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Határtalanul szép élmények

Az aradi tizenhármakra
emlékeztünk
A hazáért élni, szenvedni, és jót tenni,
Ügye mellett bátran s önként bajra menni,
Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,
S minden áldozatra mindenha készen lenni.
Batsányi János: Bíztatás
Október 6-a a magyar történelembe
gyásznapként vonult be. Ezen a jeles
napon minden évben megemlékezünk az 1848-49-es szabadságharc
13 honvéd tábornokáról, Batthyány Lajosról – az első magyar kormány miniszterelnökéről –, valamint
mindazokról a honvédtisztekről és
honvédekről, akik ugyanazon ügyért
harcoltak: a magyar szabadságért és
a magyar haza megújulásáért, és akik
a forradalom leverését követően életüket adták a hazáért, Magyarországért. Mártírhalálukkal bebizonyították
az egész világ előtt, hogy a szabadságot egy nép, ha kell, súlyos áldozatok
árán is, de kivívhatja.
Az 5. oldalon folytatódik
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Az Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola két hetedik
osztálya, valamint néhány nyolcadikos diákja a Határtalanul!
pályázat révén szeptember utolsó
hetében egy erdélyi körutazáson
vehetett részt, amelyről az intézmény diákjai írtak izgalmas élménybeszámolót.
Az 5 napos program rendkívül gazdag volt: voltunk múzeumban, székesegyházban, templomokban, várakban; másztunk hegyet, dombot; koszorúztunk.
De haladjunk csak sorjában. Sajnos az első napon az időjárás nem kedvezett
nekünk. A nagyváradi belvárosi sétánk bús-borongós időben zajlott. Kedvünket azonban mégsem szegte.
Cikkünk a 11-12. oldalon folytatódik

Lengyelországi
élménybeszámolónk

Zenei Világnap
a Csokonaiban

Az új tanév egy izgalmas lengyelországi utazással indult az Újpesti
Károlyi István Általános Iskola és
Gimnázium Lengyel–magyar történelmi vetélkedőn részt vevő csapatának, amelyről az „ezüst érmes”
csapat tagja, Kele Nóra írt izgalmas
úti beszámolót.
Szeptemberben 12-én este három
csapattársammal, Balásfalvi Zoltánnal,
Szigeti Pankával és Kenyeres Dórával, valamint felkészítő tanárunkkal, Antos
Gáborral és a verseny két másik dobogón végzett csapatával Lengyelországba utaztunk.
Cikkünk a 10. oldalon folytatódik

Yehudi Menuhin amerikai hegedűművész javasolta 1975-ben, hogy
minden évben október 1-én tartsák
a Zene Világnapját. Ennek az autentikus felhívásnak tett eleget
az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola és Gimnázium is.
Az intézményben történtekről Pászti Károly és Járai Attila pedagógusok beszámolóját olvashatják.
A Zene Világnapja alkalmából igyekeztünk változatos műsort összeállítani. Az éneken és a zenén kívül segítségül hívtuk a társművészetek közül
a táncot és a költészetet is.
Cikkünk a 8. oldalon folytatódik
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Kattintson Facebook oldalunkra!

Országos Rajzfilmünnep
Újpesten

Népmese Napja a Kerékben

A Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban idén is izgatottan várták a gyerekek a Népmese Napját
szeptember 30-án, Benedek Elek
születésnapjának évfordulóján.
Az alsósok már napokkal a megemlékezés előtt ceruzát fogtak, s legkedvesebb népmeséiket rajzokban elevenítették meg. Ezekből a képekből állt össze
az iskola népmese fája. Az elkészült
rajzokból jutott a tantermekbe is, ahol
a gyerekek kitették ezeket a rajzokat
a faliújságra. Az eseményről Buzáné
Kecskeméti Éva tanítónő készített ös�szeállítást.
A tanulókat ezen a napon még egy
meglepetés várta. A csengő hangja is
a népmesék dallamára szólalt meg egész
nap, s jelezte, hogy ez a nap más mint
a többi. Az alsósoknak délelőtt Lajkó
Kati néni és Balázs Anna néni olvasta
fel kedvenc meséjét. Kecskeméti Éva
néni pedig rövid vetítést tartott a népmesékről. A gyerekek elbűvölve hallgatták az érdekes történeteket. A tanító
nénik nagy örömmel és izgalommal készültek erre a napra. Erről számolnak
be most ők néhány mondatban.
– Nagyon örültem a Népmese Napjának, mert felnőtt fejjel is rajongok
a mesékért. – kezdte élménybeszámolóját Lajkó Kati néni. – Gyerekkoromban nekem is sokat mesélt a nagymamám és az anyukám. Amikor aztán én
is anyuka lettem, tovább folytattam ezt
a hagyományt, és minden este mesét
olvastam a lányomnak. Sokszor magam találtam ki történeteket, beleszőve
az aznap Dorka lányommal történt dolTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

gokat is. Kedvenc mesém a sok közül
A suszter manói. Örömteli volt számomra, hogy sok kicsi alsósnak olvashattam
fel ezt az aranyos kis mesét. Remélem,
hogy nekik is tetszett.
Balázs Anna néni az olvasási szokásokról, illetve azok hiányáról is ejtett néhány szót: – A gyerekek nem szívesen és
keveset olvasnak. Évtizedek óta találkozunk ezzel a ténnyel. Az iskolának minden lehetőséget meg kell ragadnia, hogy
ezen változtasson, mert a legkisebb
eredmény is haladást jelent. Az évek óta
megünnepelt népmese napja is ezt a célt
szolgálja. Ebből az alkalomból eddig
dramatizált meséket láthattak a gyerekek, természetesen diákok előadásában.
Az idén azonban mást találtunk ki: leültettük az aulában az alsós tanulókat,
és mesét olvastunk nekik. Csodás dolog
közel 300 gyereknek mesét olvasni. Bevallom egy kicsit izgultam is, hogy leköti-e majd őket a mesém. De látva a sok
kíváncsi, érdeklődő tekintetet, a válasz
egyértelmű volt: igen. A mesével együtt
éltek a gyerekek, izgultak a főhősért, és
remélték, hogy a mese végén minden
jóra fordul. Ha a népmese napja után
csak egy kisgyerek is megkérte a szüleit, hogy otthon olvassanak neki, vagy
levett a polcról egy könyvet, és olvasni
kezdte, már tettünk valamit az olvasás
megszerettetéséért.
Ezekből a rövid beszámolókból is látszik, hogy a mesék világa elkísér bennünket szinte egész életünkben. Bízom
benne, hogy a mi kis tanulóink is annyira fogják szeretni a meséket, mint azt
nevelőik teszik.
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Filmvetítés, arcfestés és kézműves
foglalkozás várja az érdeklődőket
az újpesti Ifjúsági Házban október
28-án 10 és 15 óra között az Animáció Világnapja alkalmából.
Immáron harmadik alkalommal rendezzük meg Újpesten a Rajzfilmünnepet. Célunk, hogy még több gyermeket, fiatalt és felnőttet tudjunk
megszólítani, és az animáció értékeivel
megismertetni.
A Színházterem először Minimozival
várja az óvodásokat és kisgyerekeket.
• 10 órától válogatást láthatnak a legkisebbeknek: A Bogyó és Babóca,
Hoppi mesék és Pocoyo epizódjaiból, a KEDD Stúdió, a The
Hoppies és a Zinkia jóvoltából
• 11 órától 40 éves a kockásfülű nyúl!
Válogatás következik Richly Zsolt
gyerekeknek készült sikersorozataiból: a Kíváncsi Fáncsi, A kockásfülű nyúl, a Kormos mesék és
a Fabulák epizódjaiból az MTVA
és a Kecskemétfilm jóvoltából
• 12 órától a Mátyás király-emlékév
alkalmából a Mesék Mátyás királyról következik a Kecskemétfilm
jóvoltából
• 13:15-től Kölyökmozi kezdődik
a kisiskolásoknak
Kezdetnek a magyar animáció
aranykora látható majd Mézgáékkal
és Dr. Bubóval – összeállítás a Mézga
család, a Mézga Aladár különös kalandjai és a Kérem a következőt! epizódjaiból
• 14:25-től 15:15-ig jön A világlátott
egérke a Kecskemétfilm jóvoltából,
így az érdeklődők megismerhetik a Kányádi Sándor novellájából
adaptált rajzfilmsorozat számos
nemzetközi fesztiválon bemutatott
és díjazott epizódjaiból.
Kísérő programok az Aulában:
10:00-15:15: Arcfestés, kézműves foglalkozás, játszósarok
A program díjmentes.
Információ: Csiszár Renáta
Telefon: +36 (1) 399-7067
vagy csiszar.renata@ujkk.hu

Kattintson Facebook oldalunkra!

A Magyar Népmese Napja a Dr. Béres József Általános Iskolában

„A mese az a kulcs, amivel egy
gyerek előtt kinyitogatjuk a világnak a szépségeit és a szabályait,
ahhoz, hogy szépen és jól tudjunk
élni.” Fésűs Éva
A Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére 2005 óta ünnepeljük szept-

ember 30-án, Benedek Elek meseíró,
népmesegyűjtő születésnapján a magyar népmese napját.
A Dr. Béres József Általános Iskolában is évek óta különböző módon
készülnek erre az alkalomra, amelyről most Rikk Istvánné, az intézmény

alsó tagozatos munkaközösség vezetőjének írását olvashatják.
Idén az 5.b osztály tanulói két magyar népmesét, a Ki a legerősebb? és
A só címűt dolgozták fel és adták elő
dramatikus formában alsó tagozatos kisdiákjainknak a tornateremben.
Az ötletes kis színházi előadás az előadóknak és a közönségnek is nagy élményt jelentett. Köszönet a felkészülésért az 5.b osztálynak és felkészítő
tanáruknak Horváth Zsuzsa magyartanárnőnek, osztályfőnöküknek.
„A mesét szerető és sok mesét mondó szülő segíti a gyermekét, és a mesék által még
jobban meg is ismeri. A gyermek megoldási javaslatokat talál problémáira. Erősíti
az önbizalmát, hitét önmagában. Levezeti
a gyermek agresszióját. Bátorságot ad a gyermeknek. Helyes értékrendet alakít ki.”
Lázár Ervin
Meséljünk minél többet gyermekeinknek!

Őszi kaland a Mesemúzeumban
Szeptember 26-án az Angol Tagozatos Általános Iskola valamennyi
osztálya útra kelt az őszi kirándulónap keretében. A 6.b úti célja a Várkerületben található Mesemúzeum
volt, ahol interaktív programmal
várták a gyerekeket. A programról
Medgyesi Júlia 6.b osztályos tanuló
beszámolóját olvashatják.
Tömegközlekedéssel utaztunk, bus�szal gyorsan elértük célunkat. Az intézmény egy szépségesen felújított
épület egy macskaköves kis utcában.
A mi programunk egy tőle nem mes�sze eső speciális interaktív teremben
várt ránk Költők városa címmel.
Mindannyian kíváncsiak voltunk,
hogy vajon mit fogunk látni, hallani. Figyelemfejlesztő párbajjátékkal
kezdtünk, mely által felelevenítettünk várossal kapcsolatos fogalmakat.
A teremben sok-sok könyv feküdt
körbe-körbe a földön. Mindenkinek
választania kellett egyet közülük,
majd elmesélnie, hogy miért pont azt
a művet választotta. Én a Magyar heTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

lyesírási szótárt vettem kézbe. Hogy miért? Mert ezt a könyvet a tanulmányaim során gyakran emelem le otthon
is a polcról. Na, meg aki helyesírási
versenyen szívesen indul, az szereti
is forgatni ezt! A többieknél szintén
több ismert könyv bukkant fel, mint
gyerekkorunk meséi közül a Nagy hoho-horgász, a Pom Pom meséi, vagy más
Csukás István mesekönyv. De akadtak regények, ismeretterjesztő művek, verseskötetek, sőt még szótár is
az osztálytársaim kezében. Érdekes
volt hallani a választások indoklásait.
Miután meghallgattuk egymást,
a programot vezető hölgy 5-6 fős
csapatokba sorsolt minket, s nyomozásba kezdtünk. Ehhez egy igazi nagyítót kaptunk, amelyet még Sherlock
Holmes is megirigyelt volna. Nem
csak dísznek kaptuk, hanem tényleg
munkába is kellett fognunk. A feladat az volt, hogy a falfestések alapján kiderítsük, a költészet városában
milyen furcsaságok történtek. Ezután
körbeültünk, és közösen – egymás után
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láncszerűen egy-egy mondatot hozzátéve –
történetet alkottunk. Az így született
meséhez színeket, illatokat, ízeket és
hangokat társítottunk, majd ezekből
egy verset kellett írnunk, amit aztán
állóképekben el is játszottunk.
Végezetül mindenki elmondhatta,
hogy vajon író vagy költő lenne-e szívesebben, ezt indokolnunk is kellett,
illetve elmondtuk, milyen jellegű, műfajú művet alkotnánk, és ezt kiknek
szánnánk. Legtöbben az íróságot választották, mondván, könnyebb történetet alkotni prózai formában, mint
verset írni kötöttségekkel. Én szívesen
lennék mindkettő. Itteni programunk
ezzel a beszélgetéssel zárult.
Visszafelé még sétáltunk a szép napsütésben a Duna-parton, gyönyörködtünk egy kicsit a Várnegyed csodás épületeiben, majd indultunk haza.
Igazán érdekes programon vettünk
részt, hasonlón még nem jártam. Úgy
gondolom, hogy ez a kirándulás, bár
nem mentünk messzire, izgalmas volt
mindannyiunk számára.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Német nyelvű író-olvasó
találkozó az Első Óbudai
Általános Iskolában

Kalandok a Mesemúzeumban

A Bene Ferenc Általános Iskola 2.a
és 2.b osztálya szeptember 21-én és
25-én különleges foglalkozásokon
vettek részt a Mesemúzeumban.
A 2.a osztály tanulói hősiesen kiállták a 7 mesepróbát, így megkapták
a mesehős igazolványukat, és beöltözhettek királynak, királynőnek, lovagnak, varázslónak, sárkánynak.

A 2.b osztályos gyerekek óriás társasjátékot játszottak, ahol ők maguk voltak
a bábuk, és egy hatalmas dobókockával
dobhattak. A játék során a csapatok
párbajoztak is a lépésekért meseelemekkel tarkított feladatok megoldásával.
Mindkét osztályt elvarázsolták az interaktív foglalkozások, melyekben
minden a mesék világáról szólt.

A Magyarországon is ismert német gyerekkönyv-sorozat, az Idődetektívek szerzője, Fabian Lenk
a Goethe Intézet szervezésében
látogatott el az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolába, amelyről
Scheffer Zsuzsanna munkaközösség-vezető írt.
Fabian Lenk pályája kezdetén újságíróként dolgozott számos magazinnál
és napilapnál, később a Syker Kurier
főszerkesztője lett. Felnőtteknek írt
bűnügyi regényeivel ismertséget szerzett, de igazi átütő sikert az Idődetektívek
című gyermekkönyv-sorozatával ért el.

Rendhagyó irodalomóra az Aquincum iskolában

Az Aquincum Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
6.b osztálya rendhagyó irodalom
órán vett részt a Platán könyvtárban,
amelyről Jancsik Juci, 6.b tanulója
készített beszámolót.
A csütörtöki irodalomórán felkerekedtünk, és átmentünk Annamari nénivel
a Platán Könyvtárba, ahol Timi már várt
minket. Ő tartotta nekünk az izgalmas,
játékos, több feladatból álló foglalkozást.
Először beálltunk egy körbe, és négy
szóval „dobálóztunk”. Ehhez a játékhoz
majdnem mindenkinek az ott kiválasztott plüssállata is csatlakozott. A második játékban betűrend szerint kellett beTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

állnunk egy sorba. Ez nagyon jól ment,
mivel közel hat év alatt már volt időnk
megtanulni a névsort. A harmadik, egyben végső feladat egy drámajáték előadása volt. Minden csapat húzott egy
papírfecnit, amin egy rövid szöveg és egy
vagy két szó volt látható: „időgép” és „következik”. Az idézet és a szavak alapján
egy kis előadást kellett alkotni. Szerintem mindenkié nagyon jó és vicces volt.
Mivel még nem csöngettek ki, és
az utolsó feladványnak is vége lett,
kaptunk tíz percet, hogy megnézzük
a könyveket. Szerintem nagyon jó óra
volt. Még sokszor tarthatnánk ilyen
foglalkozást!
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Az író-olvasó találkozón iskolánk
hetedik és nyolcadik osztályos tanulói vettek részt. A diákok izgatottan
várták az író érkezését, hiszen sokan
olvasták könyveit, melyekből az izgalmas kalandok mellett a történelem
legérdekesebb és legrejtélyesebb eseményeivel ismerkedhettek meg.
Fabian Lenk bemutatta sorozatának legfrissebb darabját. Részleteket
hallhattunk a könyvből, ízelítőt kapva
a főszereplők- a cserfes Kim, az okos
Julian, a sportos Leon és a rejtélyes
egyiptomi macska, Kija legújabb kalandjaiból. Az előadás végén tanulóink
németül tettek fel kérdéseket, a szerző
életére, pályájára és eddig megjelent
könyveire voltak kíváncsiak.
Észre se vettük, és máris eltelt 60 perc.
A találkozó az író műveinek dedikálásával ért véget.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Az aradi tizenhármakra emlékeztünk

Kirándulás Gyöngyösre

Természetesen az Angol Nyelvet
Emelt Szinten Oktató Általános
Iskolában is megemlékeztek erről
a fontos történelmi eseményről,
amelyet Winecker János, az intézmény 8.a osztályos tanulója foglalt össze.
Október 5-én, a 8.a osztály tanulói
egy rádióműsor keretein belül tisztelegtek Batthyány Lajos és a tizen-

Október 5-én a Dr. Béres József
Általános Iskola Kiserdő tagintézményének nyolc osztálya Gyöngyösre kirándult.
Október 6-ára, a tizenhárom aradi
vértanúra emlékezve minden osztály
elhelyezte koszorúját a helyi Kossuth-szobornál. A nap további részét
a Mátra Múzeumban töltöttük.
Végignéztük a helytörténeti és vadászati kiállítást, mely a kastély épületében található, majd a park másik
felében elhelyezkedő természettudományi kiállításnak helyet adó épületben a környék élővilágát bemutató
tárlatot is. A délutánt a parkban önfeledt játékkal töltöttük.

három Aradi vértanú emléke előtt.
A műsor zárásaként az osztályok képviselői elhelyezték a megemlékezés virágait a földszinti zsibongóban, valamint közös mécses gyújtással fejezték
ki tiszteletüket az aradi hősök előtt.
Mindenki öltöztesse ünneplőbe
a szívét október 6-án, és gondoljon
tisztelettel azokra, akik életüket áldozták a hazánkért!

Emlékezzünk Nemzeti hőseinkre!
1849. október 6-án, Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13
volt katonai vezetőjét:
Aulich Lajost,
Damjanich Jánost,
Dessewffy Arisztidet,
Kiss Ernőt,
Knezich Károlyt,
Láhner Györgyöt,
Leiningen-Westerburg Károly grófot,
Nagy-Sándor Józsefet,
Poeltenberg Ernőt,
Schweidel Józsefet,
Török Ignácot,
Vécsey Károly grófot,
Lázár Vilmost,
és Pesten gróf Batthyány Lajost, Magyarország első miniszterelnökét.
Mártírhaláluk azóta jelképpé vált. Annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává, amelyet a magyar
nép évszázadokon át folytatott nemzeTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

ti függetlensége megteremtésért, társadalmi haladásáért.
Nemzeti hőseink emléke előtt a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban
Gergely Ágota történelem-tanárnő ál-
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tal felkészített 10.b osztály tanulói színvonalas rádiós műsorral tisztelegtek.
Elhangzott többek között Petőfi Sándor, Ady Endre és Juhász Gyula verse,
valamint a Kormorán együttes dala is.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Zenei Világnap a Károlyiban: több mint zene

„A zene a legnagyobb jótétemény, amit a halandók ismerhetnek”. Valóban, a zene kincs,
sokféle muzsika öleli körül mindennapi életünket, bátorít, lelkesít, vigasztal, szeret minket, embereket. A magam számára úgy
fogalmazom: a zene a legjobb
barátom, mindig segít, mindig
mellettem van, bennem él.
Az 1970-es évek elején Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére lett 1975-től, amikor
az UNESCO elfogadta a javaslatot, október 1-je a zene világnapja.
Ilyenkor a világ valamennyi koncerttermében felcsendül a muzsika,
az iskolák dobogóitól kezdve a nagy
koncertpalotákig szerte a világon.
A Károlyi István Általános Iskola
és Gimnáziumban impozáns műsorral ünnepeltük a zenét október
elsején, a zene világnapján az alsó
tagozaton is, és a lelkünk megtelt
a zenével ezen a délelőttön.
„A zene a káoszból rendet teremt,
a ritmus a széttartót egységbe fogja,
a melódia a megszakítottat folytonossá
varázsolja,
a harmónia az össze nem illőket összeegyezteti.”
Kodály és Bartók országában rendkívül fontos, hogy képesek legyünk
megérteni a zene üzenetét, és azt,
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

amiről Yehudi Menuhin 1975 októberében nyilatkozott. Yehudi Menuhin minden idők egyik legismertebb
hegedűművésze, a zene fáradhatatlan
és szuggesztív népszerűsítője. Háromévesen kezdett hegedülni, első
tanára Sigmund Anker volt. Hétévesen mutatkozott be a közönség előtt,
kilencévesen már csodagyermekként
ünnepelték a tehetségét, tizenegy
évesen adott koncertje előtt pedig
már rendőrkordonnal kellett visszatartani a rajongók tömegét. A közönséget és a kritikusokat is megragadta
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kivételes zenei intelligenciája és érzékenysége.
Zenészként rendkívül nyitottan
viszonyult minden műfajhoz, élete során sokféle zenésszel lépett
együtt színpadra, ismerte a fellépés
izgalmát. Egy helyütt így ír erről:
„Az idegesség, az előadás előtti félelem,
a szorongás a pódiumon,
a bénító feszültség – egészen mindennapos dolgok, és én mindegyiket ismerem...”
A zene világnapja alkalmából
szervezett műsorunkban részt
vett az intézményünk Lánykórusa,
a Fiúk Énekegyüttesének kezdő
csoportja (szólóban Ihász Kevin, Kucsera Bende, Vojczek Bence), Pirositz
Márton oboán, Varga Máté gitáron, Szívós Melinda fuvolán, Tóth
Emma furulyán, valamint nem utolsó sorban Keszte Ádám trombitán.
Őket a műsorban Suki Korina,
Melnicsok Alex és Varga Máté éneke követte Forstnerné Deák Erzsébet tanítónk ének és gitár kíséretére. A műsorközlők Papp Zsófia,
Pirositz Márton és Polcz Dániel
voltak.
Köszönjük a fellépőknek, felkészítőiknek és a zenetanároknak is ezt
a felejthetetlen élményt!

Kattintson Facebook oldalunkra!

A Zene Világnapját ünnepeltük a Fodrosban

„Aki a zenét szereti, soha nem lehet
igazán boldogtalan.” – Franz Schubert
Október 1-én, hétfő reggel
a Fodros Általános Iskola tornatermében a Fodros kórus egy
rövid zenei összeállítással várta
az iskola minden tanulóját a zene
világnapja alkalmából.
A műsorvezetők, Herr Benedek (7.
c) és Székely Hanna (7.a) osztályos tanulók Yehudi Menuhin gondolataival
köszöntötték a nézőket:
„Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek
sokféle zenei eseményt ezen a napon. Örülnék, ha nemcsak koncerteken, rádióműso-

rokban szólalnának meg régi és főként mai
művek, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának
énekesek, kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentősebb előadói.”
Ezt követően Tóth Zsófia, a 6.a
osztály tanulójának zongorajátéka alatt a kórus 4.c osztályos diákjai zenei idézeteket szavaltak. Végül
a elénekelték – bevonva a közönséget is
– a Pál utcai fiúk musicalból közkedvelt Nagy a világ betétdalt.
Iskolánk tornaterme ezen a kicsit
borongós reggelen megtelt vidám
énekszóval, így mindenki vidámabb
hangulatban folytathatta napját.

Mesélő muzsika

Október 2-án – a Zene Világnapja alkalmából – játékos hangszerismertető keretében muzsikált
az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola nevelőiből alakult fúvósötös a Meseerdő Óvodában.
A gyerekek egy mesébe illesztve
hallgathatták meg Farkas Ferenc: Régi
magyar táncait és ismerkedhettek meg
a formációt alkotó hangszerekkel.
A műsorban közreműködött TörökPapp Tímea fuvolán, Varasdy-Kovács
Mariann oboán, Trinh Hoang Hai
klarinéton, Marót Boglárka fagotton,
valamint Czentnár Dezső kürtön.
Köszönjük az együttműködés lehetőségét Érchegyiné Futó Csilla igazgatónőnek, a gyermekeknek pedig a figyelmet és a lelkes tapsot! Folytatjuk!

Hárfajáték a kastélyban

A Zene Világnapját ünnepeltük

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester kezdeményezésre emelte október 1-jét „A Zene
Világnapja” rangjára 1975-ben.
Ez a nap, ez a sajátos ünnep nem csak
a zeneművészet legnagyobb alakjaiTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

ra emlékeztet, de segíti a különböző
kultúrák zenéinek jobb megismerését is. Életünket keresztül-kasul szövi a zene a bölcsőtől a sírig. A zene,
ami az ember legősibb kifejezési
formája, eszköze, amely ősibb, mint
a nyelv. Még írni se tudott az emberiség, amikor a hang és a szó hatalmába kerítette.
Ezen a napon a Pécsi Sebestyén
Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a nyolcadikosok minden osztályba ellátogattak, hogy elénekeljék a Praetorius:
Viva la musica (éljen a zene) kánonját
a fiatalabb osztályközösségeknek.
Karvezetőjük Dobos Gyöngyi volt.
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A XX. Gödöllői Hárfafesztiválon
a Grassalkovich kastély impozáns
színháztermében nagy sikerrel
szerepelt Aelia Sabina Alapfokú
Művészeti Iskola hárfaegyüttese.
Az együttes tagjai ez alkalommal
Cséplő Lilla, Hargitai Dóra, Soóki-Tóth
Eszter és Tóth Júlia voltak, akiket tanáruk, Szederkényiné Horváth Márta
készített fel. A fesztivál záróakkordjaként különleges élményben is részük
lehetett, hiszen a koncert zárásaként
harminckét hárfa szólalt meg együtt!
Gratulálunk és köszönjük!
Köszönet a program megálmodójának Vígh Andreának iskolánk egykori
növendékének is!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Zenei Világnap a Csokonaiban

Elsőként a Suholó Néptáncegyüttes
lépett a színpadra és teremtette meg
a jó alaphangulatot. Őket a második
műsorszámban az 1.b osztály követte,
akik Weöres Sándor Tolcsvay László
által megzenésített versét a Bóbitát énekelték. A harmadik és a negyedik részben rövid beéneklés után az alsó tagozatosok énekeltek évfolyamonként
két-két gyermekdalt, hiszen az éneket, zenét nemcsak hallgatni érdemes,
hanem aktívan előadni is.

Ötödik műsorszámként zenei szös�szenetek kerültek terítékre, melyek közül említésre méltó Debussy mondása:
„a zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma
véget ér.” Ezt a gondolatot a Csokonai
Gyermekkar valósította meg, hiszen
elénekelte a Fruit Canon című művet.
„A hetedik te magad légy” – írta József
Attila, ennek szellemében a felső tagozatosok énekeltek évfolyamonként
két-két népdalt. Újabb zenei aforizmák
fogalmazódtak meg: „a zene mindenkié”,

A Nemzeti Filmarchívumban jártunk

A szeptember 26-ai napot
a Bródy Imre Gimnázium 11. média osztálya a tavaly 60 éves Magyar Nemzeti Filmarchívumban
töltötte, amelyről a következőkben olvashatnak.
Az általános tájékoztató után
a Filmarchívum könyvtárában tanulóink megtekinthették számos film
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

eredeti forgatókönyvét, többek közt
Nemes Jeles László frissen hirdetett
új filmjének – a Sunsetnek – a forgatókönyvébe is belenézhettek; illetve Bacsó Péter 1969-ben rendezett
egész estés alkotásának, A tanú című
filmnek a forgatókönyvét is a kezükbe vehették.
Ezt követően megmutatták a tanulóknak a raktárakat, ahol több tízezer eredeti filmet őriznek, továbbá
bemehetett az osztály a gépházba
és a digitalizációs stúdióba is. Végül
két „eredeti filmszalagos” rövidfilmet is
megnézhetett a csapat az Archívum
saját mozitermében.
A Nemzeti Filmarchívum munkatársai barátságosan, nyitottan és
közvetlenül szólították meg a tanulókat. A diákjaink értékes tudással és
számos élménnyel gazdagodhattak.
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„csak tiszta forrásból” szabad meríteni.
Ezek a gondolatok különösen igazak
Bartók és Kodály országában.
Kilencedik
produkcióként
a Tanárikari Karika Mátyás király királlyá koronázásának 560. évfordulója
alkalmából reneszánsz táncdallamokat játszott furulyákon, gitárokon és
dobon, melyet a 9. és 10. gimnáziumi
évfolyam által elénekelt két-két népdal követett.
Ezután ismét elgondolkodtató zenei
idézet következett: „a zene rendet teremt a csöndben”, vagy másképpen: „ha
a csend beszélni tudna”...
A (nép)tánc keretbe foglalta a zene
ünnepét, hiszen nemcsak az első, hanem az utolsó számban is főszerepet
kapott. Kovács Petra és Kocsán Richárd Ördöngősfüzesi táncokat roptak. Ráadásként a Valahol Európában
című musical betétdala is elhangzott:
„a zene az kell”...
Összességében egy meghitt, kellemes hangulatú rendezvény kerekedett
iskolánkban a Zene Világnapján, mely
megmutatta a zenében rejlő összetartó erőt.

La Balette

Az Operaház nagykövete, rendhagyó énekóra sorozatának szeptemberi programjaként Kőszegi Katalin
balettművész tartott egy érdekes
előadást a balettről a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában.
Az eseményen az alsó tagozatos tanulóinknak volt lehetősége közelebbről
megismerkedni a balettel. Tanulóink
betekintést nyerhettek a balettművészet
rejtelmeibe, kulisszatitkaiba, sőt balerináknak, balettosoknak is beöltözhettek.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.
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Kattintson Facebook oldalunkra!

Lengyelországi élménybeszámolónk
Az utazást már hónapokkal korábban izgatottan vártuk; amikor a részletes programot először olvastuk, azonnal rájöttünk, hogy sűrű öt napnak
nézünk majd elébe. A Keleti pályaudvarról indultunk, az éjjelt a vonaton
töltöttük: a vonaton töltött éjszakának
van egy különös hangulata, főleg, ha
az ember először utazik így.
Hajnalban, amikor a vonat monoton
zakatolása hirtelen abbamaradt, a mellettem lévő ágyon fekvő csapattársammal álmosan egymásra néztünk, és takaróinkat állcsúcsig húzva, kíváncsian
bámultunk ki az ablakon. Odakinn,
az üvegen gyülekező esőcseppek mögött fakó fák, és egy megálló fényei,
semmi több. Mozgás után kutattunk:
ha minden igaz, már Lengyelországban
voltunk. Pár perc múlva újra megindult
a vonat, és az egyenletes zakatolástól
újra álomba merültünk. Legközelebb
csak reggel ébredtem fel, és akkor már
abban sem voltam biztos, hogy a mellettünk pár órával azelőtt elsuhanó kietlen
táj egyáltalán valóban létezett-e. A pályaudvar zajjal, mozgással teli, idegen
légkörébe csöppentünk, amikor Krakkóban leszálltunk a vonatról, és súlyos
bőröndjeinket magunk után vonszolva
a Magyar Konzulátus épületéhez indultunk. A mellettünk elhaladó emberek
öltönyben, vagy melegítőben, aktatáskával, vagy nagy hátizsákokkal, mind a saját dolgukkal törődtek a buzgó reggelen.
Arra gondoltam, hogy ez a forgatag már
ismerős: szinte otthonos érzés, ahogyan
elveszünk a városi tömegben.
Miután lepakoltuk bőröndjeinket, városnézésre indultunk. Az idő kitisztult,
és a hajnali, szinte télies hidegnek nyoma
sem volt. Krakkó városát napszemüvegem barnás lencséje mögül ismertem
meg. Idegenvezetőnkkel végigjártuk
a Wawelt, ahol Krakkó történelmi múltjával is megismerkedtünk. Később szabadon barangoltunk a városban: a piactér forgatagában régiségeket néztünk,
majd ebédeltünk. Akármerre jártunk,
a magyar szófoszlányokat elkapó árusok mosolyogva fordultak utánunk egyegy „köszönöm” vagy „viszlát” kurjantáTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

sával. Első napunk fáradalmait részben
a Krakkóból Varsóba tartó Intercity
vonaton pihentük ki. Eleinte duruzsoló
beszélgetés töltötte be az egész kocsit,
majd ez hamarosan egyre lecsendesült, és a legtöbben álomba szenderültek. Azok a kevésbé szerencsések, akik
a napközbeni alvásra teljesen képtelenek, mint én, az ablakon keresztül nézték a vonat mellett folyamatosan eltűnő
Krakkót.

ló zongoraszó betöltötte az egész teret.
Varsó égig magasodó felhőkarcolóitól egy sarokra a szocializmusból
fennmaradt panelekre bukkanunk,
majd az itthoni, belvárosi házakra
hajazó lakásokra onnan egy utcára.
Varsó eklektikus légkörében könnyű
úgy érezni, hogy az ember egyszerre három különböző városban jár, de
valahogy mégis minden teljesen odaillő, és büszkén magasodik ott, ahol.

Mikorra megérkeztünk Varsóba, besötétedett. A vonatról leszállva, az első
szemünk elé táruló látvány a Tudomány és Kultúra Palotája kivilágított,
toronymagas épülete volt. A szállás
felé tartó buszjáratról is ez nézett vis�sza ránk, mintha akármerre mennénk,
ez az oroszos, fenséges, gyönyörű épület jönne velünk.
A következő napokban Varsó látványosságait jártuk végig: a Varsói
felkelés múzeumában lengyel szempontból is megismerhettük a már
tanult történelmet. Délutánonként
a városban jártunk-keltünk, végigkóstoltuk a lengyel konyhát, és bevásároltunk szuvenírekből Varsó főterén.
A Visztula partjánál a sötétedéssel egy
időben megjelenő fiatalok csoportjai
közé olvadtunk: otthonos érzés fogott el, amikor a vízparton ülő, szórakozó korunkbelieket láttam.
Szombaton délután, a varsói csata
helyszínének megtekintése után, Chopin szülőházába is ellátogattunk, ahol
meghallgattunk egy hangversenyt.
A ház gyönyörű, meseszerű kertjében
találkoztunk a lengyel-magyar nagykövettel, dr. Kovács Orsolyával, aki gratulált a versenyen elért eredményeinkhez.
A hangverseny különleges élmény volt:
a ház nyitott ablakain és ajtaján kiáram-

A rengeteg – hol a történelem megpróbáltatásaira emlékeztető, hol egy új Netflix sorozatot reklámozó – falfestmény között
elveszni nem nehéz feladat: egyszerre
járunk egy modern, ízig-vérig európai
város főterén, melynek történelme úgy
nehezedik az egyszerű látogató vállaira,
mintha a sajátja lenne, és egy modern,
tiszta, nyitott nagyváros központjában.
Lengyelországban tett látogatásunk
nem csak egy egyszerű külföldi utazás
volt: segített abban, hogy a két ország
szoros kapcsolatát igazán, saját bőrünkön érezhessük és tapasztalhassuk
meg. Két jó barát, de különböző ország élményét tapasztalhatjuk meg magyarként Lengyelországban. Varsóban
egy egyszerű szimbólumot, mely a történelem egy olyan darabjára emlékeztet, mely összeköti a múlt emberét a jelen fiataljával, a város minden tégláján
és a ruházat minden darabján viselni
nem hat sem erőltetettnek, sem elcsépeltnek. Magyarként ezt látni felemelő,
és arra inspirál, hogy tartással, büszkeséggel viseljük mindazt, ami a múltban
történt, vagy a jövőben történni fog.
Ezt az utazást köszönjük az Óbudai
Önkormányzatnak, és a szervezőknek,
akik lehetővé tették, hogy Lengyelország
nagyvárosait a lehető legalaposabban, és
a legtöbb szemszögből ismerjük meg.
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Határtalanul szép élmények

A Körös-parti városban, a századfordulós „kultúrfővárosban” barangoltunk. Jártunk a Bémer téren, a Szent
László téren, melyeket régi magyar
nemesi paloták vesznek körül. Kiemelkedő volt a Fekete Sas Palota és a Városháza épületének látványa. A holnaposok ember nagyságú bronzszobrai
már az irodalomóráról is ismerősek
voltak számunkra. Meglátogattuk a római katolikus székesegyházat is, amelyet Szent László király alapított, és
szobra a templom előtt áll.
Sétánk után Magyarlónára utaztunk,
ahol vendéglátóink finom vacsorával
vártak bennünket.
Másnap a finom, bőséges reggeli után
Kolozsvárra indultunk. Rövid sétát tettünk a Házsongrádi temetőben, ahol
Dsida Jenő sírboltját kerestük meg.
A felújítás alatt álló Szent Mihály
templom előtt megtekintettük a Mátyás király és vitézei elnevezésű szoborkompozíciót. Innen két perces sétával eljutottunk Mátyás szülőházához,
mely mellett a nagy erdélyi fejedelem,
Bocskai István szülőháza áll. Idegenvezetőnk, Moldvai Szász Tünde segítségével felelevenítettük a két nagyság
kolozsvári kötődését.
Ezek után a tordai sóbányába mentünk. Igazi nagy élményben volt
részünk. A bányában ma már nem
Tel: 437-8652
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folyik bányászat. Múzeumként működik. Az egykori bányászati szerkezetek kiváló konzerválása, és a felújítási munkálatok lehetővé tették,
hogy e csodás helyszínen a legenda
és történelem sikeresen egybeolvadjon. A sóbánya Erdély egyik legérdekesebb látványossága. Ki gondolná, hogy a közelmúltban a világ
25 leghihetetlenebb látványossága
közé választott helyszín a föld alatt
nemcsak a természet páratlan sócsodáival, de óriáskerékkel, csónakázótóval, fürdésre alkalmas barlangi
sóstavakkal is bír?
Délután óriási túrát tettünk a Tordai-hasadékban. Itt megismerkedtünk
a helyhez kötődő Szent László-legendával, illetve felelevenítettük a legendát, hiszen hatodikban irodalomórán
már megismerkedhettünk vele. Páratlan szépségű természeti csoda ez
a hasadék. A Hesdát-patak mentén,
kisebb vízeséseket is megcsodálva, kis
fa- és függőhidacskákon átkelve gyönyörködhettünk e tájban.
Este Torockón sétáltunk, hiszen
szállásunk is ebben az Europa
Nostra-díjas faluban volt. E település olyan, mint egy kis ékszerdoboz.
Többen Hollókőhöz hasonlítottuk.
Itt – egy érdekes optikai csalódás
miatt – kétszer kel fel a Nap. Ezt
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a látványosságot sajnos elmulasztottuk. Többen is fogadkoztunk, hogy
korán kelünk és megnézzük, de valahogy nem ment a korán kelés!
Harmadik nap délelőtt, a torockói Néprajzi Múzeum megtekintése
után, Torockószentgyörgyön újabb
túra várt ránk: a Toroczkay család híres várába sétáltunk fel. Ezt a várat
robbantották fel a császári csapatok
1704-ben a Rákóczi-féle szabadságharcban. Innen kis pihenő után már
indultunk is Nagyenyedre. A Bethlen Gábor által alapított református kollégiumot nemrég újították
fel. A szimbolikus két fűzfa is ott
áll az udvarán. Jókai művét idéztük
fel, s megnéztük az emléktáblát is.
Meglepetésünkre sok híresség nevét
olvashattuk a volt diákok és tanárok
névsorában: Apáczai Csere János,
Barabás Miklós, Bod Péter, Bolyai
Farkas, Kemény Zsigmond, Kőrösi
Csoma Sándor, Tótfalusi Kis Miklós
tanultak a nagy múltú kollégium falai
között.
Ezt követően Gyulafehérvár következett, ahol a 13. században épült
érseki székesegyházban a Hunyadiak,
Izabella királyné és János Zsigmond
keleti magyar király, később Erdély
első fejedelme gazdagon díszített kőszarkofágjait koszorúztuk meg.
Később a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által nevelt diákokkal ismerkedhettünk meg a ferences kolostorban.
Következő nap Déva várát felvonóval
közelítettük meg. A modern liftről csodálatos látvány tárult elénk. Bebarangoltuk a várat, s egyik legszebb pontján
felolvastuk a Kőműves Kelemen című népballadát. Emelkedett pillanat volt.
Majd Vajdahunyad várába látogattunk. A várat előbb Szilágyi Erzsébet
reneszánsz, majd Bethlen Gábor barokk stílusban alakíttatta át, később
pedig Steindl Imre és Schulek Frigyes
tervei alapján restaurálták. A várkastély ma Erdély legszebb, legromantikusabb várkastélya, amit Mikszáth
Kálmán a várak királyának is nevezett.
A következő oldalon folytatódik

Határtalanul szép élmények

Délután a Dédácsi Botanikus Kertbe látogattunk, ahol nagy sétát tettünk Erdély legszebb arborétumában.
1816-ban itt járt Kazinczy Ferenc is,
akinek a kedvenc helyét emlékkő is
jelzi a parkban. Estére egy Déva közeli faházas táborba értünk. Itt volt
a szállásunk, és itt kaptuk meg a finom vacsoránkat is.

Az utolsó nap délelőtt Marosillyére
mentünk. Ez a település valaha a környék legjelentősebb városa volt, a Bethlen család tulajdona. A 16. században
hatalmas kiterjedésű erődítmény állt
a Maros partján, amelyből mára csak
az úgynevezett „Vörös bástya” maradt.
Itt született 1580-ban Bethlen Gábor
erdélyi fejedelem. Egy kisfilmet is megtekinthettünk Erdély aranykoráról és
a fejedelemről, amely jól kiegészítette
a történelemórákon tanultakat. Itt szintén koszorúztunk, majd Máriaradnára
utaztunk, amely jelentős Mária-kegyhely, Csíksomlyó után talán a legfontosabb katolikus zarándokhely Erdélyben.
A templomban megtekinthettük a híres
Mária-kegyképet is. Utolsó állomásunk
Arad volt. Rövid sétát tettünk a bel-

A szentendrei Skanzenben járt a 3.b

A Kerék Általános Iskola 3.b osztályos tanulói a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum „Munkák a házban és a ház körül” című
foglalkozásán vettek részt, amelyről Sáringer Márta tanárnő írt beszámolót.
Vajon milyen lehetett a családi munkamegosztás 100 évvel ezelőtt?
A múzeum egyik portáján diákjaink
korhű tárgyi környezetben élhették
át egy szegényparaszti család dolgos
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

hétköznapját. Az évszakoknak megfelelő munkákba bekapcsolódva megtanulhatták, milyen fáradtságos munka
árán tudta annak idején egy család
megteremteni a megélhetését. Azt is
átélhették, hogy az egyes munkafolyamatok végzésekor mennyi felelősség
is hárult a gyerekekre.
Bár a családtagok szerepe sokat változott az elmúlt száz évben, a családi
munkamegosztás még ma is ugyanolyan fontos, mint egykor volt.
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városban, majd megkoszorúztuk Zala
György, az aradi vértanúk emlékére állított Hungária szobrát.
Ez az 5 nap rendkívül eseménydús
és élvezetes volt. Nagyon sokat utaztunk, túráztunk, mégsem fáradtunk
bele. Az élmények feledtették velünk
a fáradtságot. Biztos, hogy meghatározó, életre szóló élményekkel gazdagodott mindegyikünk. Többen
mondtuk, hogy ide vissza kell jönnünk még egyszer valamikor!
Igaz, hogy ez a beszámoló kissé útirajz, útinapló jellegű lett, de ez nem
jelenti azt, hogy közben nem nevettünk, játszottunk, bolondoztunk eleget. Csak úgy, ahogy akár egy jó hangulatú osztálykiránduláson. Éppen
ezért is volt kiemelkedően jó „buli”!

Kirándulás a Magyar
Várba

Szeptember 28-án a Dr. Béres József Általános Iskola öt
kiserdős osztálya, a 2.c, a 2.d,
a 3.c, a 3.d és a 4.d nagyszerű kiránduláson vett részt.
Úti célunk Pomáz volt, a Magyar
Vár. Hévvel utaztunk, majd egy fél
órás gyaloglás után értük el programunk helyszínét. Festői látvány
tárult szemünk elé: előttünk a Kevély vonulata, hátunk mögött a Pilis
hegyei. A tízórai elfogyasztása után
elkezdődött az igazán gazdag program. Forgószínpad-szerűen, minden
osztály minden helyszínen minden
foglalkozáson részt vehetett. A közös néptáncolás mellett az Árpádszobor tövében kincskereső feladatok, az íjászat után lovaglás, és harci
játékok, s délben a mindent eldöntő
csapatok közötti versengés várta
az osztályokat. Az eredményhirdetés után a 4.d osztály elfogyasztotta
az első helyezettnek járó tortákat,
a többi részt vevő pedig a jutalom
csokoládékat. Fáradtan, de jókedvűen tértünk vissza a Kiserdőbe.
Köszönjük a szíves vendéglátást!
Reméljük megismételhetjük kirándulásunkat jövőre is!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Te is lehetsz Világvédő!

A Világ Legnagyobb Tanórája

Az Aquincum Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
négy osztállyal csatlakozott a Világ Legnagyobb Tanórája kezdeményezéshez, amelyről Gerle Kata
és Brassói Annamária tanárnők
írását olvashatják.
A 2018-ban immár negyedszer
megrendezésre kerülő, „Te is lehetsz
VilágVédő!” nevet viselő program
az ENSZ projektje. A szeptember 24-i
hét során a világ általános- és középiskolásai megismerkedhettek az ENSZ
globális céljaival, a fenntartható fejlődés lehetőségeivel. Iskolánkból az 5.b,
az 5.c, a 6.b és a 7.b osztályok vettek
részt a programban.
Az ötödik és hetedik évfolyamosok
leginkább a vetített kisfilmek kapcsán
beszélgettek arról, hogy saját környezetükben milyen problémákat észleltek – és ezek megoldásához mire,
kire volna szükség. A tanóra végén
felmerült a kérdés, hogy a diákok maguk mit tudnának tenni a közvetlen
környezetükért. Ennek megválaszolására VilágVédő portrét rajzolhattak magukról, amelyben megnevezik
azokat a problémákat, amelyekkel ők
gyerekként is szembesülnek, illetve
azokat a tevékenységeket, amelyeket
ők is végre tudnak hajtani környezetük megóvásáért.
A 6. b-sekkel – két tannyelvű osztály révén – angolul néztük meg a kampányfilmet. A globális célok megbeszélésével viszonylag hosszú időt töltöttünk,
mert bár több cél ismerősen csengett
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

a gyerekek számára, több fogalom
magyarázatra szorult, mint például
az innováció és fenntarthatóság.
Végigböngésztük a világtérképen
azt is, hogy melyik kontinensen, hány
országban csatlakoztak a VilágVédő
kampányhoz. Rákerestünk szűkebb
pátriánkra, Óbudára is. Megtekintettünk egy másik videót is, amelyben
fiatalok környezetvédelmi innovációit
mutatták be.
Ezután igazi VilágVédőkkel ismerkedtünk. Elolvastuk a Malawiból
származó Memory Bandával készült
riportot, amelyből megtudtuk, hogy
hazájában a lányok oktatáshoz való
jogáért küzd. Az Egyesült Királyságban élő Ndubuisi Ucheával és Hayel
Wartemberggel készült interjúból
az derült ki, hogy mindketten megtapasztalták a negatív diszkriminációt,
így friss diplomásként most ez ellen
próbálnak tenni. Ők a Word on the
Curb (Szóbeszéd a Járdán) szervezet
társalapítói; egy platformot létesítettek, amelyen a fiatalok megoszthatják
saját történeteiket, egyúttal megismerhetik másokét is. Ily módon segítik a fiatalokat a sztereotípiák és félreértések elleni küzdelemben.
Ezután következett a VilágVédő
portrék elkészítése és a szóválogatás.
Olyan szavakat kerestünk, amelyek
leginkább jellemzik a gyerekeket, amiért VilágVédőnek nevezhetik magukat. A portrék ma egy virágzó fát ölelnek körbe, ezzel is szimbolizálva azt,
hogy Védjük Világunkat.
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Az Újpesti Bene Ferenc Általános
Iskola is csatlakozott a Világ Legnagyobb Tanórája projektkezdeményezéshez.
A 3.a, az 5.a, az 5.b, a 8.a és a 8.b osztályok tanulói vehettek részt a rendhagyó
órán. A cél az volt, hogy megerősítsük
a gyerekeket abban, hogy mindenkiből
lehet VilágVédő, és mindenki tehet azért,
hogy a Globális Célok megvalósuljanak.
A célokat bemutató kisfilm megtekintése után egy spontán beszélgetés indult
el a osztályokban, hogy miért is fontosak a Globális Célok, mit is jelentenek, mit
szeretnénk elérni, mit tehetünk közösen
a célok eléréséért. Számos kreatív ötletük volt a gyerekeknek, lelkesen alakultak át VilágVédővé az óra folyamán, és
rájöttek arra, hogy valóban ők is sokat
tehetnek azért, hogy a célok megvalósuljanak 2030-ra. A siker azon múlik, hogy
a gyerekek hogyan használják a már
meglévő tudásukat, kompetenciájukat.

Egy VilágVédő kiáll a céljaiért, optimista, elhivatott, nem hátrál meg. Diákjaink
többsége sportolóként ezekkel a tulajdonságokkal már rendelkezik.
Az ötödikes tanulók a sportról, mint
integrációs eszközről beszélgettek, mivel
a sport egy olyan „nyelv”, melyet mindenki ért. A gyerekek közösen készítettek
egy plakátot, melyen lerajzolták, hogy ki
milyen sportot űz és mire tanítaná meg
a más kultúrákban nevelkedett diáktársait. Harmadikosaink megalkották saját
VilágVédő portréjukat, az óra végén meghatározták azokat a készségeiket, amelyekkel VilágVédők lehetnek,
Mi Benések, ismét tettünk valamit
a fenntartható fejlődésért, a globális célok eléréséért!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Oroszlánvadászaton a 4.a

Középiskolai börze

Október 3-án, a tanítási órák
után az Aquincum Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4.a osztálya Szabina nénivel
és Ági nénivel oroszlánvadászatra
indult a belvárosba.
A Kálvin tértől a Lánchídig kutattuk fel a kőoroszlánokat, miközben
izgalmas történeteket hallgattunk
meg egy-egy helyszínen Remete
Szent Antaltól a II világháborúig.
A városnéző sétán sikeresen levadásztuk az oroszlánokat. A vadászkaland mellett jutott egy kis időnk
a játékra is a Károlyi-kertben. Fáradtan, de élményekkel telve érkeztünk
haza Aquincumra.

Szeptember 26-án a Dr. Béres József Általános Iskola 8.a osztálya
Újpesten, a Középiskolai börzén
tett látogatást, amelyről Kiss Rebeka, az intézmény 8.a osztályos
tanulója írt összefoglalót.
Szabadon sétálgattunk, hogy mindenki a saját érdeklődése szerint
járhassa körbe az épületet. Újszerű
élmény volt, hogy nem a legnépszerűbb gimnáziumok képviseltették magukat, hanem több, kevésbé nagy hírnévvel rendelkező iskoláról lehetett
információt megtudni. Kellemesen
csalódtunk, hisz a környékünkön is
vannak olyan nagyszerű továbbtanulási lehetőségek, amikről eddig nem is
hallottunk. A különböző standoknál
az ottani diákok, tanárok nagyon segítőkészek voltak, bátran kérdezhettünk tőlük.

Dunamentő kaland

Önkéntesek egész hada lepte el
szeptember 16-án délelőtt a Fővám teret, hogy megtisztítsák Magyarország legnagyobb folyóját
a mindent elborító szeméttől.
Az eseményt többhetes előzetes szervezés, egyeztetés után hirdette meg
a Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvány
(JÖN), mégis pár nap alatt közel négyezer érdeklődő csatlakozott a rendezvény Facebook-eseményéhez, és rengetegen osztották meg a felhívást is.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

„Ilyen rövid idő alatt ekkora létszámú
szemétszedési akciót még senki se szervezett a világon. Akik ezen a napon
itt voltak, azok valami olyannak voltak a részesei, amire szavakat igazán
nehéz találni” – írták a szervezők
a JÖN Alapítvány által üzemeltetett
hulladekvadasz.hu oldalon.
A Dunamentő kaland útvonala
a Szabadság hídnál kezdődött, és
végül a Lánchíd lábainál ért véget.
A körülbelül 2 kilométeres távot
az önkéntesek 4 óra alatt teljesítették, segítve, támogatva egymást.
A csaknem ötórás eseményen körülbelül 20 köbméternyi, részben
szelektíven gyűjtött hulladékkal lett
tisztább a pesti Duna-part.
A hulladék elszállítását a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. vállalta, amely elkötelezett védelmezője
az élővizeknek. Az összegyűjtött
szelektív hulladékot az FKF Nonprofit Zrt. dolgozza fel.
A World Cleanup Day 2018 alkalmából szervezett Dunamentő
kalandon iskolánk, a Szent Miklós
Általános Iskola diákjai is aktívan
részt vettek. Együtt tisztították meg
a budapesti rakpart legszemetesebb
helyszíneit a számtalan önkéntessel
együtt.
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Jó volt a diákok beszámolóit hallani,
akik nem csak sablon szöveget meséltek, de akár az ebédelési rutinjukról,
vagy a kedvenc hittan tanárukról is
anekdotáztak. Az is nagyon érdekes
volt hogy sokféle iskola volt jelen.
Nem csak hagyományos gimnáziumok, hanem nővér, cukrász, pincér, divat- és stílustervező, gépész és kertész
szakmák is képviseltették magukat.
Minden standnál más dolgokkal
várták az érdeklődőket. Volt ahol diákok által készített ételek, italok, sütemények sorakoztak, volt ahol kémiai
kísérleteket mutattak nekünk. Láthattunk tanulók által kifejlesztett technikákat, műszereket és délután 4-től
különböző iskolák bemutatkozó előadásaira is beülhettünk.
Minden jövendőbeli nyolcadikosnak
nagyon ajánlom, hogy látogasson el
a börzére, biztosan hasznos lesz!

Kattintson Facebook oldalunkra!

A Bátor Táborért futottunk

A SPAR Maraton®
fesztiválon futottunk

Az Óbudai Nagy László MagyarAngol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola Zápor utcai székhelyének kollégái – Aradi Szilvia,
Holtsuk Katalin és Port Ferenc
– ZÁPOROZÓK néven álltak rajthoz 2018. október 7-én a 33. SPAR
Budapest Maraton® Fesztiválon.
Kollégáink a súlyos beteg gyerekek élményterápiás táboroztatásával
foglalkozó Bátor Tábor Alapítvány
futócsapatának tagjaként futottak

A Csalogány EGYMI lelkes kis
csapata is elindult a Spar Budapest Maratonon a FODISZ Esélyegyenlőségi futamán.
Az idén már nem csak a kollégák futottak a gyerkőcökkel, hanem Dani
édesanyja is kedvet kapott, és lefutotta
a csapattal a távot, úgy mint Balázs bácsi felesége és kislánya is. Köszönjük,
hogy ezen a szombaton is a sport szerepet kapott az életetekben! Köszönjük a részvételt! Ügyesek voltatok!

Magyarország legnagyobb közösségi
futóeseményén.
Tettükkel az Alapítvány célkitűzéseinek segítésére hívták fel a figyelmet,
illetve adománygyűjtést kezdeményeztek e célok megvalósításának támogatására. A kitűzött cél 200 ezer
Forint összegyűjtése volt.
Az adománygyűjtés jelenleg is folyik, bízunk benne, hogy az összeget
sikerül az Alapítvány rendelkezésére
bocsátani.

SPAR futáson a Medgyessys diákok

Bronzérmes
a váltócsapatunk!

Minden év októberében nagy izgalommal várják a Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói
Magyarország legnagyobb futóünnepét. Így volt ez ebben a tanévben is.
Már ötödik éve indulunk iskolánkkal a SPAR Budapest Maraton Fesztiválon. Idén nyolcvanhárom fővel

A Budapesti Ügyességi és Váltófutó
Csapatbajnokságon a 4x1500-as gimis
váltófutók között harmadik helyezést
értek el a Kerék Általános Iskola és
Gimnázium csapatának tagjai.
A csapat tagjai Ritzl Bence, Diamant
Zsolt, Gálfalvi Balázs és Kenyeres
Milán voltak. Felkészítő tanáruk Molnár Ákos.
Gratulálunk fiúk!

Tel: 437-8652
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vettünk részt az „ERSTE Maratonka
EMMI Suli futamon”, melyet a Pázmány Péter sétányon rendeztek meg.
Mindnyájan sikeresen teljesítettük
a 2300 métert. Diákok, tanárok és
szülők futottak együtt a szép, napos
őszi időben.
Mindenki jól érezte magát. Reméljük jövőre is hasonló létszámmal vagy
még többen állunk rajtvonalra.
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Kattintson Facebook oldalunkra!

Szurkoltunk az Úszó-világkupán

Igazi sportos csütörtöke volt
a Fodros Általános Iskola 4.c és
6.b osztályos tanulóinak, akiknek lehetősége volt ellátogatni
a FINA-Világkupa előselejtezőjének délelőtti futamaira.
A megérkezés pillanatában lenyűgözött minket, a különleges Duna-Aréna
látványa, s a mindenfelé sétáló úszóklasszisok látványa. Hatalmas élmény
volt látni testközelből Kapás Boglárkát,

Európai Diáksport
Napja a Csalogány
iskolában

Szilágyi Liliánát vagy éppen Kenderesy
Tamást. A selejtező futamain óriási üdvrivalgás fogadta Hosszú Katinkát, aki
a legkedvesebben, hatalmas örömmel
integetett mindannyiunknak, nyertes
úszószámai után. Fodrosos vonatkozásban egykori tanítványunknak, Banyák
Karcsinak szurkolhattunk a lelátóról.
Hihetetlen közösségi élményben
volt részünk, mellyel diákjainknak
maradandó emléket szereztünk.

Idén a Csalogány Általános Iskola is kivette a részét a magyar kezdeményezésre elindult, mára európai szinten is ismerté vált Európai
Diáksport Napja rendezvényből.
Az Európai Diák Sportnap alkalmából futottunk egy jót, de előtte
bemelegítettünk, majd a tornateremben felállított akadály pályán kicsik és
nagyobbak, illetve a legnagyobbak is
végig mozogtak, sőt, a nagyok aktívan
segítettek az aprónépnek!
Köszönjük a résztvevő kollégáknak,
az aktív diákseregnek, illetve mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy ez a nap
a sportról szól, és velünk volt!

Európai Diáksport Napja 2018 a Benében
A Magyar Diáksport Szövetség ebben az évben szeptember
28-án rendezte meg az Európai
Diáksport Napja magyarországi
programjait.
A rendezvény magyar kezdeményezésből nőtte ki magát nemzetközi eseménnyé. Célja, hogy hogy
a gyerekek megtapasztalhassák
a felszabadult, közös mozgás élményét, legalább 2 órás sportfoglalkozás keretében.
Az Újpesti Bene Ferenc Általános
Iskola – mint sportiskola – idén is
örömmel csatlakozott a programhoz, sokszínű mozgási lehetőséget
nyújtva diákjainknak. A gyerekek
nagy kedvvel vetették bele magukat
a különböző labdajátékokba, de maradt energiájuk a diáksportnap hagyományos futására is, amely minTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

dig az adott évnek megfelelő távot
jelenti, azaz idén 2018 métert.
Bár diáksportnap legközelebb jövő-
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re lesz, a rendszeres mozgást addig
sem hagyjuk abba, hiszen sportolni
nemcsak egészséges, de jó is!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Szombaton Óbudai Terepfutó és Túrafesztivál
A hétvégén a 2018-as Szabadidő,
szeretem! rendezvénysorozat utolsó eseményéhez érkezünk a szombaton megrendezésre kerülő Óbudai Terepfutó és Túrafesztivállal.
Az eseményen való részvétel az óbudaiaknak ingyenes, a nem kerületi 14
év felettiek 1000 forintos helyszíni térítés ellenében indulhatnak. A nevezési
díj tartalmazza az indulási lehetőséget,
a frissítéseket, az orvosi ügyeletet 17
óráig, 1 adag levest a célban, a gyalogtúrát teljesítőknek egy szép kitűzőt,
terepfutást teljesítőknek pedig egyedi
befutóérmet.
Idén második alkalommal kerül megrendezésre az Óbudai Terepfutó és Tú-

rafesztivál, amelyet a futás és a túrázás
szerelmeseinek ötvöztünk. Helyszínnek
a Budai-hegyek Panoráma futókörét
választottuk idén is. Keretein belül lehetőséget adunk a futásra, túrázásra és
a nordic walkingra. A Hármashatárhegy
egyes részei, illetve a Budai-hegyekben
végighaladó teljesítménytúra jól bejáratott útvonalai remek lehetőséget és
helyszínt biztosítanak az eseménynek.
Szombaton a terepfutók és a túrázók is egy hosszú és egy rövidtáv közül választhatnak, mindenki a maga
ízlése szerint. Amit biztosra állíthatunk, a gyönyörű őszi pilisi táj minden
távon el fogja kísérni a résztvevőket.
Szombaton reggel találkozzunk!

A Speciális Olimpiára
készülő sportolók
bemutatása

Magyar Speciális Olimpia Szövetség 2019-ben Abu Dhabiba, a Világjátékokra kiutazó delegációjának
bemutatása zajlott szeptember 22-én
a Hősök terén.
A Special Olypics megalakulásának 50.
évfordulója alkalmából a Hősök terén
tartott rendezvényen a Szent Miklós Általános Iskola és a Csalogány Diáksport
Egyesület is csodás előadással készült
az alkalomra. A Csalogány iskolások
táncát Pásztor Csaba álmodta meg és
koreografálta a mozgás munkaközösség
tagjainak közreműködésével.
Gratulálunk a produkciókhoz!
Ráadásként a Speciális Olimpiára készülő úszócsapat tagjai között
köszönthettük és biztathattuk Rácz
Bálintot, iskolánk és diák-sportegyesületünk tagját is.

TAN KER HÍR
VI. évfolyam,
14. szám
2018. október
Megjelenik
hetente

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