

tartottak, a szakórákon a tanárok fel 
is használhatták az „élő bemutató” le-
hetőségét, és előtérbe került a felelős 
állattartás, valamint az érzékenyítés. 
Iskolánk néhány óra erejéig interak-
tív állatkertté változott. A világnap 
keretében a Rex Kutyaotthon részére 
állateledel gyűjtő akciót is hirdettünk, 
melynek keretében több nagy doboz-
nyi (több, mint 100 kg!) eledelt adtunk 
át Fülöp Gabriellának, a Kutyaotthon 
képviselőjének.
Kicsik és nagyok is nagyon élvez-

ték ezt a napot!

Október 16-án került sor az Újpest 
Árpád Lions Club szervezésében, 
Újpest Önkormányzatának támo-
gatásával megrendezett „Béke 
jövője” című 30. békeposzter pá-
lyázat kiállítás megnyitójára és díj-
átadójára. Az eseményről Kadocsa 
Gyula írását olvashatják.
A Pécsi Sebestyén Ének-Zenei 

Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolát öt tanuló képvisel-
te munkájukkal: Agócs Noémi 6.é, 
Kajtor Krisztina 6.z, Renkecz Véda 
6.é, Nagy Júlia 6.é és Oláh Lili Han-

na 5.z osztályos tanulók képviselték.
A Lions Békeposzter rajzpályázat 

zsűrije elvégezte faladatát, de nem volt 
könnyű dolguk, hiszen a nagyszámú 
rajzból kellett kiválasztani a helyezette-
ket és a kiállításon résztvevőket. Az idei 
rajzversenyre 170 pályamű érkezett.
Agócs Noémi a kerületi pályázaton 

első helyezést ért el, így az országos 
versenyen az ő munkája indul a kerü-
letből. Kajtor Krisztina a harmadik 
helyezést érte el.
A kiállítást megnyitotta és a díjakat 

átadta. Nagy István alpolgármester.

Pécsisek rajzos sikere
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Az újpesti biológia szakos pedagó-
gusokkal együtt Schiller Ágnes ta-
nárnő, a Újpesti Bródy Imre Gimná-
zium szaktanára egy nagyon érdekes 
és újszerű továbbképzésen vett részt, 
melyet az Erdőmentők Alapítvány 
szervezett. Az Ezt Elemezd! elneve-
zésű programról az ő beszámolóját 
olvashatják a következőkben.
A továbbképzés elméleti felkészítése 

a Csokonai Vitéz Mihály Általános Is-

kola és Gimnázium épületében történt. 
Innen indultunk a Farkas-erdőbe a te-
repmunkára. A terepen az alapítvány 
munkatársai megmutatták a szakszerű 
talaj- és vízmintavétel lépéseit és esz-
közeit. Útmutatásaik alapján mintákat 
vettünk a Szilas-patakból és az erdő 
talajából.
Ezután visszatértünk az iskolába, és 

közösen analizáltuk a mintáinkat, és 
értékeltük az eredményeket. Az alapít-

Erdőmentők Újpesten
vány által kidolgozott módszer lényege, 
hogy a kísérletek egyszerűek legyenek, 
és minden tanár a saját iskolájában el-
végezhesse ezeket a vizsgálatokat a di-
ákjaival közösen. A tervek szerint egyre 
több iskola kapcsolódik be ebbe a prog-
ramba, és így kialakul egy olyan moni-
toring rendszer, melynek adatbázisába 
folyamatosan kerülnek fel a vizsgálati 
eredmények adatai az ország minden 
pontjáról, a különböző középiskolák 
segítségével. Az Alapítvány munkájáról 
a www.erdomentok.hu webcímen le-
het tájékozódni, és akár bekapcsolódni 
a környezetvédelmi tevékenységébe.
A szakemberek a beérkezett adatok-

ból következtetéseket tudnak levonni 
az erdeink állapotáról, és a klímavál-
tozás Magyarországot érintő folya-
matairól. A diákok pedig közvetlenül 
megtapasztalhatják, hogy mit tehet-
nek ők a környezetvédelemért, és 
erősödhet bennük a felelősségérzet 
a természetért. Az Alapítvány ígé-
rete szerint hamarosan megkapjuk 
a vizsgálatokhoz szükséges anyago-
kat, és minél előbb el tudom kezdeni 
a környezetvédelmi alapmérési mun-
kát az iskolámban, az Újpesti Bródy 
Imre Gimnáziumban.

A Dr. Béres József  Általános Is-
kolában nagy figyelmet fordíta-
nak a környezettudatos szemlé-
let kialakítására, ennek jegyében 
öko témanapot szerveztek az in-
tézmény összes osztályának rész-
vételével október közepén.
A témanap keretében intézmé-

nyünk alsó tagozatos osztályainak 
több állomáson különféle érdekes 
feladatokat kellett megoldaniuk. 
Az 5-6 fős csapatoknak a játékos 
feladatok mellett ügyességi próbát 
is kellett tenniük.
Felsős tanulóinknak – mint arról 

előző számunkban beszámoltunk már 
– a Mocsaras Tanösvényen szervez-
tünk kirándulást, ahol megismerhet-
ték a száraz és a nedves rétek élő-

helyét és élővilágát. Terveink szerint 
ebben a tanévben a Óbuda-Békás-
megyer természeti értékeit fogják 
osztályaink felfedezni, hiszen vál-

ÖKO nap a Dr. Béres József Általános Iskolában

tozatos és érdekes természeti adott-
ságokkal rendelkezik kerületünk, 
amely feltétlenül érdemes a megis-
merésre.
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Az Ócsai Tájvédelmi Körzetbe látogattunk Állatképek 
a Medgyessyben

Az állatok világnapját október 
4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi 
Szent Ferenc – kinek kedvenc ál-
latai a madarak voltak –, az állatok 
védőszentjének halála napja. 
Az ő emlékére találták ki a Med-

gyessy Ferenc Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskolában, 
hogy az osztályok egy-egy madár ala-
kú kartonra készítsenek pályázatot.
Minden osztály egy tablót alkotott, 

amelyet az osztályba járó tanulók 
kedvenc állatainak fotóival díszí-
tettek. A „különleges” madarakon 
nagyon sok érdekességet láttunk. 
Sok-sok kis házi kedvencet: kutyá-
kat, cicákat, hörcsögöket, egereket, 
aranyhalakat, sőt még különleges 
hüllőket is.

Az 5.a osztályosok a bemutatott ál-
latok képei mellé még a nevüket is 
felírták. A 3.a osztályosok őszi fale-
vélből készítették el kis kedvencei-
ket. Szép, színes, változatos, érdekes 
pályaműveket kaptunk, melyektől 
megváltozott a lépcsőház hangula-
ta is. Természetesen külön díjaztuk 
a legjobbakat az alsó és felső tago-
zaton. Amikor kiragasztottuk a „ké-
pes madarakat” a lépcsőkorlát mellé, 
nagy örömmel vonultak el a nebulók 
és versenyeztek kinek aranyosabb 
a fotón a kis kedvence.

A Bárczi Géza Általános Iskola 
25 fős diákcsoportja jutalomki-
ránduláson vehetett részt Ócsán 
az Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata által kiírt Környezettu-
datos Nevelésért Pályázat támo-
gatásával.
A programban azok a 4. és 5. osz-

tályos tanulók vehettek részt, akik 
a tavalyi évben indultak az iskola 
Kistudorka házi versenyén. A tanul-
mányi kirándulást Ollé Katalin és 
Kanyukné Kornyicki Erika tanár-
nők vezették.
Egy gyönyörű őszi reggelen 

különbusszal indultunk Ócsára, ahol 
először a Madárvárta munkatársai is-
mertettek meg minket a madárgyű-
rűzés folyamatával és fontosságá-
val. A gyerekek nagy örömére nem 
csak elméleti ismereteket kaptunk, 
hanem a hallottakat személyesen is 
megtapasztalhattuk, azaz láthattuk 
a gyűrűzés folyamatát, megsimogat-
hattunk egy-egy kismadarat, meg-
hallgathattuk szapora szívverésüket, 
megfigyelhettük a madarak hálóval 
történő megfogását, gyűrűzés utáni 
elröptetését. Láthattunk széncinkét, 
vörösbegyet, szürkebegyet, énekes 
rigót, sárgafejű királykát, ökörsze-
met, rozsdafarkút. 
A Madárvárta elhagyása után sétát 

tehettünk a Turjános Tanösvényen, 
ahol a láprétek és láperdők kialaku-
lásával, élővilágával ismerkedtünk. 
A gyerekek gyíkot, békát, imádkozó 
sáskát, őszi kikericset és vaddisznó 
nyomokat nézhettek meg, sétáltak 
lápon átívelő fahídon és felmásztak 
egy madárlesre.
Kirándulásunk az Ócsai Tájház fel-

keresésével folytatódott, ahol a régen 
itt élt emberek életével, házaik beren-
dezésével, használati eszközeikkel, 
hétköznapi és ünnepi viseletükkel is-
merkedtünk. Megfigyelhettük a ter-
mészeti adottságok és az életmód 
összefüggéseit, példát láthattunk 
arra, hogy a régi emberek hogyan 
éltek összhangban a természettel. 
Majd kézműveskedtünk is! Gyertyát 
készítettünk mártogatásos techniká-
val. Nagy élmény volt a gyertyácskák 
hízását, formálódását figyelni.
Hazaindulás előtt betértünk 

az ócsai református templomba is, 
amely lenyűgözött minket óriás mé-
retével, gyönyörű középkori, román 
építészeti stílusával. A 800 éves szé-
pen felújított templom egyike ha-
zánk legöregebb templomainak.
A nap végén sok élménnyel és sok 

történelmi, természettudományi, 
vallástörténeti és néprajzi ismerettel 
gazdagodva tértünk haza.
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A Dr. Béres József  Általános Is-
kola minden évben csatlakozik 
az őszi kerületi takarítási program-
hoz, idén sem volt ez másképp.
Az akció során Rómaifürdő utcáiról, 

valamint a Duna-partról szedték ösz-
sze tanulóink a szemetet október kö-
zepén. A gyűjtés szelektíven zajlott, 
így a műanyag, és a papír hulladék 
szelektív konténereinkbe került, csök-

kentve ezzel a szemét mennyiségét. 
A programban négyszáz diákunk vett 
részt, elsősöktől a nyolcadikosokig. 
Az iskola előtti területen a hatal-

mas platánfák hulló lombját pedig 
szülők segítségével szedtük össze. 
Reméljük, hogy a környékbeli utcák 
tisztasága nem csak a takarítás ideje 
alatt marad meg, hanem az elkövet-
kezendő hónapokban is.

„Takarítsuk ki Óbudát!” – a Béres is nagytakarított Te szedd, Lázár! 

Ahogy a korábbi tanévben, idén 
szeptember 15-én is sok olyan 
dolgot tettek a Lázár Ervin Álta-
lános Iskolában, amivel szebbé, 
tisztábbá varázsolhatták környe-
zetünket, kint és bent is.
Iskolánk idén is részt vett a TeSzedd! 

– Önkéntesen a tiszta Magyarorszá-
gért országos programban, de most 
először, nemcsak „átlagos önkéntesek-
ként” végeztük ezt, hanem iskolánk 
koordinátorként is segítette a „va-
rázslást”. Rengeteg szülő, gyerek, kol-
léga és most már külsős résztvevők is 
szedte a szemetet, számtalan zsákot 
megtöltve. Egész délelőtt és délután 
folyt a munka, iskolánk közvetlen 
környezetében, a környező közterü-
leteken, de még a Farkas-erdőben és 
környékén is.

A sok munkának meg is lett az ered-
ménye: körülöttünk csodaszéppé 
vált a park, a parkoló, a játszóterek, 
a házak közti „senki földje”! A házak 
lakói néhol csodálkozva, néhol hálá-
san szóltak egy-egy jó szót, biztatva 
a dolgozókat. Reméljük, jövőre is 
ennyire sokan varázsolhatunk!

Takarítsuk ki Óbudát!

A III. kerületi Önkormányzat ok-
tóber 16. és 29. között őszi takarí-
tási kampányt szervezett, amely 
programhoz lakóközösségek, civil 
szervezetek, cégek és magánsze-
mélyek is csatlakozhattak köztük 
a Pais Dezső Általános Iskola is.
Iskolánk a hagyományai szerint eb-

ben az évben is csatlakozott Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának 

meghirdetett programjához. Tanu-
lóinkkal rendszeresen veszünk részt 
közösségi takarításokon, így szívesen 
csatlakoztunk az önkormányzat által 
meghirdetett akcióhoz is, amellyel al-
kalomról-alkalomra megpróbáljuk ki-
csinosítani környezetünket.
Október végén intézményünk több 

osztálya is serényen munkálkodott 
az iskola környékén.
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A pályázat a III. kerületben lakó és 
tanuló, 7-12. évfolyamra beiratkozott 
tanulók számára szól, akiknek a tanul-
mányi eredménye az elmúlt tanév során 
elérte vagy meghaladta a 4,00 átlagot. 
2014 őszétől emelt összeggel, 10.000 fo-
rint havi támogatásban részesülhet ösz-
szesen 25 fő tíz hónapon keresztül.
Idén a díjátadó ünnepség október 25-

én az Esernyős Szindbád termében 
zajlott, ahol közel 80 főt, diákokat és 
kísérőiket egyaránt köszönthette Ke-
lemen Viktória alpolgármester, Tamás 
Ilona Észak-Budapesti Tankerületi 
Központ tankerületi igazgató, Rédli 
András olimpiai bronzérmes, világ- és 
Európa-bajnok párbajtőrvívó, és Csiki 
Attila, az Óbudai Sport Nonprofit Kft. 
cégvezetője. A tanévben 18 iskolából 64 
érvényes pályázat mutatja, hogy a gye-
rekek a tanulás mellett számos sport-
ban, számszerűen 18 sportágban értek 
el kiemelkedő teljesítményt. Legtöbben 
úszásban és cselgáncsban jeleskednek 
a tananyag magas szintű elsajátítása mel-
lett. A pályázat célja, hogy támogassa és 
ösztönözze azokat a diákokat, akik a ta-
nulás és az egészséges életmód, spor-
tolás összhangját kiemelkedő módon 
gyakorolják, így példaképekké válhatnak 
tanuló társaik részére, ösztönözve őket 
hasonló célok elérésére. A legeredmé-
nyesebben a Veres Péter Gimnázium ta-
nulói szerepeltek, őket sorrendben az el-
nyert ösztöndíjak számában az Óbudai 
Árpád Gimnázium, az Óbudai Gimná-
zium és a Kőrösi Csoma Gimnázium 
tanulói követték. Ebben a tanévben 26 
7-12. osztályos tanuló nyert ösztöndíjat. 
Elismerő oklevelet 20 fő kapott.
A díjak átadásakor a bírálóbizottság 

tagjai, Sinkó Andrea, Papp László 
Budapest-Sportdíjas, az Óbudai WDSE 
elnöke és Gyepes Lajos, Budapestért 
Díjas edző a Római Sport Egyesület el-
nöke is méltatta a diákok eredményeit és 
hangsúlyozta a harmonikus és kiegyen-
súlyozott szülői és edzői együttműkö-
dést, amely nagymértékben hozzásegíti 
a gyermekeket a sport és tanulmányi si-
kerek eléréséhez.
A kiváló eredményt elérő újpesti 

diákok támogatására írt ki idén is 
pályázatot Újpest Önkormányzata 
négy kategóriában. Ezúttal hu-
szonhat diák kapta meg az önkor-
mányzat saját alapítású diákösz-
töndíjainak valamelyikét. 
Az önkormányzat 1997 óta működ-

teti az Újpesti Diákösztöndíj pályáza-
ti rendszert, a kiváló eredményt elérő 
újpesti diákok támogatására. 2011 óta 
már négy kategóriában pályázhatnak 
a diákok, az Ugró Gyula Tanulmányi Di-
ákösztöndíjra, a Bene Ferenc Sport Diákösz-
töndíjra, a Házy Erzsébet Előadó-művészeti 
Diákösztöndíjra és a Szőnyi István Alko-
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Ösztöndíj a legjobbaknak Óbudán és Újpesten
tóművészeti Diákösztöndíjra. Az Újpesti 
Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa 
a kiváló tanulmányi eredményt elérő, 
illetve a művészetek vagy a sport terü-
letén kiemelkedően tehetséges tanuló-
kat és hallgatókat a középiskola sikeres 
folytatásában, elősegítve ezáltal felké-
szüléseket a felsőfokú tanulmányok 
megkezdésére, valamint segítséget 
nyújtson az eredményes befejezésben.
Az ösztöndíj nyertesei idén is dr. 

Molnár Szabolcs alpolgármestertől ve-
hették át az elismerést november 6-án 
a Városházán. Dr. Molnár Szabolcs 
a díjak átadása előtt elmondta, „egy kö-
zösségnek az egyik legfontosabb sze-
repe az, hogy kiemelje, megtisztelje és 
támogassa azokat, akik a közösségért 
tesznek, a közösség érdekeit, jövőjét 
szolgálják. Újpest Önkormányzatának 
fontos, hogy közösségének kiválósá-
gairól gondoskodjon, megemlékezzen, 
elismerje azoknak az érdemét, akik so-
kat tettek a városért és támogassa azo-
kat, akikről azt gondolja, hogy eddigi 
eredményeik és a tehetségük folytán 
sokat fognak tenni ezért a közösségért. 
Ennek a célnak az egyik fő része az új-
pesti diákösztöndíjak rendszere.”
Idén tizenegyen Ugró Gyula Tanulmá-

nyi Diákösztöndíjban, tizenegyen Bene 
Ferenc Sport Diákösztöndíjban része-
sültek, hárman nyerték el a Házy Erzsé-
bet Előadó-művészeti diákösztöndíjat, 
egy tanuló pedig Szőnyi István Alkotó-
művészeti Diákösztöndíjat kapott.

forrás: obuda.hu; ujpest.hu
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Új rekortán futópálya 
a Krúdyban
Már használatba is vették a gyere-

kek a Krúdy Gyula Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
lában frissen elkészült rekortán futó-
pályát.
Októberben fejeződött be a futópá-

lya felújítása az Óbudai Krúdy Gyula 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola udvarán. Az előző tanév 
végén döntött az iskola vezetése, a Tan-
kerület, a szülői munkaközösség tagjai és 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
arról, hogy a rossz állapotú futópálya, és 
a hozzá tartozó távolugró pálya közös 
projektként kerüljön felújításra.

Az előkészületi munkálatok augusztus 
folyamán kezdődtek meg, a kivitelezés 
során a futópálya rugalmas burkolatot 
kapott és a futósávok felfestése is meg-
történt. A távolugró pálya ugyancsak 
öntött gumiburkolattal lett ellátva, így 
összesen 466 m2 öntött gumi sportbur-
kolatot kapott a két pálya.
A fejlesztés összköltsége 14 millió fo-

rint volt, amelyből 10 millió forinttal 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, 
további 2-2 millió forinttal az Észak-Bu-
dapesti Tankerületi Központ és az „Is-
kolánkért” Alapítvány járult hozzá.
Az időjárási viszontagságok ellenére 

a munkálatok zavartalanul folytak ősz-
szel. A műszaki átadás október 4-én tör-
tént meg, majd néhány utólagos munká-
latot követően a gyerekek is birtokukba 
vették a pályákat.

Rendhagyó testnevelésóra az UTE pályán

Október 4-én az Újpesti Bene 
Ferenc Általános Iskola alsó ta-
gozatos diákjai rendhagyó test-
nevelésórán jártak az UTE Atlé-
tikai Stadionjában.
Ormay Anikó edző bemelegítő 

gyakorlatsora után jött a meglepe-
tés: Szabó Dezső, intézményünk 

volt diákja, az atlétika szakosztály 
vezetője fogadta a gyerekeket, aki 
a magasugrás fortélyaival ismertet-
te meg tanulóinkat. Nemcsak meg-
ismerték, hanem ki is próbálhatták 
a magasugrás sportágat. Ez volt ám 
az igazi öröm!
Köszönjük a lehetőséget!

Újra atlétika versenyek – Medgyessys aranyakkal!

Három év kihagyás után sokak 
örömére elkészült az alaposan felújí-
tott Kalap utcai TVE pálya, így idén 
ősszel – több év kihagyást követően 
– ismét megrendezésre kerülhettek 
a kerületi atlétika versenyek.
Hozzá kell tenni, hogy a Medgyessy 

Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvokta-
tó Általános Iskola a köztes időben sem 
unatkozott, ha már a kerületben nem 
volt verseny, minden évben megméret-
ték magunkat a budapesti döntőkön.
A sikeres felkészülésnek köszönhető-

en a 2015-16-os tanév végén budapesti 
bronzérmet szereztünk I. korcsoportos 
lány kategóriában. Ilyen előzményekkel 

nagyon várták a gyerekek, hogy újból 
lehessen a kerületben is versenyezni. 
A „hazai versenyen” ott folytattuk, ahol 
évekkel ezelőtt abbahagytuk: a négy al-
sós kategóriából két aranyat és egy ezüs-
töt vittünk el. Az I. és II. korcsoportos 
lányok mindkét esetben aranyat nyertek, 
míg az I. korcsoportos fiúk ezüstérmet 
szereztek. Arra is büszkék vagyunk, 
hogy a II. korcsoportos fiúk versenyé-
ben egy nagyon erős mezőnyben sike-
rült helytállni és tapasztalatot gyűjteni. 
Nagyon jó volt újra a kerületi pályán 

versenyezni a gyerekeknek, ezután pedig 
készülünk a tavaszi budapesti döntőkre, 
reméljük hasonlóan sikeres szerepléssel!
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Az október 26-án megrende-
zett asztalitenisz diákolimpián 
az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
három kategóriában is indított ver-
senyzőket, és mindháromban dobo-
gós helyen végeztek. A versenyről 
Szabó András, az intézmény testne-
velő tanára írt részletes beszámolót.
Az egyenes kieséses bajnokságon 

két szettes győzelemmel juthattak to-
vább az egyéni fiú, egyéni leány, illet-
ve párosaink.
Egyéni lány kategóriában Szabó La-

ura (6.b) képviselt minket. A döntőig 
magabiztos 2:0-ás szettekkel menetelt. 
A szetteken belüli állások végig csak 
a határtalan jóindulatától és szerény-
ségétől függtek. Játékstílusa szimpati-
kussá tette, és példaképpé avanzsálta 
őt ellenfelei körében is. A döntőben 
ellenfele 1:1-es döntetlent harcolt ki, 
és Laura egészen a hetedik pontig 
nem tudott meglépni. Végül rutinja 
és győzni akarása hozzásegítette ver-
senyzőnket az aranyéremhez.
Egyéni fiú kategóriában iskolánkból 

Albert Axel (6.b) és Farkas Csaba (6.b) 
álltak asztalhoz. Axel keményebb sorso-
lást kapott, már az első meccsén 1:1-es 
szett állással kezdett. Az utolsó szett-
ben okos játékkal, nagy fölénnyel nyert. 
Utána a későbbi bajnokkal került szem-
be, aki ellen szépen tartotta magát, de 
a profizmus és az, hogy ellenfele cím-
védésre jött, eldöntötte a játékot. Csabi 
bravúros játékkal került az elődöntő-
be ahol csak a korábbi bajnok állította 

meg. Addig sima 2:0-ás szettekkel hozta 
mérkőzéseit. Bár az elődöntőbe kerülé-
sért rengeteg csusza és hálóból lecsur-
gó necces labda nehezítette a dolgát, ő 
mégis higgadt maradt. 
Mint később megtudtuk, a végered-

mény hasonlóan alakult, mint tavaly: 
az első és második helyet két testvér 
szerezte meg, de Csabié a bronzérem!
Páros kategóriában Albert Axel, Hor-

váth Csaba illetve Szabó Laura és Sza-
kály Ábel (6.b) indultak. Utóbbi páro-
sunk sajnos hamar búcsúzott, pedig 
8:8-as állással megmutatták, hogy he-
lyük van a versenyen. 
Az Axel-Csabi páros a legnehezebb 
helyzetből indult: a címvédőket kap-
ták elsőnek. A papírforma szerint 
nem sok esélyük volt a győzelemre, 
főleg egy gyors 0:1-es szett, majd 
a második szettben elszenvedett 3:7-
es vereséget követően. A kiesés bár-
milyen szakértő szerint borítékolható 
volt. Ekkor viszont, csodával határos 
módon, megfordították, és megnyer-
ték a szettet, amivel a nézők és ver-
senyzők figyelmét is felhívták maguk-
ra, akik csupán ettől a momentumtól 
kezdtek szurkolni az esélytelenebb 
Aquincumnak. A buzdítás eredménye 
egy 0:4 es hátrányból kiharcolt győze-
lem volt. A döntőben is hősiesen küz-
döttek, de sajnos lecsúsztak az első 
helyről. A másodiknak járó ezüstöt 
így is büszkén ölthették magukra.
Hatalmas gratuláció illeti meg verseny-

zőinket. Sikerükkel az Aquincumos asz-
talitenisz jövőjének alapjait rakták le!

Aquincumos éremeső asztalitenisz diákolimpián „Bentalvós” buli 
a Béresben

Az őszi szünet előtti este a Dr. 
Béres József  Általános Iskola 5.b 
osztálya beköltözött az iskolába 
egy éjszakára csapatépítés céljából, 
amelyről Szabó Magdolna, az 5.b 
osztályfőnöke írt beszámolót.
A program este 8 órakor kezdő-

dött közös métával a szülőkkel és 
testvérekkel, majd partizános kido-
bóval folytattuk a játékot. 22 órakor 
a szülőktől érzékeny búcsút vettünk 
és elkezdtük a bázisfoglaló kidobót. 
Három óra sport után megéheztünk, 
pizzáztunk és pihenés képen megnéz-
tünk egy filmet.

Miután kipihentük magunkat 
folytattuk a játékokat hajnali 4-ig. 
Floorballoztunk, bázisfoglalóztunk, 
akadálypályán egyensúlyoztunk. Négy 
órakor ismételten közös filmnézés 
kezdődött. Reggel 7 órakor összepa-
koltunk, kitakarítottunk és kicsit meg-
gyötörten, de annál több élménnyel 
gazdagodva mentünk haza aludni. 
Segítőimnek nagyon köszönöm 

a lelkes hozzáállásukat és munkájukat 
az egész éjszaka folyamán.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1997935390449014/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997936643782222
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997936643782222
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1997935390449014/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997936643782222/1997935840448969/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997936643782222/1997935887115631/?type=3&theater
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Tófutáson a Medgyessysek Egy nap a honvédelemért!

„Egy nap a honvédelemért!” cím-
mel tartottak rendhagyó testneve-
lésórát október 26-án a Budapesti 
Honvéd Sportegyesületnél.
Az Újpesti Bródy Imre Gimnázium 

csapata is részt vett a Budapesti Hon-
véd Sportegyesületben megrendezésre 
került „Egy nap a honvédelemért!” rendha-
gyó testnevelési órán.
A BHSE egyesület legfontosabb ér-

tékei közt szerepel a sportos életmód 
népszerűsítése, ezért aktívan szervez-
nek programokat, eseményeket főként 
a fiatal korosztály képviselőnek. Az ese-
ményen az egyesület a Honvédelmi Mi-
nisztériummal együttműködve mutatta 
be a középiskolások számára a honvé-
delem által alkalmazott fizikai felkészí-
tés módszereit. A katonaság képviselői 
nagyon hamar azonos hullámhossz-
ra kerültek a megjelent diákokkal, így 
az egész napos versenyek és bemutatók 
kiváló hangulatban teltek. Diákjaink ki-
próbálhatták az akadálypályákat, a lövé-
szet tudományát és egyéb harci ügyes-
ségi gyakorlatokat is.

A középiskolások számára meghir-
detett honvédelmi versenyen a 41 
induló csapatból a Bródy csapata 3. 
helyezést érte el.
Versenyzőink: Kiss Dominik, Huller 
Dániel, Téglás Béla, Stefán Dávid, 
Molnár Emánuel, Böndi Ádám, Far-
kas Simon, Pánczél Dániel.
A bronzérmes csapat tagjai: Ste-
fán Tivadar, Molnár Emánuel és 
Téglás Béla.

A Medgyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Isko-
la hosszú évek óta minden ősszel és 
tavasszal részt vesz a budakalászi 
Omszk-tavi futófesztiválon. 
A helyszín közelsége miatt ez egy 

kiváló fél napos szabadidős program 
a gyermekek és szülők számára. A vá-
ros közelsége miatt minden évben 
az iskolai találkozót követően gyalog 
tesszük meg a Budakalászig vezető 
utat. Október 7-én, szombaton sem 
volt másképp: már-már szokásosan 
kiváló időjárás fogadott minket, mint-
egy ötven gyermekkel, köztük már 
elballagott diákjainkkal és tíz-tizenkét 
aktív szülővel indultunk útnak. 
Ahogy maga a verseny, úgy az is kezd 
szokásunkká válni, hogy egyetlen 

versenyt sem fejezünk be Medgyes-
sys érem nélkül. Legutóbb sem tör-
tük meg hagyományunkat: Könnyű 
Tamara korcsoportjában ezüstérmet 
szerzett! Iskolánk talán legnagyobb 
„futóbolondja”, civilben intézmé-
nyünk portása, Hollósi Gábor pedig 
a senior kategória bronzérmét vitte el. 
Külön élmény volt, hogy az érmeket 
Szívós Márton világbajnok vízilabdá-
zó adta át. A verseny sajátosságainak 
hála, az első 20 helyezett pólót kap 
ajándékba. Ebből rengeteget sikerült 
gyűjteni, nagyon sok gyermekünk 
TOP20-as helyen végzett. 
A versenytől és a nyereményektől 

függetlenül is mindig kiváló élmény 
ez a program, már most várjuk a tava-
szi rendezvényt.

Októberben megkezdődtek Új-
pesten is a kerületi Diákolimpia 
versenyek, köztük a floorball baj-
nokság is.
Idén a kerületi floorball bajnoksá-

gon a Pécsi Sebestyén Ének-zenei 

Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola fiúcsapata I. helyezést ért 
el korcsoportjában.
A csapat tagjai: Vidovics Levente, 
Mukai Yukumo, Haranghy Bálint, 
Molnár Péter, Horváth Patrik, és 
Ruzsicska Huba
Az intézmény II. korcsoportos lány-
csapata pedig III. helyezést ért el 
a bajnokságban.
A csapat tagjai: Tromposch Tama-
ra, Gerőcs Vanessza, Kajtor Brigitta, 
Oravecz Lilián, Garamvölgyi Borsika 
és Mangó Magda.
Gratulálunk a csapatoknak!

Pécsis floorball bajnokok

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997937343782152
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997940557115164
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997937343782152/1997937150448838/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1997941287115091
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997941287115091/1997940880448465/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997940557115164/1997940303781856/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1997940557115164/1997940350448518/?type=3&theater
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Idén sem maradunk sportszakmai 
előadás nélkül, mely ez alkalommal 
a futás, azon belül is a terepfutás 
köré épül. Hihetetlen népszerűek 
ezek a közösségi futások, így most 
képet kaphatunk róla, hogy hogyan 
is kezdjünk bele a terepfutásba.
A 2015-ben indult, majd két évvel ké-

sőbb egyesületté alakuló CoffeeRUN 
több mint sportegyesület: igazi közös-
ség a közös ég alatt. Mozogni vágyó 
családok, amatőr, fél-profi és feketeöves 
terepfutók találkozási pontja, társaság, 
mely az egyéni akaraterőt csapatszellem-
mel turbózza fel, az elhatározást támo-
gató sporttársakkal és közös edzésekkel 
dúcolja alá, a fejlődni vágyókat pedig 
háziversenyekkel, kihívásokkal ösztön-
zi. Az egyesület alapítója, a közösségi 
futások, sportrendezvények szervezője 

és motorja „Momma”, vagyis Marton-
Mlecsenkov Éva ultrafutó.
A terepfutás egészen más, mint a sík-

futás. Nemcsak az emelkedők, hanem 
az egyenetlen talaj miatt is. Ahhoz, hogy 
izmainkat felkészítsük a váratlan helyze-
tekre, amit az ösvény, a lejtő, a csúszós, 
köves futóút jelent, speciális gyakorlatok 
kellenek. Ez nem csupán a sok terepen 
futásból áll, hanem rávezető tréningből 
is, amelyet az edzőteremben is végre 
lehet hajtani. Ezen kívül nagyon fon-
tos a megfelelő egyensúly, koordináció, 
ügyesség. Elsősorban tehát a sport re-
habilitációs tréner, Tatár Szilvia feladata, 
hogy preventíven segítse a futókat ke-
resztedzéssel, ami a magabiztossághoz, 
gyorsuláshoz, eredményességhez, sérü-
lésmentességhez elengedhetetlen.

forrás: obudasport.hu

Megújult a Fodros 
iskola tornaterme
November első napjaitól a Fod-

ros Általános Iskola ötszáz tanu-
lója mozoghat tisztább környe-
zetben a testnevelésórákon és 
délutáni sportfoglalkozásokon.

Mindannyiunk örömére az őszi 
szünetben az Észak-Budapesti Tan-
kerületi Központ beruházásában 
intézményünk tornaterme belső 
megújításon esett át: penésztelení-
tették, majd tisztasági festéssel ra-
gyogó fehérre festették a falakat.
Nem kell magyarázni, mennyire 

fontos a sport a gyermekek életé-
ben, és testi-lelki fejlődésében. Eb-
ben a tornateremben pedig öröm 
lesz sportolni!

 
TAN KER HÍR

V. évfolyam, 
16. szám

 
2017. november

 
Megjelenik 
kéthetente

Mi fán terem a terepfutás?

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.obudasport.hu/rendezvenyek/sportakademia/item/1462-mi-fan-terem-a-terepfutas
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1997941633781723/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1997941633781723/?type=3&theater
https://www.obudasport.hu/rendezvenyek/sportakademia/item/1462-mi-fan-terem-a-terepfutas
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1997941633781723/?type=3&theater
https://www.obudasport.hu/rendezvenyek/sportakademia/item/1462-mi-fan-terem-a-terepfutas

