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Folytatódik a Read 
for Fun, Fun to Read 
Erasmus+ projekt
A Könyves Kálmán Gimnázium az 

5K Központ felkérésére társintéz-
ményként egy két éven át tartó nem-
zetközi Erasmus+ projektben vesz 
részt, amelyről P. Szabó Melinda 
könyvtáros-magyartanár számolt be.
A projekt célja az olvasás népszerűsí-

tése különböző aktivitásokon keresztül. 
Hat országból (Törökország, Portugália, 
Spanyolország, Magyarország, Lettország 
és Horvátország) hét iskola vesz részt a 
programban. Májusban már Magyaror-
szágra látogattak a tanárok, amelyről az 
újságunk is beszámolt akkor.
Cikkünk a 18. oldalon folytatódik

Negyven éves az Óbudai Nagy László Általános Iskola

Adventi készülődés
A napokban kezdődő adventi idő-

szakban már a karácsonyvárás han-
gulata járja át a mindennapokat. 
Ebben az időszakban sok teendő 
vár ránk, rendet teszünk a környe-
zetünkben, igazi sürgés-forgás jel-
lemzi ekkor az embert. 
A most hétvégén kezdődő advent 

idején hagyományosan ünnepi fénybe 
burkolózik Óbuda és Újpest városa is. 
Mindkét kerület számtalan program-
mal, ingyenes jégpályákkal és karácso-
nyi vásárokkal várja a készülődőket.
Óbudán, a Fő téren a hagyományos 

karácsonyi kézműves vásár mellett a 
Fő téri fesztiválokról már jól ismert 
gasztrosétány várja az érdeklődőket.
Az ünnepvárás Újpesten évek óta 

összekapcsolódik a Szent István téri 
karácsonyi vásárral, amely ezúttal nov-
ember 25-től december 24-ig tart a 
szokásos helyszínen. Idén is lenyűgöző 
programok, sztárfellépők, és izgalmas 
Meseváros várja a kicsiket és nagyokat.  
Cikkünk a 2-3. oldalon folytatódik

bormű felavatása, mely Bajnok Béla szobrászművész alkotása. Rendezvényünk 
fővédnöke a költő fia, Nagy András grafikus művész volt, valamint az ünnep-
séget megtisztelte jelenlétével a szobrászművész lánya Bajnok Ildikó, az Észak-
Budapesti Tankerületi Központ képviseletében Fenyvesiné Hegedűs Edit és 
Kapa-Takács Erika, Menczer Erzsébet az iskola intézményi tanácsának tagja, és 
több III. kerületi iskola igazgatója is. Cikkünk a 4. oldalon folytatódik

Az Óbudai Nagy László Általános 
Iskola Váradi utcai telephelye idén 
ünnepli fennállásának 40. évfordu-
lóját. A már egy éve tartó jubileumi 
rendezvénysorozat záró ünnepsége 
2017. november 9-én volt.
Az első részben az iskolában került 

megrendezésre az országosan kiírt 
pályázaton elnyert Nagy László-dom-

Márton-nap a 
Halassyban
A Márton-nap, november 11-e 

a néphagyomány szerint az éves 
gazdasági munkák lezárási ideje, 
egyben a téli pihenés időszaka a 
természet számára. Ekkor vágják 
le az évben először a hízott libákat 
és az újbort is ekkor kóstolják meg 
először.
A hosszú évek alatt a Márton-napi ün-

nepség hagyománnyá vált az Újpesti 
Halassy Olivér Általános Iskolában, 
és idén első alkalommal a délelőttöt is 
Szent Mártonnak szentelték. Az izgal-
mas programokról Kurmai Lili 5.a és 
Bocski Virág 8.b tudósítását olvashatják.
Cikkünk a 8. oldalon folytatódik
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Advent Óbudán

Óbudán december 1-én indul az 
adventi programok kavalkádja. Tí-
zedik alkalommal öltözik ünneplőbe 
a Fő tér, ahol az adventi vásár és az 
ingyenes jégpálya mellett számtalan 
helyszínen folynak majd az ünnepi 
programok.
A karácsonyi vásárban népi iparmű-

vészek, képzőművészek, kézműves 
műhelyek portékáival, minden eddigi-
nél szélesebb választékot kínáló adventi 
vásárral várják az Advent Óbudán 2017. 
évi programsorozatra látogató közön-
séget. A szebbnél szebb ajándéktárgyak 
mellett az igazi kulináris élményeket kí-
náló gasztrosétány kínálatából mindenki 
kedvére választhat. Amíg a szülők „ízlel-
getik” a vásárt, szemezgetnek a szemet 
gyönyörködtető ajándéktárgyak közül, 
a gyermekeket az egyedülálló élményt 
nyújtó műemlék körhinta, az adventi 
állatsimogató és „fénykisvonat” várja, 
szombat esténként pedig táncra perdül-
het a családok apraja-nagyja.
Idén formabontó karácsonyfa áll majd 

a téren. A 16 méter magas világhírűvé 
vált Hello Wood építmény, nem csak 
az ünnepet teszi különlegessé, hanem 
sok rászoruló család otthonát is mele-
gíti majd, mert a rendezvény után a 40 
tonnányi tűzifa az Önkormányzat jóvol-
tából és a Máltai Szeretetszolgálat segít-
ségével hozzájuk kerül.
December 2-án 17 órakor ünnepélyes 

Korcsolyapálya-avatással indul a szezon 
az ingyenes Fő téri jégpályán. A meg-
nyitó keretein belül jégre lépnek Pavuk 
Patrícia tanítványai. A Csobánka téri 
jégpálya aznap már a rendes nyitva tar-
tási időben, reggel 8-tól este 8-ig várja a 
vendégeket.
Kerületünk közösségi házaiban, az Es-

ernyősben, az Aquincumi és az Óbuda 
Múzeumban, az Óbudai Társaskörben, 
és számos további helyszínen várnak 
minden érdeklődőt a szervezők.

Rangos elismerésben részesült a Csillagház

A Budapest Főváros III. Kerület, 
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 2017. évben 
a Csillagház Általános Iskolának 
adományozta a Fischer Ágoston 
Óbudai Szociális Díjat.
„Csak az tud adni, akinek van mit adnia.”
Az intézmény a közel fél évszázados 

III. kerületi működése során a halmo-
zottan fogyatékos mozgáskorlátozott 
gyermekek tanításáért, életminőségé-
nek javításáért, valamint a családok 

mindennapjainak megsegítéséért vég-
zett elkötelezett és kiemelkedő mun-
kájáért kapta az elismerést.
Az ünnepélyes díjátadón Horváth-

né Illés Barbara intézményvezető, 
Juhász-Vass Tímea intézményveze-
tő-helyettes és Esztergomi Anna, az 
iskola előző vezetője, a Csillagház 
Alapítvány kuratóriumi elnöke képvi-
selték a Házat.
Köszönjük a hatalmas megtisztel-
tetést és a figyelmet!

Az iskola névadójára emlékezett 
a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Ál-
talános Iskola és AMI diákönkor-
mányzata október végén.
Pécsi Sebestyén 1910. október 29-én 

született Budapesten. 1936-ban szer-
zett diplomát a Zeneakadémián. Kodály 
Zoltán tanítványa volt, majd tanítvány-

ból maga is tanárrá lett. 1940-től tanított 
a Zeneakadémián. Nemcsak orgona-
művész, hanem karnagy és zeneszerző 
is volt. Munkásságáért 1957-ben Liszt- 
díjjal tüntették ki, majd Érdemes Mű-
vész elismerést kapott. Zenei világa és 
szellemisége ma is áthatja iskolánk falait. 
Büszkén viseljük nevét.

Pécsi Sebestyénre emlékeztünk

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://adventobudan.hu/
https://adventobudan.hu/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/2002465729995980/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/2002465729995980/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002468176662402
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002468176662402/2002467499995803/?type=3&theater
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Advent Újpesten
Az ünnepvárás Újpesten évek óta 

összekapcsolódik a karácsonyi vá-
sárral, amely ezúttal november 25-
től december 24-ig a megszokott 
Szent István téri helyszínen, izgal-
mas programmal, sztárfellépőkkel, 
fényfenyővel várja a kicsiket és na-
gyokat.
Idén november 25-én nyitotta meg 

kapuit a Szent István téri jégpálya, va-
lamint a karácsonyi vásár is. Felépült a 
vásárváros, amelynek faházaiban meg-
annyi portéka csábít ajándékvásárlásra, 
a finom falatok és a forró italok pedig 
a jó hangulatot fokozhatják.
Az advent kezdetével december 2-án 

nyitja meg kapuit a Meseváros. Minden 
hétvégén színpadi programok, családi 
és gyermekprogramok, sztárvendégek 
gondoskodnak a megfelelő hangulat-
ról. A gyerekek idén is kézműves-fog-
lalkozásokon, vasárnaponként pedig 
eszközös játéktáron vehetnek részt.

Decemberben három héten keresztül, 
minden szombaton és vasárnap diavetí-
téseken vehetnek részt a gyerekek, illetve 
sok közismert, remek mesét hallgathat-
nak meg. Többek között megnézhetik a 
Tapsi és a villanyrendőr, az Egér és az orosz-
lán, a Jancsi a csacsi, a Sicc cirkuszban és a 
Makk Marci kirándul című meséket is. 
HO-HO-HO 
A gyerekek idén is írhatnak levelet a 

Télapónak kívánságaikról, és bedob-
hatják azt a Szent István Tér temp-
lomkertjében elhelyezett postaládába. 
December 6-án újra eljön a Mikulás, 
hogy szelfizzen a gyerekekkel. Az 
utóbbi években is nagy népszerűség-
nek örvendett a nagyszakállú, idén 
reméli, hogy még több jó gyerekkel 
találkozhat.
Készüljön velünk a Karácsonyra!

Homoktövisesek a World Robot Olympiad világdöntőn

2017. november 10-12. között ren-
dezték meg Costa Rica fővárosában 
San José-ban a XIV. World Robot 
Olympiad™ (WRO) robotprogra-
mozási világdöntőt. A WRO ver-
senyek ötvözik egy sportesemény 
izgalmát a LEGO® Mindstorms 
robotok tervezésének, építésének és 
programozásának kihívásával.
A világdöntőn több mint 50 ország 

csapata vett részt, akik különböző kate-
góriákban versenyeztek. Sándor Bence 
és Happ Gergő a Homoktövis Általá-
nos Iskola 6.c osztályos tanulói a júniu-
si tatabányai nemzeti döntőn a Regular 
Elementary 9-12 évesek kategóriában 
kvalifikálták magukat és vettek részt a 
magyar válogatott két legfiatalabb tag-
jaként az idei novemberi világversenyen.
A megmérettetésen a robotjukkal egy 

meghatározott pálya feladatait kellett tel-
jesíteni, mely pályán elhelyezett tárgyak 
minden forduló előtt sorsolás alapján 

más helyre kerültek, emellett meglepetés 
feladatokkal is nehezítették a versenyt a 
szervezők. A gyerekeknek a három na-
pos verseny első napján lehetőségük volt, 
hogy ellenőrizzék a robotjuk beállításait. 
A második napon megkezdődött az éles 
verseny. 150 percük volt összerakni a 
robotot és beprogramozni a meglepetés 
feladatnak megfelelően. Ezen a napon 
három futamot kellett teljesíteni. A har-
madik napon újabb meglepetés feladat 
várt rájuk, amely alapján felkészültek az 
utolsó két körre. A maximálisan elérhe-
tő 340 pontból 295 pontot teljesített a 
robot, amellyel szoros versenyben a 44. 
helyet érték el a 81 csapatos mezőny-
ben. Az európai csapatok között a 13. 
legjobb csapat lett a HTRoboTeam. 
A versenyre való kijutást az Emberi 

Erőforrás Minisztériuma, a Nemzeti 
Tehetségprogram és a KUKA Robotics 
Hungary Kft. támogatta. A csapat fel-
készítője Sándor Viktor. Gratulálunk!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/events/171339540118669/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002469166662303
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002469166662303/2002468979995655/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002469166662303/2002468956662324/?type=3&theater


Képzőművészeti 
pályázat

November 8-án Arany János szü-
letésének 200. és a reformáció 500. 
évfordulójának tiszteletére „Arany 
képi világa” címmel meghirdetett 
képzőművészeti pályázat alkotá-
saiból rendeztek kiállítást az új-
pesti Károlyi István Galériában.
A Pécsi Sebestyén Ének-zenei Álta-

lános Iskola és AMI-t Agócs Noémi 
6.é, Renkecz Véda 6.é, Kajtor Krisz-
tina 6.z és El Nagar Amira 7.z osztá-
lyos tanulóink képviselték munkájuk-
kal. Tanáruk: Kadocsa Gyula.
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saját tapasztalatokat szereznek, ame-
lyekre a tanórákon, és a hétköznapi 
életükben is építkezni tudnak.  Élünk 
a pedagógia egyik leghatásosabb esz-
közével, a „tanulmányi kirándulással”.
Mert ilyenkor nem lusták lépcsőz-

ni, nem kell szólni, hogy használd 
mind a két kezed, nem kell kétszer 
mondani, hogy fogd meg, könyö-
rögni, hogy nézz oda, vagy, figyelj 
a társadra.  Ilyenkor nincs gond az 
olvasással, nem probléma a salakon 
járás, nincs tériszony, nincs rossz-
kedv, csak mi vagyunk és a feledhe-
tetlen az élmény. Ezért szoktuk az 
említett kérdésre a következőt vála-
szolni: „Kiránduljatok ti is!”
Viszlát Aeropark! Köszönjük szé-

pen! Legközelebb még ennél is ma-
gasabbra szállunk!

A fellegekben jártak a Csillagház hetedikesei

Fellegekben jártak a Csillagház 
Általános Iskola 7.-esei, akik az 
Aeropark vendégei voltak.
A Csillagház 7. osztálya gyakran 

hallja a legtöbbször csodálkozó, más-
kor kissé talán irigykedő megjegy-

zést; „már megint kirándultok….?!?”.  
Szó mi szó, keressük a lehetőséget, és 
minden pillanatban meg is ragadjuk 
azt, hogy a fiatalokat új élményekhez 
juttassuk, a saját, olykor beszűkült 
világukat tágítgassuk. Ezáltal olyan 

Negyven éves az Óbudai Nagy László Általános Iskola

Az intézmény igazgatója Szilágyiné 
Debreczeni Mária beszéde után 
sor került a szobor leleplezésére, 
majd az intézmény 40. évforduló-
jára készített emlékplakettek átadá-
sa történt meg. Ezután az Óbudai 
Kulturális Központban állófogadás 
következett, majd az érdeklődők az 
ünnepi gálaműsort tekinthették meg.
Az itt megjelenteket Kelemen Vik-

tória alpolgármester asszony kö-
szöntötte. A műsorban felléptek az 

iskola volt és jelenlegi diákjai, majd 
az egykor az iskolában tanuló és 
most itt dolgozó kollégák emlékez-
tek meg az elmúlt 40 évről, végül 
egy rövidke koncert zárta az ese-
ményt.
A kollégák által készített ünnepi 

műsorszámok a jelenlévők számá-
ra megható és örömteli perceket 
szereztek. Úgy gondoljuk, ezzel az 
eseménnyel méltó módon zártuk le 
a jubileumi esztendőt.

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002470663328820
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Egy kellemes október végi napon 
az Angol Nyelvet Emelt Szinten 
Oktató Általános Iskola 5.b osztá-
lya osztályfőnökükkel, Erika néni-
vel már másodszor látogatott el az 
újpesti Megyeri temetőbe. A prog-
ramról Medgyesi Júlia és Hingyi 
Zsombor, az osztály tanulói szá-
moltak be.
A neves újpestiek sírjának gondozása 

hagyomány már az iskolánkban. Ez al-
kalommal híres festőnk, Pállya Celesz-
tin sírját kerestük fel a Megyeri temető-
ben. Mint azt a tanév elején megtudtuk, 
a sírt mindig iskolánk egyik osztálya 
gondozta, így a tavaly elballagottaktól 
mi vettük át ezt a nemes feladatot.
Osztályfőnöki órán már sok mindent 

megtudtunk a polihisztor művészről: 
1864. március 9-én született Olaszor-
szágban, Genovában. Ötéves korában 
került Magyarországra. Művészi tehet-
sége korán megmutatkozott, már 17 
évesen Bécsben kiállításon szerepelt. 
Ebben a városban tanult is, majd ezt 
követően Münchenben tökéletesítet-
te tudását. Pénzhiány miatt tért haza 
Budapestre, ahol Benczúr Gyula mes-
teriskolájában festett tovább. Kedvenc 
témái voltak a vásári jelenetek, állatok, 
csendéletek és portrék. Feszty Árpád: 
A magyarok bejövetele körképén ő fes-
tette meg a lovakat. Igazi polihisztor 

ember volt, mert a festészeten kívül 
foglalkozott kőfaragással, fametszetek-
kel, sőt zenével és hegedűkészítéssel is. 
Emellett ő tervezte és szerelte össze 
azt a kerékpárt, amivel járt, de repülő-
gépmodellt is gyártott, sőt a saját cipőit 
is ő készítette.
Pállya Celesztint a magyar Leonar-

do da Vinciként is emlegetik. Gyűjte-
ményes kiállításai voltak 1906-ban és 
1911-ben a Könyves Kálmán Szalon-
ban, 1908-ban és 1919-ben a Nemzeti 
Szalonban, 1922-ben az Ernst Múze-
umban, 1931-ben a Műcsarnokban és 
1932-ben a debreceni Déri Múzeum-
ban. Több magyar és külföldi díjat is 
elnyert. 1939-ben Újpest díszpolgá-
ra lett, majd Nagymaroson hunyt el 
1948-ban. Sírja Újpesten, a Megyeri 
temetőben van.
A halottak napjához közeledve rend-

be raktuk a sír környékét, mécseseket 
gyújtottunk, elhelyeztük az emlékezés 
virágait és az iskolai közösségünk ko-
szorúját az alábbi felirattal: „Sírját gon-
dozzuk, emlékét ápoljuk”.
Hamarosan a temető is téli álomba 

merül, de tavasszal, születésnapja kör-
nyékén újra meglátogatjuk, hogy el-
végezzük a nyughely körül szükséges 
munkákat.  Bár a sírgondozás szomorú 
dolog, de büszkék vagyunk rá, hogy a 
mi osztályunk vállalta el ezt a faladatot.

Őrizzük Pállya Celesztin emlékét Plant for the planet

November 18-án, szombaton a 
Pécsi Sebestyén Ének-zenei Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola tíz tanulója lehetett része-
se az első magyarországi Plant for 
the planet ingyenes akadémiának, 
amelyről Albiné Medgyaszay Do-
rottya írását olvashatják.
A szervezetet 2007-ben alapítot-

ta Felix Finkbeiner, aki akkor 9 éves 
volt. Félix célja, hogy a gyerekek min-
den országban egy-egy millió fát ül-
tessenek. Kampánya eddig olyan sike-
resen működik, hogy máig 14 milliárd 
facsemetét ültettek el világszerte.
A program elsődleges célja volt, 

hogy felhívja a gyermekek figyelmét 
arra, hogy ők is hozzájárulhatnak a 
globális felmelegedés megállításá-
hoz, ők is segíthetnek megmenteni a 
világot!

Az akadémián tanulóink megismer-
kedhettek a klímaváltozás okaival 
és következményeivel. Megtanulták, 
hogy minden egyes ember, hatást 
gyakorolhat a környezetére. Előadást 
tartottak, fát ültettek és megtervezték 
saját projektjüket.
A rendezvény végén pedig Magyar-

országon elsőként átvehették a tanú-
sítványt arról, hogy klímanagyköve-
tek lettek.
„Ha néhány gyerek ültet fát, az talán nem 

sok mindenen változtat, de ha a Föld gyer-
mekei összefognak, akkor megváltoztathat-
ják a világot. Ez erőssé tesz bennünket!” 
– Félix, (12 éves)

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/2002470966662123/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002472163328670
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/2002470966662123/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002472163328670/2002471649995388/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002472163328670/2002471963328690/?type=3&theater
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Egészségnap a Medgyessyben Könyvjelzők Portugáliából

Nagy öröm érte az Árpád Gimná-
zium diákjait: néhány napja megér-
kezett az első két könyvjelzőcsomag 
Portugáliából, az intézmény 8.b és a 
9.d osztályainak partnereitől.
Talán még nem is kaptunk ennyire szép 

csomagokat! A diákok tanárai, Lúcia, 
Lia, Diamantino és Fernanda egy szép 
levelet is küldtek, amiben röviden bemu-
tatták iskolájukat. A résztvevő gyerekek 
7-9. osztályosok, és nem is egy iskolába, 
hanem öt portugál kisváros, Carregosa, 
Cesar, Fajoes, Macieira de Sarnes és Pindelo 
közös iskolacsoportjában tanulnak. A 
8.b-sek a fajoesi, a 9.d-sek a carregosai 
tagintézmény diákaival cserélnek könyv-
jelzőt: munkájukat rajztanáruk, Svarczné 
Micheller Erzsébet tanárnő vezette és 
segítette.

A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskola hagyományosan, min-
den tanév novemberében megren-
dezi az Egészségnapot, amelyről 
Magosné Kiss Róza, az intézmény 
természetismereti munkaközösség 
vezető tudósítását olvashatják.
Az alsóban és felsőben játékos fel-

adatokkal, előadásokkal hívjuk fel a 
figyelmet az egészséges életmód meg-
ismerésére, gyakorlására, kialakítására
Az 5-6. osztályos tanulók öt állomáson 

foglalkoztak az egészséggel kapcsola-
tos kérdésekkel. A sport állomáson az 
egész osztályt megmozgató feladatok 
voltak. Sorversennyel és partizán játék-
kal zárult ez a foglalkozás. A következő 
teremben az elsősegélynyújtás fontos-
ságáról hallottak előadást, majd „sérült” 
osztálytársukat kötözték be, illetve a 
mentőhívást gyakorolták a gyerekek. 
A harmadik helyszínen a testi higié-
niáról hallottak információkat, majd 
alapvető tisztálkodási szabályokról töl-
töttek ki totót. A negyedik teremben az 
egészséges táplálkozás volt a fő téma. 
Minden tanuló saját magának készített 
zöldségekből, gyümölcsökből, egészsé-
ges élelmiszerekből szendvicset, melyet 
jóízűen elfogyasztottak. Az ötödik állo-
máson különböző zöldségfélékből pél-
dául fejes káposztából, uborkából, lila 
káposztából, brokkoliból, karfiolból, 
retekből, sárgarépából, petrezselyem-

zöldből, szemes borsból, szegfűszeg-
ből készültek a „zöldségképek”. Minden 
osztály két tálcára készíthette kreatív 
kompozícióját.
A 7-8. osztályos tanulóknak előadó-

kat hívtunk – pszichológust, egészségvédő-
ket, rendőrt és orvostanhallgatókat – akik 
bemutatót, foglalkozást tartottak a 
megadott témákban. 
Az első teremben a kamaszkori bűnö-

zés, bűnmegelőzés volt a fő téma, mely-
hez a rendőrnő társasjátékokat hozott.  
A feladatok a mindennapi élet helyes 
magatartási szabályait tartalmazták. A 
kémiai előadóban az orvostanhallgató 
szexuális felvilágosító előadást tartott ve-
títéssel. A pszichológus előadást, foglal-
kozást tartott a kamaszkori lelki és szel-
lemi fejlődésről. Előadásának fő témája: 
A Boldogság pszichológiája volt, mely min-
denki számára nagyon fontos. Felhívta a 
figyelmet mások megismerésének fon-
tosságára, ezzel segítve a jobb osztálykö-
zösségek kialakítását. Az egészségvédők 
az alkohol káros hatásairól, veszélyeiről 
illetve a mértékletes alkoholfogyasztás-
ról beszélgettek el gyermekeinkkel.
Mind a négy évfolyamon az ötödik 

órában megbeszélték az állomásokon 
látottakat-hallottakat. Elmondták a vé-
leményüket az előadásokról, hogy mi 
tetszett a legjobban, és mit lehetne jö-
vőre másképpen csinálni. A gyerekek, 
és a mi véleményünk alapján is sikeres-
nek ítéljük meg a nap programjait.

Márton napi programok

Újpest Önkormányzatának szerve-
zésében november 11-én a Márton 
napi programok keretében lépett fel 
a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általá-
nos Iskola és AMI „Zizi majorette” 
csoportja.
A rendezvényen több száz óvodás, is-

kolás, szülő és érdeklődő vett részt. Dr. 
Zsigmond Bence alpolgármester nyitot-
ta meg a programot. A menet a Semsey 
parkból indult, majd a Városháza mö-
götti téren tekinthették meg a műsoro-
kat a jelenlévők. Mazsorett csoportunk 
lányai örömmel és büszkén mutatták 
meg tudásukat (vezetőjük Hegyesi Dorottya).

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002472853328601
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002473423328544
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002472853328601/2002472466661973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002473939995159
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002473939995159/2002473669995186/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002473423328544/2002473259995227/?type=3&theater
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Halloween Party a Szűcsben Hallowen- buli az 
5.c-ben

Nagyon várták már a Fodros Ál-
talános Iskola 5.c osztályos diákjai 
az idei első osztálybulit, amelyről 
Porubcsánszky Dani írt élménybe-
számolót.
Osztályfőnökünkkel úgy beszéltük 

meg, hogy erre a legalkalmasabb idő-
pont a Halloween ideje. Így indult a 
hallowen-i buli az 5.c-ben.
Zenével és tánccal kezdtünk, többen 

fura jelmezt is öltöttek. Aztán kezdődtek 
a játékok. Mindegyiket nagyon élvez-
tem, de a kedvencem a székfoglaló lett. 
Volt étel, ital bőven, ha valaki megéhe-
zett a sok móka közepette. Később jöt-
tek a horror sztorik, elvégre halloween 
volt! Mindegyiket izgalmasnak találtuk, 
de kettő kimagaslóan ijesztőre sikerült... 
A lényege tulajdonképpen az volt, hogy 
egy több réteggel becsomagolt tárgyat 
kaptunk, és ha az osztály elfogadta a 
sztorit leszedtünk egy réteget. A végén 
pedig egy igazi csirkeláb tárult elénk!
Gyorsan vége lett a bulinak, de szerin-

tem mindenki élvezte!

Az idei évben is megrendezésre ke-
rült a már hagyományosnak számí-
tó Halloween Party a Szűcs Sándor 
Általános Iskolában a diákság nagy 
örömére, amelyről Nagy Szilvia an-
goltanárnő számolt be újságunknak.
Az angol szakos tanár kollégák és 

segítőik már napokkal az esemény 
előtt szervezték a programot. A gye-
rekek nem kevésbé lelkesen készül-
tek az eseményre.
A Halloween vitatott ünnep kis ha-

zánkban, sokan nem értik és nem 
akarják elfogadni annak terjedését. 
Ez valahol érthető is, hiszen elég tá-
vol áll ez a vidámkodás a mi Minden-
szentek, illetve Hallottak napja hagyo-
mányainktól. De próbáljuk meg más 
szemszögből nézni a dolgot!
A két ünnep nem ugyanaz, nem is 

ugyanaznap vannak, a Halloween-nek 
pedig esze ágában sincs kiszorítani a 
Halottak napját, csak az emlékezés és 
szomorkodás mellett egy kis helyet kér 
magának a szórakozásra is! Ráadásul, 
akik leginkább örömüket lelhetik eb-
ben a beöltözős, kézműveskedős, süti- 
és csokievős ünnepben, azok a gyere-
kek. Értük pedig bármit, nem igaz?!
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az angol 

nyelv oktatására, így már évek óta bevett 
szokásunk Halloween Party-t rendezni 
a gyerkőcöknek, hiszen a Halloween 
fontos angolszász ünnep. Idén is rá-
szántunk hát egy délutánt, hogy buliz-

zunk egy nagyot az őszi szünet előtt. 
4-6. osztályos tanulóink jelmez-, étel-, és 
tökfaragó versenyeken mérettethették 
meg kreativitásukat, majd részt vehet-
tek kézműves foglalkozásokon, illetve 
számtalan tréfás játék várta őket a feldí-
szített tornatermünkben, mint például 
almahalászat, csokievő verseny, szó- és 
képkirakós, célba dobás, társasjátékok, 
fotózkodás, zene és tánc, és még so-
rolhatnám. Mint minden évben, most 
is nagy sikernek örvendett a program. 
A 7-8. osztályos diákjainknak pedig ez-
úton is nagyon köszönjük a sok segít-
séget, a berendezést és a játékok leve-
zetését. Igazi kis profikkal volt dolgunk! 
Végezetül álljon itt néhány kép, melyek 
remélhetőleg valamennyire visszaadják 
a remek hangulatot.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002475123328374
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002475523328334
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002475523328334
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002475523328334/2002475309995022/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002475123328374/2002474669995086/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002475123328374/2002474673328419/?type=3&theater


A délelőttöt német-, illetve angol 
nyelvű, érdekes, játékos feladatok 
megoldásával, német és angol nyel-
vű filmvetítéssel töltöttük. Az alsó 
tagozatosok több állomásból álló 
játékos akadályversenyen ismer-
kedtek Szent Márton életével. Az 
angolt tanuló gyerekek feladatai ki-
egészültek még az angolszász terü-
letek őszi ünnepeivel, így ők is sok 
új és érdekes információval lettek 
gazdagabbak.
Idén a német nyelvet tanuló diá-

kok számára játékos feladatokkal 
tarkított foglalkozást tartott a bé-
csi székhelyű német nyelvű tábo-
rokat lebonyolító Sprachcamp nevű 
cég munkatársa, Koncsek Barbara, 
aki a német nyelven adott helyes 
válaszokért kis apróságokkal (cukor-
kákkal és kitűzőkkel) lepte meg a ta-
nulókat. A foglalkozás végén sorso-
lással nyerhettek a diákok ajándék 
belépőket, Bécs nevezetes turista-
helyeire. Majd a délelőtt zárásaként 
német nyelvű filmet néztünk.
Délután egy gyönyörű Márton-

napi ünnepséget láthattunk az Ady 
Endre Művelődési Házban. A mű-
sort iskolánk második osztályos ta-
nulói nyitották meg, majd két nyol-
cadikos diáktársunk köszöntötte a 
vendégeket németül, illetve termé-
szetesen magyarul is.

A műsorban fellépett az Újpesti 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
tánccsoportja is, akik nagy sikert 
arattak a műsorukkal, majd Szent 
Márton jócselekedeteiről láthattunk 
egy dalokkal kiegészített jelenetet, 
amelyet kicsik és nagyok közösen 
hoztak létre, és vittek színpadra. 
A műsor nagyon látványos közös 
énekléssel zárult. 
Az előadást követően Windt Zsu-

zsanna az Újpesti Német Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke mon-
dott köszönetet a diákoknak és 
a pedagógusoknak a színvonalas 
műsor megszervezéséért. Iskolánk 
igazgatója, Grósz Ágnes is megkö-
szönte a résztvevők munkáját, és 
felkérte a közönséget, hogy a kis 
lámpások fénye mellett – melyek a 
jócselekedeteket hirdetik – közösen 
sétáljunk vissza az iskolába.
Az utcán már várt minket „Szent 

Márton” egy lovas személyében; ő 
vezette a felvonulást. Mikor megér-
keztünk az iskolába, mindenkit fi-
nom libazsíros kenyér és ízletes tea 
várt a jól sikerült nap zárásaként, 
hiszen a népi szólás szerint: „Aki 
Márton napon libát nem eszik, az egész 
éven át éhezik.”
Nagyon élveztük ezt a napot, mert 

fontosnak számunkra a népi hagyo-
mányok őrzése.

Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 8 -

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Márton-nap a Halassyban Márton napi libaságok 
November 10-én az intézmény ha-

gyományaihoz híven egész napos 
vigassággal ünnepelték a Márton 
napot a Fodros Általános Iskolában.
Délelőtt a tanítási órák keretében 

felidéztük hogyan és miért alakult ki 
ez a hagyomány, beszélgettünk Szent 
Mártonról, a régi népszokásokról. 
S hogy még vidámabb legyen a nap, 
folyosón Merkó Ági néni táncházba 
várta a táncos kedvűeket. A tízórai 
természetesen libazsíros kenyér és li-
batöpörtyű volt lilahagymával.
A délután jobbnál jobb programjait 

az idegen nyelvi munkaközösség szer-
vezte. Tanáraink libás játékokkal több 
helyszínen is várták az ifjúságot. A ta-
nítás befejeztével beindult a forgatag.
A tornateremben a mozogni vágyók 

libasor-versenyen vehettek részt mó-
kás ügyességi feladatok teljesítésével. 
Akik inkább az eszüket szerették vol-
na megtornásztatni, azokat Erika néni 
és Niki néni várta libás nyelvi játékok-
kal, fejtörőkkel, rejtvényekkel.

A Dök szobában Ági néni és Orsi néni 
irányításával dolgoztak a kis cukrászok: 
gyúrták a tésztát, szaggatták, sütötték, 
szállt a finom süti illata, készültek a libás 
linzerek. Éva és Kriszta néni társaságá-
ban az ügyes kezűek Márton-napi lám-
pások készítettek. A nap slágere persze a 
liba-kukucs paraván volt, amelynél sorban 
álltak a gyerekek egy-egy fotóért. 
Sötétedéskor került sor a legizgalma-

sabb programra. Alsó és felső együtt 
vonult tanáraik és szüleik kíséretében az 
esti lámpás felvonuláson. Visszatérve az 
udvaron tábortűz köré gyűlve, a libás sü-
tit megosztva, koronáztuk meg a napot.
Mint ahogy azt a mellékelt képek is ta-

núsítják, mindenki jól érzete magát, bár-
melyik programon vett is részt. Gyere-
kek, felnőttek egyaránt jól szórakoztak.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002465013329385/2002464736662746/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002465013329385
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002476119994941
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002476119994941/2002475819994971/?type=3&theater
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Minden év októberében ünnep-
lik világszerte az Iskolai könyvtá-
rak világhónapját. Idén a Könyves 
Kálmán Gimnázium is csatlako-
zott az ünnepléshez, és egész estés 
programot szerveztek az érdeklő-
dő diákoknak, amelyről P. Szabó 
Melinda, az intézmény könyvtá-
ros-magyartanára tudósított.
Témánk a természettudomány és az 

irodalom kapcsolata volt. Van-e átjá-
rás, létezik-e híd a két terület között, aki 
szereti a matematikát, szeretheti-e az iro-
dalmat és fordítva? Ezeknek a kérdések-
nek próbáltunk meg utánajárni.
Először megnéztük, lehet-e könyvből 

hidat építeni? Ebben két diákunk volt 
segítségünkre, Dalmadi Ákos és Hart-
mann Levente (8.c), és bebizonyoso-
dott, igen lehet, a könyv még erre is jó. 
A virtuális híd-építést Esterházy Péter 
szavaival kezdtük, Hortobágyi Bozsóka 
és P. Szabó Melinda tanárnők olvasták 
fel közösen Ha fülelünk című írását. 
Ezután kezdődtek a rendhagyó iro-

dalomórák. Scheuer Zsuzsanna tanár-
nő az Öveges-laborban várta azokat, 
akik Saint-Exupéry: A kis herceg című 
műve nyomán titkosírást fejtettek meg, 
homokot, rózsaszirmot, rókafogat 
vizsgáltak, vulkánt építettek.
Eközben a könyvtárban olyan írók-

ról beszélgettünk, akik valaha mate-
matikusként indultak, vagy nagyon 
erősen érdeklődtek a természettudo-
mány iránt. Boris Vian, Lewis Carroll, 
Ottlik Géza és Karinthy Frigyes – 
mindannyian különleges írói világot 
teremtettek. Ezt a varázslatos, furcsa, 
kicsit szürrealisztikus világot két film-
művészeti alkotás is megpróbálja újra-
alkotni. Megnéztük közösen az Alice 

Csodaországban és a Tajtékos napok című 
filmet. Bár nem „könnyű” a filmek 
értelmezése, befogadása, de érdemes 
megpróbálkozni vele. Azóta van olyan 
diákunk, aki már érettségi tételének 
szeretné választani a Tajtékos napok 
című filmet, mert neki annyira tetszett.
18 órától nyílt meg a teaház és a 

kézműves műhely. A teaházban fi-
nom teák és sütik várták a megfá-
radt látogatókat, Bihari Rita tanárnő 
muzsikált nekünk, Berecz Andrea és 
Pusztai Ágnes tanárnők „teás quizzel” 
szórakoztatatták az egybegyűlteket. 
Farkas Rita tanárnővel egész este a 
Suminagashi, avagy a tusmárványozás 
rejtélyeivel ismerkedhettünk.
Mint kiderült, a csillagászatnak és az 

irodalomnak is vannak közös pontjai. 
Kósa Mátyás 12.d osztályos tanuló ar-
ról mesélt, hogyan lehet a homéroszi 
eposzok szövegéből következtetni az 
eposz cselekményének valós idejére a 
szövegben lévő csillagászati utalások 
segítségével.

„Híd, ami összeköt” – Olvasás éjszakája a Könyvesben
Az este folyamán vendégünk volt 

Nagy Kinga magyar-matematika sza-
kos tanárnő, akivel arról beszélget-
tünk, miért szereti a szakmáját, hogyan 
döntötte el, hogy ezt a két szakot sze-
retné tanítani, melyik áll hozzá köze-
lebb. Winkler Ágnes és Kiss Anikó 
tanárnő játékos, irodalmi matekfelada-
tokkal, természettudományos irodalmi 
fejtörővel készültek; a diákok megmu-
tathatták irodalmi, biológiai, földrajzi 
tájékozottságukat – nem kevés derűs 
percet okozva.
Az est zárásaként megrendeztük az 

első Könyves Slam-Poetry Vesenyt. Új 
műfajról lévén szó, érthető volt a ke-
vés számú induló, sokan azt gondol-
ták, inkább csak nézőként kóstolnak 
bele a modernkori költő-versenybe. 
Ennek ellenére nagyon jó volt a han-
gulat, a könyvtár zsúfolásig megtelt. 
Farkas Péter, volt diákunk igazi slam-es 
légkört varázsolt, a zsűri azonnal pon-
tozta a produkciókat, a nézők feszült 
figyelemmel követték a modern dalno-
kokat. Meglepetésvendégként iskolánk 
szabadidő-felelőse, Monoki Ádám is a 
„deszkákra” lépett, új oldalát mutatva 
meg nekünk. A dobogó legfelső fokán 
Velek Domonkos és Torda Barnabás 
8.d-s diákok végeztek, 2. lett Kulánda 
Áron, szintén 8.d-s tanuló, 3. helyezést 
ért el Hirth Zsófia a 10.d-ből. Gratulá-
lunk nekik!
A következő oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002476866661533
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002476866661533/2002476693328217/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002476866661533/2002476659994887/?type=3&theater


November 21-én, kedden Sze-
gedre utazott az Aquincum 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola két felsős di-
ákcsapata, hogy részt vegyünk a 
Madách Imre Két Tanítási Nyel-

vű Általános Iskola által szerve-
zett országos „Skócia és Írország 
színei” elnevezésű angol nyelvű 
országismereti tanulmányi ver-
senyen. 
A tanulóink négy versenyszám-
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A következőkben a győztes páros mű-
vét olvashatják, melyet Velek Domon-
kos írt, és Torda Barnabás 8.d osztályos 
tanuló adott elő.

Poros könyv a polcomon, neve Dislexikon. 
Lapjairól olvasom föl ezt a pár sorom. 

Mint ahogy a címéből is rögtön kiderült, 
Össze vannak kutyulva benne a betűk.

Valamiért pont passzol a témához a szöveg, 

De senki se fogja érteni, azt hogy mit is jelent. 
Így látja a dislexiás a szavakat sorban,
Bele is kezdek a versembe nyomban.

Élvasni ordemes? Kagyon nlisés kémát taptunk. 
Úl takartuk hondolni, gát tőrnyű szettre 

molyafodtunk. 
Szinden mónak bezdőketűjét csegmeréltük 

somszédjával szajnos, 
Lígy ett kekkora atyvasz, balandzsás, 

horzalmas.

Samióta ulis gyagyok, vakorlom oz alvasást. 
Povodában róbáltam, e da kadus denterbe dert 

vélután. 
Int makkor, ost mis haltatólag at kegy önyv. 

Em nérted bit meszélek, emem szelhaggya kegy önny.

Tolvasni ényleg, fagyon nontos tolog, dény. 
Kószincset mejleszt, fűvel égy ertékes möltekény. 

Íres hírók, kemes nöltők memekrűvei.
Égtére vis rultúkánkat kezek épezik.

Fantáziánkat fokozza, figyelmünket fenntartja.
Hangosan felolvasva, vagy persze hangtalan. 

Ahogy olvasom, egyre érthetőbbé válik a szöveg. 
Gyakorlással kitisztult, rendes lett a kötet.

Helyet cseréltek a könyvben a betűk,
Arrébb ugráltak, mint hajban a tetűk. 

Hajaztak a betűk a tetűkre,
Végtére is kiderült: olvasni érdemes!

Szívet melengető érzés volt látni a 
sok vidám, érdeklődő arcot, akiket 
még a másnapi felelések, beígért dol-
gozatok sem rettentettek el, és velünk 
töltöttek jó néhány kellemes, tartal-
mas órát!

ban mérték össze tudásukat: 
először a csapatok legsportosabb tag-
jai „Skót-felföldi” akadályversenyen 
vetélkedtek, míg a többiek kvíz kérdé-
seket oldottak meg. Ezután elkészül-
tek az országokat bemutató plakátok 
illetve montázsok, melyeket a verseny 
végén néhány perces előadás kereté-
ben kellett bemutatni. Csapataink so-
kat készültek a versenyre, ötletes és 
vicces angol nyelvű párbeszédes jele-
netekkel színesítették előadásukat. 
A verseny után együtt ünnepelhet-

tünk a házigazdákkal, hiszen náluk 
idén 25 éves lett a két tanítási nyelvű 
oktatás. A mi iskolánk duplán ünne-
pelhetett, mert mindkét csapatunk 
bronzérmes lett!
A csapatokat felkészítette és a ver-

senyre kísérte Siklós-Szondi Anikó és 
Tóthné Ujfalusi Nóra.
Gratulálunk!

„Híd, ami összeköt” – Olvasás éjszakája a Könyvesben

Szegeden versenyeztünk

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002476866661533
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002476866661533/2002476686661551/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/2002477379994815/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/2002477379994815/?type=3&theater
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Ebben a tanévben először a 
Szűcs Sándor Általános Iskola is 
eredményesen pályázott a Határ-
talanul pályázaton. Az úti cél a 
Felvidék volt. Az élménydús útról 
Dóra Zsuzsanna, az intézmény 
magyar-történelem szakos tanára 
számolt be újságunknak.
Hetedikeseink közül 44-en ve-

hettek részt az utazáson. Hárman 
– Szücsné Németh Melinda és Palko 
László társaságában – kísértük el a 
gyerekeket.
A Határtalanul pályázat célja, a 

magyar-magyar kapcsolatok építése, 
személyes kapcsolatok kialakítása, 
elmélyítése a szomszéd országok 
magyarságával, valamint hogy a kül-
honi magyarság történelmi, irodal-
mi emlékhelyeit, épületeit, szokásait 
megismertesse a diákokkal. Lehető-
ség van felvidéki, erdélyi, kárpátaljai 
és délvidéki tanulmányi kirándulá-
sok közül választani.
Intézményünk a Felvidék mellett 

döntött idén, amely Szlovákiához 
tartozik. 2017 októberében oda in-
dultunk el diákjainkkal.
A pályázatnak volt egy előkészítő 

szakasza, amely során a gyerekeket 
négy fős csoportokba osztottuk, és 
Felvidék történelméből, irodalmá-
ból, hagyományaiból, népszokása-
iból kellett nekik kiselőadást készí-
teniük, és megosztaniuk egymással.
A kirándulás során légkondicionált 

busszal utaztunk. A látottakról egy 
idegenvezető mesélte el a tudniva-
lókat. Kokova Linián egy ifjúsági 
szállóban volt a szállásunk, onnan 
indultunk el mindennap.
Megnéztük a bányavárosokat, ahol 

a középkorban az aranyat, ezüstöt, 
rezet bányászták, s készítették be-
lőle a pénzt. A körmöcbányai pénz-
verdében az első Mátyás-érmék 
egyikét is megtekinthettük.
Másnap Alsósztregovára kirándul-

tunk, Madách Imre kúriájába. A köl-
tő, író, ügyvéd és politikus Madách 
életének bemutatása mellett egy in-
teraktív kiállítás segítette Az ember 
tragédiája című művének megérté-
sét. A napot a füleki várban zártuk, 
mely a Thököly-féle felkelés fontos 
helyszíne volt. A Tátra hófödte csú-
csaiban is gyönyörködhettünk, majd 
Lőcsére indultunk. A városháza szá-
mos filmben szerepel, de ezek nem 
adhatják vissza teljesen a szépsé-
gét. A mellette álló szégyenketrec-
be főleg bűnös asszonyokat zártak. 
Ezután a szepesi várban, Szlovákia 
legnagyobb várromában tettünk sé-
tát, ahol Mátyás király korabeli fegy-
verek, kínzókamra, fürdőhelyiségek 
tették érdekesebbé a látogatást.
Az utolsó napunkon meglátogat-

tunk egy szlovákiai magyar iskolát 
Rimaszombat városában. Az igaz-
gatóhelyettes asszony mesélt az ok-
tatásuk érdekességeitől. Tanulóinkra 

Határtalanul kiránduláson a Szűcs Sándor Általános Iskola
azt volt a legnagyobb hatással, hogy 
ott az ötös osztályzat az egyes, és 
az egyes az ötös. Bemehettünk két 
osztály órájára, a felsősökkel meg 
is ismerkedhettünk, beszélgethet-
tünk, majd Kassára indultunk. Ott 
a legtöbb időt a Rodostó-házban 
töltöttük, mely II. Rákóczi Ferenc 
rodostói házának mása. A fejedelem 
ebédlőjét, számos saját kezűleg fara-
gott tárgyát, trónszékét is megcso-
dálhattuk. Az esti órákban érkez-
tünk vissza Budapestre.
A pályázat lezárásaként megosz-

tottuk élményeinket a hatodikos di-
ákokkal, rendeztünk egy kiállítást a 
gyerekek által útközben megoldott 
feladatokból, az idegenvezetőtől 
hallott történeteket meséltük el ne-
kik. Nagy hatással volt ez rájuk, és 
remélik, hogy nekik is sikerül jövőre 
nyerni a pályázaton.
A kirándulásról diákjaink is ké-

szültek írással, így lássunk egy 
élménybeszámoló a 7.b osztályos 
Koltai Laura tollából:
Az egész kirándulásunk nagyon 

jó volt, de a legjobb résznek az 
Ótátrafüreden tett látogatásunk bi-
zonyult. Mikor a buszból kiszáll-
tunk, olyan volt, mintha egy me-
sevilágban lennénk. Mosolyogva 
néztem a hósapkás óriást, a Tátrát, 
és az is mintha mosolyogva nézett 
volna vissza rám. Megnéztük a 
Grand Hotelt. A falu szintén szép 
volt, számos hotellé alakított házat 
láttunk. A hotel mellől elengedtek 
minket kicsit vásárolgatni és járkálni 
a környéken. Én és pár barátnőm a 
cukrászda felé vettük az irányt. Ez-
után teli hassal indultunk el felkutat-
ni az összes szuvenírboltot.
A vásárlás után a busz kikanyaro-

dott a parkolóból, de még az elin-
dulás után is az előttünk tornyosu-
ló magaslatot bámultam, s közben 
megpróbáltam odafigyelni az ide-
genvezető történeteire is. Az óriási 
hegység egyre kisebb és kisebb lett, 
majd végül teljesen eltűnt a házak 
között.

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002479019994651
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002479019994651/2002478523328034/?type=3&theater


Planetárium a Pécsiben

A Partiscum Mobil Planetári-
um előadásait tekinthették meg 
a Pécsi Sebestyén Ének-zenei 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tornatermében 
november 14-én.
A csillagos égbolt látványa mindig 

is lenyűgözte az embereket. De miket 
is látunk valójában? Mit tudunk ezek-
ről az égitestekről? Hogyan keletkeztek? 
Milyen messze vannak? Ezekre és még 
sok más érdekes kérdésre keresték 
a választ a tornatermünkben felállí-
tott mobil planetáriumban.

A Legyél Te is Űrhajós!, Utazás a 
Naprendszerben, Utazás a Tejút közép-
pontjába, Visszatérés a Holdra, , vagy 
éppen A Földtől az Univerzumig című 
előadások korosztálynak megfelelő 
képi világgal és ismeretekkel kápráz-
tatták el a gyerekeket. A sok ismerős 
információt újabbakkal bővíthettük, 
játékos formában a kicsik, tudomá-
nyosabb nyelvezettel a nagyobbak. 
Minden tanítványunk örömmel vett 
részt ezen a programon.
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Az Első Óbudai Német Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános 
Iskola egy kétéves Erasmus+ 
programban vesz részt, melynek 
október végén egy hétig házi-
gazdája lehetett az intézmény. A 
német nyelvű projekt témája ere-
deti nyelven „Essentdecker auf  
Spurensuche”, azaz „Nemzetkö-
zi ízek nyomában”.
Vendégeink, huszonnégy tanuló és 

tizenegy pedagógus, összesen 3757 
kilométert utaztak hozzánk Len-
gyelországból, Olaszországból, Lit-
vániából, Szlovéniából és Németor-
szágból. 
Az ismerkedést és a városnézést 

követően a nemzetközi csoportok 
különböző állomásokon munkál-
kodtak, bevásárlószatyrokat de-
koráltak, szakácskönyvet állítot-
tak össze közösen, az iskola falára 
festhették a projekt logóját, társas-
játékot készítettek. A pedagógus 
kollégák német nyelvű tanórákon 
hospitáltak, melyeket szakmai meg-
beszélés követett.
A fővárosi séták mellett vendége-

inkkel bejártuk a Dunakanyart: Esz-
tergom, Visegrád, Szentendre mese-
beli hátteret nyújtott. A szentendrei 
Skanzenben kenyeret sütöttünk, 
mindenki hagyományos módon 
készítette a maga cipóját. Szűkebb 
pátriánkat, Óbudát is megismer-
hették közelebbről barátaink. A 

Vendéglátóipari Múzeumban mar-
cipánt készíthettek; ennek a prog-
ramnak a bevezetése előző nap volt, 
Szentendrén ugyanis többen meglá-
togatták a Marcipán Múzeumot is.
Aki eddig nem tette meg, legké-

sőbb csütörtök délután evett lán-
gost, akik ugyanis már megkós-
tolták, ajánlották a többieknek. 
Természetesen szigorúan csak a 
projekt tematikája miatt… Ekkorra 
a közösségi oldalakon a tanulóink 
ismerőseinek száma is szignifikán-
san megemelkedett.
A pénteki nap iskolánkban az ok-

tóber 23-i események jegyében is 
telt, programjainkon a pedagógus 
kollégák is részt vettek. Ugyan a 
megemlékezés magyar nyelven zaj-
lott, az ünnepség hangulata célt ért, 
a történelmi hasonlóságokat felfe-
dezve a lengyel és a litván kolléga-
nők könnyeztek a meghatottságtól. 
Péntek délután a záró rendezvé-

nyen prezentáció keretében felele-
venítettük a hét eseményeit, szüreti 
dalokat énekeltünk, magyar nép-
zenére táncoltunk, majd végeze-
tül úgy a vendégeink specialitásait, 
mint a vendéglátó családok sütemé-
nyeit kóstolgathattuk.
A záróesemény, mint minden alka-

lommal, a tervezettel ellentétben né-
miképp sírósra sikeredett, a gyerekek 
úgy búcsúztak egymástól, mintha 
közeli családtól válnának el.

Erasmus+ házigazdák voltunk

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002481093327777
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002481093327777/2002480989994454/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002481093327777/2002480993327787/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002480276661192
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002480276661192/2002479919994561/?type=3&theater
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Őszi-téli börze az Aquincum Általános Iskolában
A munka fél hatig tartott, addigra 
a tornatermet is sikerült berendez-
ni. Szombat reggel Sallai Krisztina 
SZMK elnök fogadta a regisztrációs 
asztalnál az érkezőket.
A gyerekeket ropi, cukorka, ásvány-

víz és szörp csalogatta minduntalan az 
asztalhoz, amely alatt zsákbamacska la-
pult. Itt 100 forintért lehetett lelni be-
csomagolt ajándékokra. A legnagyobb 
siker a gyerekek körében a málna-blue 
szörp volt, ami áfonyás ízével, s feltű-
nően kék színével varázsolta el őket.
A börze sikeres volt, a kasszában 

72.000 forint gyűlt össze, melyet az 
Aquincum Iskoláért Alapítványnak 
ajánlunk nagy szeretettel. Az SZMK 
munkája itt még nem ért véget. A 
megmaradt adományokat átválogat-
juk három szempont szerint: Mi ma-
radjon meg a tavaszi börzére?, mit viszünk 
el a Máltai Szeretet Szolgálathoz? és mit 
lehet a cipős doboz akcióba felajánlani?
Kedves Börze Team, mi még talál-

kozunk idén. A többi eladót, vásárlót 
pedig várjuk lelkesen tavasszal, a mus-
kátli árusítás napján!

A magyar nyelv napja
A Fodros Általános Iskolában a 

magyar nyelv napjának ünnepe al-
kalmából az osztályfőnöki órákon 
a felsős osztályok ellátogattak alsós 
testvérosztályukhoz.

A nagyok fejtörőkkel, mondókákkal, 
nyelvi játékokkal lepték meg a kicsi-
ket. Közösen oldották meg a játékos 
feladványokat. Öröm volt látni a vi-
dám, hangos, fecsegős csapatmunkát, 
az izgalmas nyelvtörő versenyt, az él-
vezetes meseolvasást. Szóval, itt min-
den a magyar nyelvről szólt!

Az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Isko-
lában a péntek délutáni könyves 
cserebere program végén az elé-
gedett gyermeki arcok azt sugall-
ták, mindenki új kincsekre lelt. A 
kincsgyűjtés itt még nem ért vé-
get, ugyanis ezt követően megren-

dezésre került az őszi-téli börze, 
immáron hetedik alkalommal. A 
Szülői Munkaközösség által szer-
vezett eseményről Csikósné Raffer 
Ildikó szülő számol be.
Péntek délután kettő órakor lelkes 

szülői csapat kezdte meg az adomá-
nyok átválogatását a tankonyhán. 

Pikk-pakk múzeum a Néprajzi Múzeumban

Október végén a Csillaghegyi Álta-
lános Iskola 5. évfolyama a Néprajzi 
Múzeum szervezésében a Pikk-pakk 
múzeumi foglalkozáson vett részt. 
Az iskolába Joó Emese múzeumpe-
dagógus hozta el gurulós bőröndjé-
ben az utazó múzeumot.
A foglalkozásokon kooperatív kis-

csoportok közösen döntöttek a be-
mutatandó témáról, kiválasztották az 
azt szemléltető tárgyakat, berendez-

ték a pici installációkat, majd tárlatve-
zetést tartottak a mini kiállításokban 
– pont úgy, mint a nagy múzeumok 
kiállítás rendezői. 
A tanulók a két-két órás játék során 

észrevétlenül megismerték a múzeu-
mok működését, a kiállítások használa-
tát, a műtárgyak és a hétköznapi tárgyak 
közötti különbséget, és új ismereteket 
szereznek a néprajzról, helytörténetről, 
hon- és népismeretről.
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A KTE kuratóriumának javas-
lata alapján november 7-én a 
Könyvtárostanárok Egyesülete Ju-
bileumi Őszi Szakmai Napján ke-
rült sor az egyesület emlékérmei-
nek átadására. 2017-ben Szlávikné 
Cséfalvay Krisztina, a Veres Péter 
Gimnázium könyvtárostanára is a 
díjazottak között volt.
Szlávikné Cséfalvay Krisztina könyv-

tárosi munkáját az Országos Széchényi 
Könyvtárban kezdte, majd dolgozott 
egyetemi, illetve szakkönyvtárban. 1984-
ben végzett Szombathelyen történelem-
könyvtár szakon. 1985-től a Keve utcai 
Általános Iskola tanára. A rossz körül-
ményeket legyőzve minden igyekeze-
tével azon volt, hogy működővé, élővé 
tegye a könyvtárat. 
1998-tól a Veres Péter Gimnázium 

könyvtárostanára. Sokat dolgozott a 
könyvtár barátságossá tételén. 2004-
ben elvégezte az ECDL tanfolyamot: 7 
modulból sikeres vizsgát tett. Elektro-
nikusan feldolgozta az állományt, elér-
hetővé tette az elektronikus katalógust. 
Évek szívós munkájával, türelmes, ked-
ves egyéniségével elérte, hogy a felső 
tagozatos diáktól az érettségizőkig és a 
kollégákig mindenki szívesen látogatja 
a könyvtárat, veszi igénybe a szolgálta-
tásokat. 
Könyvtárpedagógiai tevékenysége is 

példa értékű, rendszeresen tart könyv-
tári órákat, tartalmas programokat és 
izgalmas könyvtári éjszakákat szervez. 
Iskolai könyvtárosi munkája mellett ak-
tívan vesz részt a kerületi és az országos 

könyvtárosi szakéletben. 2008-tól a Bu-
dapest III. kerületi könyvtárostanárok 
munkaközösségének vezetője. Közös 
levelező listát hozott létre, emlékezetes 
műhelyfoglalkozásokat tartott – így is 
segítette a kerületi kollégákat. A kerületi 
versenyekről rendszeresen publikált az 
Óbuda című lapban, ezzel is népszerűsí-
tette a könyvtárat, az olvasás ügyét.
Tanítványaival szép sikereket ért el a 

Bod Péter Országos Könyvtárhaszná-
lati Versenyen: diákjai voltak országos 
első, második és harmadik helyezettek 
is! A kisebbeket is eredményesen készí-
tette fel a Győri Gáspár illetve a Majoros 
Márta Könyvtárhasználati Versenyre. 
Szakmai megújulását jelzi, hogy verseny-
zői a könyvtári IKT versenyen 7. és 9. 
helyezést értek el.
2010-ben elvégezte a Szegedi Tudo-

mányegyetem Ember- és társadalom 
műveltségterületi középiskolai tanár 
MA; Multikulturális nevelés tanára MA 
szakjait, tovább gazdagítva szellemi és 
módszertani eszköztárát. Több szakmai 
konferencián, több témában volt elő-
adó, tapasztalatait publikálta is az Épít-
sünk könyvtárat! FPI-s kiadványban.
2006-tól tagja a Könyvtárostanárok 

Egyesületének, 2014-től a KTE elnök-
ségi tagja, pályázati felelőse. Feladatait 
lelkiismeretesen, pontosan végzi. Figye-
lemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, 
javaslatokat fogalmaz meg, a határidők-
re és beadandó dokumentumokra figyel. 
Sok-sok órát áldoz idejéből a pályázati 
adatlapok kitöltésének, a szükséges do-
kumentumok, számlák feltöltésének, és 
elszámolásának. Neki is nagymértékben 
köszönhetjük a KTE szakmai napjainak 
és kiadványainak megvalósulást! Az el-
nökségi üléseken higgadtságával, okos 
észrevételeivel, emberséges megnyil-
vánulásaival mindig segítette a munkát. 
Szerény személyisége soha nem helyezte 
magát előtérbe, csendesen teszi a dolgát, 
segít másokon. 
Könyvtárostanári és egyesületi tevé-

kenysége alapján, kettős felterjesztést 
kapott – intézményvezetőjétől, Papp György-
től, illetve a KTE elnökségétől – a KTE 
Egyesületért emlékéremre.

KTE Egyesületért emlékérem Pályaorientációs nap a 
Homoktövisben

November 13-án pályaorientá-
ciós napot tartottak a Homoktö-
vis Általános Iskolában, amely-
ről Türk Adrienn 8.a osztályos 
tanuló írt beszámolót.
Különböző középiskolákból és 

munkahelyekről érkeztek hozzánk 
képviselők, és 25 perces foglalko-
zások keretein belül ki-ki bemutat-
ta nekünk saját hivatását, iskoláját. 
Volt itt tűzszerész, pszichológus 
hálózatfejlesztő, rendezvényszer-
vező, színész, épületgépész, törté-
nész, orvos és még sok más érdekes 
szakma. A résztvevők közül sokan 
az ide járó diákok szülei voltak.

A Formáld a jövőd Alapítvány-
tól is jöttek képviselők, akik egy 
játékos ismerkedés során megis-
mertettek velünk néhány hivatást, 
valamint közösen összeszedtük a 
vállalkozások előnyeit és hátrányait. 
Számomra nagyon hasznos volt ez 
a nap, rengeteg új dologgal ismer-
kedtem meg rövid időn belül, amit 
egyszer még hasznosíthatok.
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Az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
sikeresen pályázott a Környezettu-
datos nevelést elősegítő tevékeny-
ségre, amelyről Sallainé Tóth Má-
ria ÖKÖ munkaközösség-vezető 
tudósítását olvashatják.
A pályázható programok közül a 

környezetvédelemmel, természetvéde-
lemmel kapcsolatos helyszínek meglá-
togatását jelöltük meg. Választásunk a 
Tisza-tavi Ökocentrumra esett. 
November 15-én délelőtt hetvenöt 

kisiskolás gyermekkel, hat pedagó-
gus kíséretében érkeztünk meg Po-
roszlóra, a Tisza-tavi Ökocentrumba 
és Madárrezervátumba. Szép, napos, 
de kissé szeles időnk volt, mégis na-
gyon kellemesen éreztük magunkat, 
és sokat tanulhattunk az élővilágról, 
a Tiszáról és a Tisza-tóról. Sokféle 
állatot láthattunk, bár jóval keveseb-
bet, mintha nyáron látogatjuk meg a 
központot.
A hetedik emeleten a kilátóból él-

vezhettük a csodálatos, őszi tájat, kö-
rös-körül a falut, a hosszan elterülő 
Tisza-tavat és a parkot mindkét irány-
ban. Az épület alagsorában hatalmas 
akvárium található, amely számtalan 
kisebb-nagyobb édesvízi hallal, és egy 
vidrapárral várja a látogatókat. Az 
épületben kiállításokat tekintettünk 
meg a sötét erdő mélyén élő békák, 
siklók, kisemlősök életéről. Nem ter-
veztük előzetesen, de sikerült a 3D-s 
mozit is megrendelni, így egy gyönyö-

rű tizenkét perces filmet láthattunk a 
tó élővilágának változásáról a külön-
böző évszakok során. Nagyon élvez-
tük szemüvegjeinkben a filmet. 
Nem csak bent, de a szabadban is re-

mekül éreztük magunkat, hiszen több 
irányban elindulva, mindenhol más-
más állatfajokat láthattunk, így sorra 
vettük a dísztavat kormoránokkal, 
tőkés récékkel és más vízi szárnya-
sokkal, a pelikános tavat, a dámszar-
vasokat, a halász skanzent, a régi ha-
lászati eszközök bemutatóját. Jártunk 
a hagyományőrző baromfiudvarban, 
a Tutajos tónál és a vízi játszótéren is.
Voltak bátor gyerekek, akik megsi-

mogatták a csacsit, majd szabadon 
sétálva a deszkapallókon, kíváncsian 
megcsodálták a nyuszikat, a madara-
kat, rókát, juhokat, hattyút, és szám-
talan élőlényt. Olyan jól éreztük ma-
gunkat, hogy szinte el sem akartunk 
indulni haza, de sajnos az út elég 
hosszú Poroszló és Budapest között, 
így kora délután beültünk a buszaink-
ba, és nekivágtunk az útnak vissza az 
iskolához. Minden baj nélkül, kicsit 
fáradtan értünk haza.
Tanulóink úgy köszöntek el, hogy 

szeretnének máskor is eljönni a Ti-
sza-tavi Ökocentrumba és Parkba 
akár az iskola szervezésében, akár 
családi kirándulásként, lehetőleg ta-
vasszal vagy nyáron, amikor még 
több lehetőség várja a látogatókat. 
Azt hiszem, ennél jobb kritika nem 
kell a programunkat illetően.
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Tisza-tavi kiránduláson az Aquincumosok Medgyessy-s 
kirándulás a Pilisbe
A Medgyessy Ferenc Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-
lános Iskola hatodikos diákjai és 
tanárai november hónapban ki-
használva a gyönyörű őszi időt, 
egy közös kirándulást szerveztek 
a Holdvilág-árokba, mely a Vi-
segrádi-hegység kedvelt kirán-
dulóhelye.
A Pomáztól északnyugatra lévő 

Holdvilág-árok nem csak kiváló 
kirándulóhely, de ezen túlmenően 
ősi temetkezési, kultikus helynek 
is tartják. Egyes feltevések szerint 
ezen a területen állt egykor Attila 
városa. Egy másik feltételezés sze-
rint Árpád fejedelmet itt temették 
el. Ezek az elméletek mindmáig 
nem nyertek tudományos igazolást, 
de bizonyításukra már több kísérle-
tet tettek, a területen régészeti fel-
tárásokat folytattak.

A friss levegő, a csörgedező patak 
és a millió színben pompázó erdő 
rabul ejtette mind a diákokat, mind 
a tanárokat. Néhány bátor jelent-
kező, felügyelet mellett, még az ott 
található barlangba is bemerészke-
dett, hogy kipróbálja milyen is lehe-
tett az ősemberek élete.
A kirándulás remek alkalmat adott 

arra is, hogy szalonnát sütögetve 
még jobban megismerjék a diákok 
tanáraikat, akik kötetlen beszélgeté-
sek keretében meséltek életükről, és 
vidám történetekkel szórakoztatták 
a diákokat.
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Skype-óra a Lázár Ervin Általános Iskola 4.a osztályában
lás, táplálkozás volt Zámbó Csenge 
előadásában. A nagy siker hatására, 
és a program folytatása érdekében 
egy nagyfelbontású, modern web 
kamerát vett az iskola, felszerelték a 
könyvtárba, immár minden lehető-
ség adott volt az újabb Skype-órák 
megtartásához.
Ebben a tanévben újra jeleztem, 

hogy szívesen tartanék osztályomban 
Skype-órát. Ennek megszervezésében 
Fülöp Hajnalka volt segítségemre, aki 
összekötője, és egyik szervezője a 
programnak. Hamar találtunk előadót 
is, Király Amanda személyében, aki a 
csillagászatról tartott előadást az osz-
tálynak látványos, a gyerekek által is 
érthető formában október 11-én.
A negyedikesek lelkesek voltak, ezer 

kérdésük volt, nagyon élvezték az órát, 
amit Amanda látványos kísérletekkel 
tett még érdekesebbé. Fantasztikus 
lehetőség ez a gyerekekhez közel álló, 
internetkapcsolatot felhasználó prog-
ram, a Skype az osztályteremben.

Izgalmas eseményen vehettek 
rész nemrég a Fodros Általános Is-
kolából a KKBK, vagyis a Kis Ké-
mikusok Baráti Köre tagjai. Erről 
számolt be Takács Késa, a szakkör 
egyik tagja.
Kémiatanárunk, Adrienne néni kísére-

tében indultunk az egyetemre. Nagy iz-
galommal léptünk be a híres intézmény 
kapuján, majd „becsengettek”, és csend-

ben elfoglaltuk a helyünket. Dr. Róka 
András, az ELTE Kémiai Intézetének 
főiskolai docense köszöntötte a társasá-
got, majd belemerültünk a kémia titok-
zatos világába. Az előadás témája „Miért 
marad meg, ha megváltozik?”.
Bevezetésként egy-két fizikai kísér-

lettel kezdtünk: vizet bontottunk, 
olvasztottunk, szublimáltunk, be- és 
lepároltunk. Ezután jöttek az izgal-

masnál izgalmasabb kémiai reakci-
ók: durranógáz készítése, nátrium 
égése klórgázban, elefántfogkrém 
előállítása mosogatószerből és hid-
rogén-peroxidból, és még jó néhány 
olyan kísérletet láthattunk, amelyet a 
kedves olvasó el sem tudna képzelni! 
András bácsi gyermeki könnyedség-
gel – mintha már immunis lenne rá – 
bánt a veszélyesebbnél veszélyesebb 
anyagokkal, melyeket öntve, kavarva 
szenzációs kísérleteket hozott létre.
Közeledtünk a végéhez és még ott 

volt a kérdés! Lényeg viszont nem 
az, hogy megmarad-e, vagy megvál-
tozott. Megmarad és megváltozik. 
Nem ez vagy az, hanem egyszerre 
mindkettő. Ez az élet törvénye.
Az előadás befejeztével egy csomó 

kérdés kavargott a fejemben. Jó len-
ne még mélyebbre ásni magam a ké-
mia rejtelmeibe! András bácsi e sza-
vakkal köszönt el tőlünk: „remélem, 
még találkozunk”!

A Lázár Ervin Általános Isko-
lában rendhagyó Skype-tanóra 
zajlott le a Microsoft jóvoltából, 
ahol egy csillagászhallgató mu-
tatta be a negyedikeseknek a 
Nap- és Holdfogyatkozást, mo-
dellezte a Naprendszer elemeit, 
közben meteoritok csapódtak 
be. A különleges óráról Rudolfné 
Budavári Katalin tanítónő beszá-
molóját olvashatják.

Hogy zajlik egy ilyen óra? Milyen volt 
a hangulat? Mi kell ehhez? Az előző 
tanévben jelentkeztem a Microsoft 
Skype-óra programjába, majd 2017 
júniusában megvalósulhatott a foglal-
kozás, ami nagyon nagy élmény volt 
a gyerekeknek (és nekem is). Az óra 
különlegessége, hogy egy vendég-
előadó tart előadást a gyerekeknek a 
Skype segítségével. Ennek az órának 
a témája a környezettudatos vásár-

Rendhagyó kémiaóra az ELTE-n Fodrosos tanulókkal
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November 18-án a Pais Dezső 
Általános Iskola adott helyszínt 
a Bolyai Matematika Verseny 
országos döntőjének. Az ország 
minden pontjáról, sőt a határon 
túlról is érkeztek gyerekek intéz-
ményünkbe.
Hetvenegy csapat vetélkedett, kö-

zel háromszáz, 5-6. osztályos kisdi-
ák mérte össze matematikai tudását. 
Jó hangulatban, szorgos munkával, 
együtt gondolkodással telt a ta-
nulók délelőttje. Ebéd után került 
sor az eredményhirdetésre, amelyet 
nagy izgalommal vártak a gyerekek, 
a kísérő szülők és a pedagógusok is.
Hat csapat jutott tovább a szóbeli 

fordulóra, ők a Veres Péter Gimná-
ziumban folytatták a versenyt.

Országos döntőben az 
Károlyis alsósok

Az országos Bolyai Tanulmányi 
Csapatversenyeknek nagy hagyo-
mánya van az Újpesti Károlyi Ist-
ván Általános Iskola és Gimná-
ziumban. Az intézmény minden 
évben több csapattal indul mate-
matikából, természetismeretből és 
anyanyelvből is. 
Az idei Észak-Budapesti körzeti 

fordulón kiemelkedő eredmények is 
születtek a Bolyai Anyanyelvi Csa-
patversenyen, melyet az Újpesti Bajza 
József  Utcai Általános iskolában ren-
deztek meg november 10-én.
A IV., a XIII. és a XV. kerület össze-

vont versenyén két csapatunk ért el 
első helyezést. A 3. évfolyamon negy-
venkét indulóból került az első helyre 
a 3.a osztály csapata. Tagjai: Harmati 
Luca Borka, Molnár Dóra, Nagy Balázs 
és Szent-Iványi Imre. Felkészítő tanítók: 
Csábi Ágnes és Kárpáti Beatrix

A 4. évfolyamon hatvannyolc induló 
közül került ki győztesen a 4.a csapa-
ta. Tagjai: Baranyai Lilla, Dávid Márton, 
Demján Lilla és Pál Máté.  Felkészítő ta-
nítók: Varga Zsoltné Mónika és Márkus 
Csilla.
Mindkét csapat képviseli az iskoláját, 

Újpestet – és persze saját magát – az 
országos döntőben. Gratulálunk, és 
sok sikert kívánunk!

November 14-én a Magyar Vö-
röskereszt Budapest Fővárosi 
Szervezete jóvoltából az Újpesti 
Károlyi István Általános Iskola 
és Gimnázium alsó tagozatának 
Kincskereső könyvtára csodála-
tos ajándékot kapott, amelyről 
Buday Vera és Örményiné Far-
kas Andrea könyvtáros tanárok 
írtak beszámolót.
Több tucat olyan könyv, külön-

böző kiadvány gazdagítja immár 
állományunkat, melyek a mai kis 
olvasók kedvencei. Így például az 
Egy ropi naplója és Egy Zizi napló-

ja sorozat kötetei, lovas könyvek, 
friss, szemléletes ismeretterjesztő 
művek, illetve a mai kortárs gyer-
mekirodalom néhány remekműve.
Ezek a színes, figyelemfelkeltő és 

élvezetes olvasmányok bizonyára 
még több olvasót fognak becsalo-
gatni az iskolai könyvtárba, s mint 
tudjuk, ezekből a lelkes kis olvasók-
ból lesznek a rendszeres könyvtár-
használó, könyvfaló tanulók, s maj-
dan felnőttek.
A Károlyis diákok nevében kö-

szönjük a budapesti Vöröske-
reszt ajándékát!

Bolyai verseny a Paisban

Vöröskeresztes ajándékkönyvek
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Idén ősszel a horvátországi Eszék 
volt a projekttalálkozó helyszíne. 
Ebben a fordulóban a részt vevő or-
szágok gasztronómiai kultúrájának 
megismerése volt a cél. 
Először kiválasztottunk közösen 

három olyan ételt, amit nemzeti 
specialitásnak tartunk, ennek an-
gol receptjét elküldtük egymásnak. 
Ezekből lehetett választani, és utána 
elkészíteni a receptek alapján azokat. 
Mi Magyarországra jellemző ételként 

a gulyáslevest, a hortobágyi húsos 
palacsintát és a madártejet ajánlottuk 
a többi intézménynek.
A projektben különböző korosztá-

lyú gyerekek vesznek részt. A spa-
nyol kisiskolások a szüleikkel együtt 
főztek az iskolában, a török gyere-
kek otthon készítették el az ételeket 
és aztán a szüleikkel együtt bemu-
tatót tartottak az iskolájukban, az 
adott ország kultúráját, népviseletét 
is bemutatva.

Making tea is like a tea party, 
azaz „A teafőzés akár egy teapar-
ti.” – mondaná egy vérbeli angol. 
Nem mást jelent ez, mint hogy 
teát főzni igen könnyű. A prog-
ramról Guba Norbert angoltanár 
írt beszámolót.

Bár főzni könnyű, a tea ízesítése ugyan-
akkor annál nehezebb, hiszen mindenki 
máshogy szereti. Köztudott, hogy a bri-
tek, akik naponta körülbelül. 165 millió 
csészényi teát fogyasztanak el, különö-
sen szeretik tejjel szürcsölni a teát. 
Iskolánk azonban büszkén állíthatja, 

hogy összeállított egy mennyeinek bi-
zonyuló receptúrát a november 10-én 
megrendezett teadélután alkalmából. 
Íme, a recept: végy öt angoltanárt, 
és hagyd, hogy néhány diákkal egy 
ötórai teázás keretében egy kellemes 
órát töltsenek el együtt. Fűszerezd 
britekre jellemző teázási szokások be-
mutatásával. Tapasztalataink szerint a 
végeredmény mézédes és gyümölcsö-
ző. Hogy mit is jelent ez pontosan?

Amellett, hogy ebben az egy órában a 
gyerekeknek volt alkalmuk az eddiginél 
is közvetlenebb kapcsolatot kialakíta-
ni tanáraikkal, lehetőségük nyílt arra is, 
hogy a brit kultúrát még közelebbről 
megismerjék, ezzel elősegítve interkul-
turális kompetenciájuk fejlődését. S ha 
ez még nem lenne elég, számos, a tea-
készítéssel és -fogyasztással kapcsolatos 
kifejezéssel bővülhetett szókincsük.
Mindent összeöntve elmondhatjuk, 

igazán sikeresen zártuk első teadélutá-
nunkat, és bízunk abban, hogy ebből 
hagyományt tudunk kovácsolni, ezzel 
növelve iskolánkban teakedvelők szá-
mát. A legközelebbi teadélutánig ígér-
jük, hogy finomítunk a receptúrán, és 
növeljük az adagokat is. 
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Folytatódik a Read for Fun, Fun to Read Erasmus+ projekt
Nálunk a 10.d-sek tizenegy féle 

ételt főztek. Megkóstoltuk a horvát 
püspökkenyeret, gyümölcsös pitét, 
készült török lecsó, rizspuding, lett 
burgonyasaláta húsgombóccal, spa-
nyol torrijas, churros és még egyéb 
finomságok. A főzésről kis videók és 
ppt-k készültek, ezek majd a projekt 
honlapján lesznek láthatóak. Izgal-
mas kirándulás volt ez más népek 
kultúrájába.
Az eszéki projekt találkozón a taná-

rok „nemzetközi ebédet adtak” a vendég-
látó iskola diákjainak. Minden ország 
elhozta leghíresebb, legjellegzetesebb 
finomságait, mini-kiállítást rendez-
tünk ezekből, amit persze utána el is 
lehetett fogyasztani. Horvát vendég-
látóink nagyon kedvesek és szívélye-
sek voltak, iskolájuk bemutatása után 
megismerkedtünk a várossal és kör-
nyékével. A szép épületek még viselik 
a nemrégen lezajlott délszláv háború 
nyomait, emlékeztetve bennünket 
arra, milyen közel is volt ez a háború.
Búcsúzásképpen megkaptuk a 

„projekt-szakácskönyvet”, és szép él-
ményekkel teli három nap után a 
következő időszak feladataival a ta-
risznyánkban tértünk haza.
A projekt folytatódik!

Making tea is like a tea party 
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Az Erkel Gyula Újpesti Zeneis-
kola Kodály Zoltán születésének 
135. és halálának 50. évfordulója 
tiszteletére kórustalálkozót ren-
dezett a kerület iskolai énekkara-
inak részvételével.
Az érdeklődés óriási volt. Több, 

mint hatszáz iskolás gyereket lát-
tunk vendégül az Erkel Gyula Ze-
neiskola és az Újpesti Ifjúsági Ház 
épületében. Megtisztelő volt szá-
munkra, hogy tankerületünk igaz-
gató asszonya, Tamás Ilona elvál-
lalta a rendezvény fővédnökségét, 
majd ünnepélyesen köszöntötte a 
találkozó résztvevőit. A vendégek 
között üdvözölhettük dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester urat is. Na-
gyon jól esett, hogy a kerületi isko-
lák igazgatói is érdeklődtek és végig 
hallgatták a műsort.
A kis énekesek kora délután gyü-

lekeztek a zeneiskolában és rögtön 
birtokba vették az egész épületet. 
Mindenki izgatott volt. Ilyen közös 
rendezvényen még nem vettek részt, 
ahol egymást is meghallgathatták a 
résztvevő énekkarok. Az érdeklő-
dést mi sem mutatta jobban, mint 
az, hogy a gyerekek csendben, fe-
gyelmezetten hallgatták végig a tíz 
kórus műsorát. Öröm volt látni, 
hogy kerületünkben még él a kodályi 
szellem és az iskolai énekkarok ha-
gyománya még nem enyészett el.

Nagyon jó volt megtapasztalni, 
hogy az énektanárok ismerik saját 
diákjaiknak képességeit és annak 
megfelelő műsort választottak kó-
rusaiknak. Sok népdalt illetve nép-
dalfeldolgozást hallottunk, első-
sorban Kodály Zoltán gyűjtéséből. 
Ismét hallhattunk Kodály Biciniuma-
iból egy kis ízelítőt, de megszólaltak 
a mai kor szellemének újabb dalai 
is egy kicsit könnyedebb hangvé-
telben. Jó választásnak bizonyultak 
a régi korok egyházi dallamai, amit 
a mai gyerekek már nagyon ritkán 
hallgathatnak, és így közelebbről 
megismerkedhettek néhány szép 
darabbal. 
Különösen örvendetes, hogy a ko-

Kodály kórustalálkozó Újpesten
dályi örökség a pedagógusainkra is 
hatással volt. Két tanári énekkart is 
hallgathattunk, akik saját örömükre 
álltak össze énekelni. Csak gratulálni 
tudunk nekik.
Kórustalálkozónknak volt még egy 

aktualitása. Díszvendégünk Balázs 
Árpád, Erkel Díjas, Magyar Örökség 
Díjas, Érdemes Művész, az Oscar 
Díjas Mindenki című film dalának a 
Bodzavirágnak szerzője,  október 1-én 
ünnepelte 80. születésnapját. Kü-
lön megtiszteltetés volt számunkra, 
hogy a magyar kórusirodalom egyik 
legnagyobb alakja feleségével, Ágnes 
asszonnyal ellátogatott hozzánk és 
végighallgatta az iskolások műsorát. 
A hangverseny után minden ének-
kar vezetőjéhez volt néhány mon-
data, amivel egy kis útravalót adott 
a további eredményes munkához. 
Nekünk pedig megható volt nézni, 
hogy hatszáz kisdiák milyen öröm-
mel énekelte a Bodzavirág című Ba-
lázs Árpád dalt – Kökényessy Júlia 
szólójával. A zeneszerző és felesége 
meghatódva, könnyeikkel küszköd-
ve hallgatták az összkart, amit Pászti 
Károly vezényelt.
Egy nagyon sikeres napon vagyunk 

túl, amit nem kis részben Kornacker 
Gyuláné igazgató helyettes és Ba-
logh Kálmánné kolléganőnk hatal-
mas szervezőmunkájának köszön-
hetünk.
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Idén második alkalommal rendez-
ték meg Bécsben, a Mozart Házban, 
az osztrák-magyar zenei találkozót, 
melyen az Újpesti Karinthy Frigyes 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-
vű Iskola tanulója, Löffler Krisztina 
Emese is részt vett.
A „Mozart találkozik Bartókkal” címet 

viselő esemény védnökei között volt 

Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze 
címmel kitüntetett Kossuth-díjas ma-
gyar zongoraművész és karmester, Dr. 
Michael Häupl Bécs polgármestere, 
Dióssy Csaba Dunakeszi és Páva Zsolt 
Pécs város polgármestere. Az esemé-
nyen jelen volt Dr. Perényi János Ma-
gyarország bécsi nagykövete. Magyar-
országot Dunakeszin kívül Debrecen 

és Pécs képviselte egy-egy növendék-
kel. A magyar diákok zongorajátékuk-
kal hatalmas sikert arattak.
Iskolánkat – az Újpesti Karinthy Frigyes 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolát – 
Löffler Krisztina Emese 6.b osztályos ta-
nuló képviselte. Krisztina négy éve tanul 
zongorázni Dr. Domoszlai Erzsébet ta-
nítványaként a Dunakeszi Farkas Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolában. Kriszti-
na számos zongoraversenyen szerepelt 
már sikerrel. 2016-ban a zeneiskolai ver-
senyen I. helyezést ért el. Ugyanebben 
az évben, novemberben a VII. Orszá-
gos Farkas Ferenc Zongoraversenyen 
II. helyezést, majd 2017 márciusában, 
a IV. Kodály Zoltán Zongoraverseny 
III. díjat kapott. 2017 májusában pedig 
a zeneiskolai háziversenyen II. helyezést 
ért el. Minden évben indul az iskolai „Kis 
Csillag” vetélkedőn is. A bécsi koncert 
után sem pihen, már készül egy követ-
kező fellépésre. Idén December 9-én a 
„Tiéd a Steinway” elnevezésű tehetségku-
tató megmérettetésen majd év végén a 
zeneiskola karácsonyi koncertjén fog 
fellépni.

November 22-én első alkalommal 
rendezte meg kerületünk zeneisko-
lája, az Erkel Gyula Zeneiskola az 
Újpesti Kórustalálkozót, melyen a 
Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola kóristái is részesei voltak.
A közel hatszáz gyermek részvételével 

zajló eseményen intézményünket a 3-4. 
osztályosok Kicsinyek kórusa – szólót éne-

kelt: Spitzer Anna, Moldovan Adrián, Zsit-
va Máté, karnagyuk Ujszigeti Anna – és az 
5-6. osztályosok felsős kórusa – karna-
gyuk Tóth Etelka – képviselte.
Az esemény díszvendége Balázs Ár-

pád zeneszerző volt, akit a program 
végén „Bodzavirág” című művével lepett 
meg az összkar. Örömmel vettünk részt 
ezen a találkozón, és reméljük, hogy 
lesz folytatás.

Újpesti Kórustalálkozó A Zene Világnapja kicsit 
más formában
2017. november 9-én igazi zenei él-

ményben részesült a Lázár Ervin Ál-
talános Iskola apraja-nagyja.

A pécsi Brassdance rézfúvós zenekar 
gyermek közeli repertoárjával hódítot-
ta meg a gyerekeket a zene számára. A 
rézfúvós hangszerek felismerését majd 
bemutatását követte az ismerős mese- és 
filmzene részletek lebilincselő előadása. 
Ütemre jártak a kezek, lábak az ismerős 
dallamokra. A Vukból, az Indiana Jonesból, 
a Star Warsból, Az Oroszlánkirályból, A 
Flinstone családból vagy éppen a Mézga csa-
ládból hallgathattunk zenerészleteket.

Magyar diákok sikere Bécsben, a Mozart házban
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Drámáztak a Bródy 
drámásai

Az Újpesti Bródy Imre Gimnázi-
um 9. dráma osztálya októberben 
a Káva Kulturális Műhely Titkos 
ajtó című színházi nevelési előadá-
sán járt.
Különösen érdekes tapasztalat volt, 

hogy a diákjaink nem csak nézői, 
hanem aktív részesei lehettek az elő-
adásnak. Közösen gondolkodtak a 
szereplőkkel, majd az előadás végén 
rövid jelenetekben ábrázolták a főhő-
sök gondolatait.

Az osztályban novemberben sem 
állt meg az élet. 9. dráma osztály a 
Kerekasztal Színházi Nevelési Köz-
pont Csend című komplex színhá-
zi nevelési előadásán vett részt. A 
tanulók amellett, hogy az érdekes 
történetről beszélgettek a színész-
drámatanárokkal, zenéltek kristály-
poharakon, és még az előadás végét 
is saját elképzelésük szerintem ala-
kíthatták.
Iskolánk dráma osztályai nem csak 

drámaelőadásokon vesznek részt, 
hanem számtalan fellépéssel is szóra-
koztatják a közönségüket. Így történt 
ez október 23-a alkalmából is, ami-
kor intézményünk 11.d osztályosai 
az Újpesti Polgár Centrumban meg-
rendezett ’56-os megemlékezésen 
adtak megható előadást.

Roll Over Beethoven

Mint tudjuk, Beethoven a zene 
Mozartja. Magyarul: minden klasz-
szikus zenészek alfája és ómegája, 
a legnagyobb lázadó, a legvagá-
nyabb rocker, aki a zenét a sarkai-
ból fordította ki, aki a sorssal is da-
colt: pá-pá-pá-páááám! 
Ezt a szuperhőst hozta el az Aquin-

cum Általános Iskolába az Óbudai 

Danubia Zenekar, szűk egy órában 
bemutatva, hogy hogyan is lehet egy 
kétszáz éves zene ma is kemény, feszes, 
forradalmi, pörgős és megdöbbentően 
érzékeny egyszerre. Volt zongorázás, 
zenekari lárma, süketség-szimulátor és 
sok minden más.
Nagyon élveztük a produkciót! Kö-

szönjük a rendhagyó énekórát! 

Hírek az Erkelből

Újpesten november 14-én ren-
dezték a kerületi szavalóversenyt 
Arany János emlékére, amelyen 
közreműködtek az Erkel Gyula 
Újpesti Zenei Alapfokú Művésze-
ti Iskola növendékei is.
Arany zenei érdeklődése köztudott 

volt. Gyerekkorában gitározott és éne-
kelt, a zene egész életét végigkísérte. 

Saját versein kívül megzenésítette Pető-
fi Sándor és Kölcsey Ferenc verseit is. 
Költeményeinek zeneiségére jellemző, 
hogy a megzenésített Nemzetőr című 
versét, népdalként énekelték szerte az 
országban. Johann Strauss egyetlen 
operáját pedig Arany János balladája 
ihlette.
A szavalóverseny elejét Arany János 

szeretett hangszere a gitár nyitotta meg. 
Husz Anna (Erőss Erna növendéke) Is-
meretlen szerző: Milonga és Hartog: 
Alborada című művét játszotta gitáron.
A záró szám is a zenéé volt. Deák 

Hanna (Lakatos Gabriella növendéke) pe-
dig Kummer: csellóra komponált Szóló-
darabjával záródott.
November 17-19. között rendezték az 

országos Friss Antal Gordonkaverseny 
döntőjét Szolnokon. Deák Hanna nö-
vendékünk, miután a területi válogatón 
kiérdemelte a döntőbe jutást, nagyon 
szép produkciót nyújtott, de sajnos nem 
volt a díjazottak között. Tanára Lakatos 
Gabriella úgy gondolja, hogy Hanna így 
is nagyon szépen teljesített, és a szakkö-
zépiskolai felvételiig hátralévő időben 
teljesítménye csak javulni fog.
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https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002499313325955
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002499313325955
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002500273325859
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2002498469992706
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002498469992706/2002498363326050/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002500273325859/2002499926659227/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002499313325955/2002498669992686/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2002499313325955/2002498749992678/?type=3&theater
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 Többféle sportolási lehetőség-
re alkalmas rekortán sportpályát 
adtak át november 21-én az Új-
pesti Szigeti József  Utcai Általá-
nos Iskolában.
Az Újpesti Szigeti József  Utcai Ál-

talános Iskola a hetedik iskola a IV. 
kerületben, melynek udvarán sport-
pálya létesült a Magyar Labdarú-
gó-szövetség Országos Pályaépítési 
Programjának keretében, melyet az 
MLSZ a látványcsapatsportok támo-
gatásáról szóló jogszabályok 2011. 
évi hatálybalépésének eredménye-
ként hirdet meg évről évre. Újpest 
Önkormányzata minden beruházás 
esetében a 30%-os önrész összegét 
biztosította. 
A Szigeti József  Utcai Általános 

Iskola sportpályája 20x40 méter 
alapterületű, rekortán burkolatú. A 
létesítményt Újpest Önkormány-
zata nevében Wintermantel Zsolt 
polgármester, a Magyar Labdarúgó-
szövetség képviseletében Dunai An-
tal olimpiai bajnok, volt válogatott, 
ezüstcipős labdarúgó, az Újpest ko-
rábbi játékosa adta át. 
Újpest polgármestere így köszön-

tötte a pálya használóit, a gyermeke-
ket az ünnepségen:
„Azt gondolom, hogy ha valami el-
készül, akkor annak örülünk és tud-
juk, mennyi munka van mögötte, 

mennyi elképzelés, tervezés, adott 
esetben szerencse, hogy sikerrel 
járjon egy-egy elképzelés. Minden 
olyan eseményre örömmel jövök, 
amin valami újat, valami többet tu-
dunk adni saját magunknak, saját 
gyerekeinknek, kollégáinknak. Azt 
gondolom, hogy büszkék lehetünk 
valamennyien, nemcsak azért mert 
mi lettünk a legsportosabb város – 
amit mindannyian együtt, most már 
évente menetrendszerűen szoktunk 
elnyerni – hanem azért is, mert si-
került az iskola épületét is megújí-
tani és most pedig egy új, valóban 
multifunkcionális pályát vehettek 
birtokba.
Szeretném megköszönni az MLSZ 

támogatását, a rugalmasságát is, mert 
azt gondolom, hogy a mindennapi 
testnevelés, mindannyiunk egész-
sége megkívánja azt, hogy az élet 
minden pillanatában, az iskolaidő 
minden percében a lehető legjobban 
használjuk ki a lehetőségeinket és 
egy ilyen típusú pálya valóban sokkal 
több lehetőséget biztosít, mint egy 
„csak” műfüves pálya. Mi, mint ön-
kormányzat, vagy állam, vagy MLSZ 
tudunk iskolákat építeni, de a tudást 
nektek kell megszerezni benne. A 
képességeket, a készségeket nektek 
kell elsajátítani. Mi tudunk sport-
pályákat építeni, de azt nektek kell 

birtokba venni és használni minden 
nap azért, hogy egészséges felnőttek 
legyetek, hogy utána majd ti is tud-
jatok pályákat és iskolákat építeni a 
majdani generációk számára.”
Dunai Antal, az Újpest futball-le-

gendája köszöntő beszédében kifej-
tette:
„Ezt a pályát nagyon sok minden-
re lehet használni. Akár teniszezni, 
kosarazni, kézilabdázni és nem utol-
sósorban focizni is lehet rajta. Na-
gyon meg kell becsülni ezt a pályát. 
Ilyen az én időmben nem volt. Itt 
Újpesten nagyon sok olimpiai baj-
nok, világbajnok volt és van, de ezek 
az eredmények nem jöttek maguk-
tól, mindenért meg kellett küzdeni 
alázattal, odaadással. Használjátok 
egészséggel ezt a pályát, hátha közü-
letek is kinőnek Göröcsök, Benék, 
Zámbó Sanyik. Hajrá, Újpest! Min-
dent bele!”
Török Ibolya, az iskola igazgatója 

köszönetet mondott az önkormány-
zatnak és az MLSZ-nek az új pályá-
ért, valamint a Messer Hungarogáz 
Kft-nek a TAO támogatásért.”

forrás: Prófusz József, ujpest.hu
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Multifunkciós sportpálya épült a Szigetiben

https://www.facebook.com/tankerhir3
http://www.ujpest.hu/hir/10835/Multifunkcios_sportpalya_epult_a_Szigetiben/
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