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Homoktövises siker a FLL budapesti döntőjén

Lezajlottak az írásbeli
felvételi vizsgák
2019. január 19-én 10 órától írták
a központi középfokú felvételi vizsgát a 9. évfolyamra, valamint a 6
és 8 évfolyamos gimnáziumokba
felvőteliző diákok.
A 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére 55 ezren jelentkeztek, a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin több mint 9
ezren, a 8 évfolyamoson pedig közel 6
ezren vettek részt. A vizsgákat követően
az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozta a felvételi feladatsorait, valamint a javítási útmutatókat. Az eredményeket
a középiskolák az értékelő lapon tüntetik fel, amelyekről közvetlenül tájékoztatják a vizsgázókat 2019. február 7-ig.
A következő fontos határidő február 18-a. Eddig a dátumig kell megküldeni a középiskoláknak a jelentkezési
lapokat. Ezt a legtöbb diák esetében
maga az általános iskola intézi, de a 6
és 8 évfolyamos gimnáziumba történő
jelentkezésről a tanuló közvetlenül is
megküldheti a jelentkezési lapot.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A Homoktövis Általános Iskola
csapata, a HTRoboTeam, a Homoktövis és a Babits Mihály Gimnázium közös csapata, a TövisASAP
és Nightbeast továbbjutását hozta
a FIRST LEGO League Budapesti
döntője. A verseny első tíz helyezettjéből hét tankerületünk intézményeinek csapatai közül került ki.
Január 12-én rendezték az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban az FLL
budapesti döntőjét, amelyen tankerületünk több intézménye is kiváló eredményt ért el. Az első tíz helyezett közé a Homoktövis Általános Iskola, a Babits
Mihály Gimnázium és a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium is több csapattal, valamint egy csapattal a Megyeri Úti Általános Iskola került be.
Cikkünk a 2-3. oldalon folytatódik

Kerületi
könyvtárhasználati
vetélkedő a Bródyban
December 13-án az Újpesti Bródy
Imre Gimnázium és Általános Iskola a 4. kerület 5. és 6. évfolyamos
tanulóinak
„Népművészetünk”
címmel könyvtárhasználati vetélkedőt szervezett az intézmény
könyvtárában, amelyről Vermesné
Horváth Anikó könyvtárostanár,
szaktanácsadó írását olvashatják.
A vetélkedőhöz ajánló bibliográfiát készítettünk, hogy a tanulók felkészítését ezzel is megkönnyítsük.
A nevezésnél derült ki, hogy szép
számmal jelentkeztek a tanulók.
Cikkünk a 10. oldalon folytatódik
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A Medgyessy a futsal
budapesti élmezőnyében
Január 9-én került megrendezésre a Budapesti Futsal Diákolimpia
IV. korcsoportos döntője a szokásos Lőrinci Sportcsarnok helyett
– amelyet éppen felújítanak – a Soroksári úti Labdakert Sportklubban. A Medgyessy Ferenc Általános Iskola második alkalommal
vett részt a budapesti döntőben.
A diákolimpián 14 iskola vett részt.
Csapatunk „B” csoportban került.
A sportágra jellemző különböző szabályrendszer most kissé módosult
a helyszín miatt, de jól alkalmazkodott csapatunk az új dolgokhoz.
Cikkünk a 17. oldalon folytatódik

Kattintson Facebook oldalunkra!
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Az egész nap tartó versengés fantasztikus hangulatban zajlott, és nem
csak azért, mert közel 2500 ember
tekintette meg a helyszínen a versenyt és a mellé szervezett innováció
kiállítást.
Már előre sejteni lehetett, hogy egy
valódi robotinvázió vár Budapestre,
a FIRST LEGO League (FLL) budapesti döntőjébe ugyanis előzetesen húsz csapat regisztrálta magát.
A rendezvényen látható volt, hogy
milyen az, amikor robotok szolgálnak fel a büfében, gépek segédkeznek a díjátadás lebonyolításában,
vagy éppen segítenek szórakoztatni
a legfiatalabb generációt, miközben
a versenyasztalokon 9-16 éves versenyzők próbálják a legjobb eredményt elérni a robotjaikkal.
A húsz nevezett csapatból végül
hárman jutottak tovább, melyek
közül a HTRoboTeam csapata és
a TövisASAP csapat végzett a dobogó első és második helyén. Ez a három csapat az, amely immár nemzetközi szinten versenyezhet, és egy
lépéssel közelebb került a világdöntő
felé.
A verseny négy részből állt: robotfuttatás, robotdesigne, csapatmunka és kutatás. Az idei témát pedig
az űrkutatás adta, így a rendezvényhez stratégiai partnerként az Európai
Űrügynökség (ESA) magyarországi
Üzleti Inkubátorháza is csatlakozott,
segítve a csapatok mentorálását,
Tel: 437-8652
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felkészülését és a kutatások elbírálását. A zsűriben Farkas Bertalan,
az első magyar űrhajós, nyugalmazott dandártábornok is aktívan szerepet vállalt, a felkészítésben Szegő
Károly űrfizikus, az MTA Wigner
Fizikai Kutatóközpont munkatársa
is részt vett, a helyszínen pedig Vizi
Pál Gábor, a Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai
Intézet munkatársa két előadásában
mutatta be az űrkutatás múltját, jelenét és lehetséges jövőjét, több száz
gyereknek kézzelfoghatóvá téve
az űrtechnológiákat.
„Magyarországnak több mint 70
éves múltja van a világűr kutatásában.
Fontos, hogy minél hamarabb, minél
fiatalabb korban kezdjünk el érdeklődni azon területek iránt, amelyek
a világűrhöz kapcsolnak minket. Ezzel nem csak a fizika, a mérnöki tudományok, vagy bármely természettudományos irány, hanem az orvosi
területek, társadalomtudományok is
határos területeknek számítanak” –
fogalmazott megnyitó előadásában
Ferencz Orsolya miniszteri biztos,
kiemelve az űrtechnológiák népszerűsítésének fontosságát. A miniszteri
biztos beszédét követően Farkas Bertalan folytatta, aki elmondta, hogy „a
XXI. században a világűr nagyon sokat
fog adni az emberiségnek, és egy olyan kapcsolatot kell kiépíteni a világűr és a Föld
között, ami most a fiatalok kezében van”.
A következő oldalon folytatódik
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Táncház a Kincső
Együttessel

Táncházunkban folytatjuk tematikus sorozatunkat, amelyben
tovább ismerkedhetünk a magyar
nyelvterület tánctípusaival, hagyományaival, népdalaival, népviseleteivel és zenéjével. Tánctanítás
után szabadtánc!
Közreműködnek: a Kincső Néptáncegyüttes és az Óbudai Népzenei Iskola tanárai és növendékei Házigazda:
Mosóczi István „Örökös Aranysarkantyús táncos”, néptáncpedagógus
Napjainkban nincs olyan hétköznap
vagy hétvége, hogy ne rendezzenek
a magyar néptánc, népzene amatőr,
vagy profi kedvelői, szerelmesei számára Budapesten táncházat, természetesen oktatással egybekötve. Most
február 1-én csatlakozhatnak a táncházhoz, ahol Szilágysági táncok 2. részével ismerkedhetnek meg.
Havonta egyszer ingyenes táncház
A Kincső Együttes a Békásmegyeri
Közösségi Házban havi egy alkalommal ingyenes táncházat tart az apróbb
gyermekeknek és a nagyobbaknak is.
Tematikus táncházi sorozatunkban,
megismerkedhetnek a magyar nyelvterület tánctípusaival, hagyományaival, népdalaival, népviseleteivel és
zenéjével és tájegységeinek tánctípusaival is. A tánctanítás után szabadtánc következik mindenki örömére.
Közreműködnek a Kincső Néptáncegyüttes és az Óbudai Népzenei Iskola tanárai és növendékei a Kincső
néptáncegyüttes vezetője, művészeti
vezetője, néptáncpedagógusai, koreográfusai is.
Helyszín:
Békásmegyeri Közösségi Ház
1039 Bp., Csobánka tér 5.
Időpont: 2019. február 1. 18:00
A belépés ingyenes.
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Az FLL versenysorozatban induló
magyar csapatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2017/2018-as
tanévtől évente 7 millió forinttal támogatja, megtérítve a nevezési költségeket,
illetve a továbbjutással kapcsolatos utazási kiadásokat
„Ez a 2016-ban Magyarország kormánya által elfogadott Digitális Oktatási Stratégia része, ami egy nagyon széles
körű, 76 pontból álló intézkedési terv,
amelynek pillére többek között az eszközbeszerzés, 40 ezer pedagógus továbbképzése, valamint a konvergencia
régióban több mint 100 ezer digitális
eszköz kiosztása” – tette hozzá Pálfi
Erika, az Oktatásért Felelős Államtitkárság főosztályvezetője.
A FLL nem csak a továbbjutó csapatokat, hanem a részfeladatokban
legjobban teljesítő csapatokat is díjazta. A robot futásban a HTRoboTeam,
a kutatásban a TövisASAP bizonyult
a legjobbnak, míg a csapatmunka feladat első helyét megosztva kapta egy
iskola két csapata, az Orka Robotics
- 9.a és az Orka Robotics. A Robotépítésért járó dizájndíj a Homoktövis
Általános Iskolába került, amelyen
a HTRoboTeam és a TövisASAP
osztozhat Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara által felajánlott legjobb előadó díjat a Fazekas
Roboteam Junior kapta, akiknek Dr.
habil. Lazányi Kornélia dékán, egyetemi docens adta át a különdíjakat. Míg
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

az ESA a leglelkesebb csapatot díjazta,
a Megyeri RobocSAPat nagy örömére.
Tankerületünk csapatainak helyezései a budapesti versenyen:
1. HTRoboTeam – 193 pont
Homoktövis Általános Iskola
2. TövisASAP – 174 pont
Homoktövis Általános Iskola, Babits Mihály Gimnázium, ASAP
4. Orka Robotics - 9.a – 154 pont
Veres Péter Gimnázium
5. Megyeri RobocSAPat – 151 pont
Megyeri Úti Általános Iskola
7. Homoktövis2 SAP – 145 pont
Homoktövis Általános Iskola
8. Orka Robotics – 137 pont
Veres Péter Gimnázium
9. BabitSAPps – 130 pont
Babits Mihály Gimnázium
forrás: www.helloworldonline.hu
Az összetett versenyben I. helyezést elérő HTRobo Team csapat tagjai Aliczki András (8.a), Aliczki Adrienn (5.a), Happ Gergő (7.c), Happ
Réka (5.b), Sándor Bence (7.c), Sándor
Máté (4.b), Türk Roland (7.c), valamint
Türk Adrienn volt diákunk, az Újpesti
Könyves Kálmán Gimnázium tanulója. Felkészítőjük Sándor Viktor volt.
A II. helyezett TövisASAP csapat
tagjai Kiss Boglárka (6.d), H. Kiss Ruben (5.b), Kiss Bálint (8.a), a csapat
tagjai továbbá: Faragó Luca, Faragó
Tamás, Kajzinger Anna, Harmat Kevin, Berczik Attila és Galler Barnabás.
Felkészítőjük Faragó Attila volt
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Törékeny Vágyak új időszaki kiállítás
az Óbudai Múzeumban
A másfélezer év óta Kínában, titkos
recept alapján készített porcelánok
nagyjából háromszáz éve kezdték
el meghódítani Európát, hogy státuszszimbólumként a királyi, főúri
családok asztalára kerüljenek.
Az első európai porcelánok hosszas
kísérletezések után, csupán az 1700-as
évek elején születtek meg. A bonyolult technológia és a sokrétű szaktudás eredményeként létrejött különös
szépségű, ragyogó fehérségű „használati tárgyak” azóta társai életünknek:
részesei az ünnepeinknek, vagy éppen
mindennapi pillanatainkat varázsolják
ünnepivé. Látszólagos törékenységük
ellenére dacolnak az idővel.
A nagyhírű hazai porcelángyárak
mellett kevésbé ismert, hogy Óbudán
is létezett porcelángyár. Hüttl Tivadar,
kibővítve az édesapja által 1854-ben
alapított üzletet, először egy porcelánfestő üzemet hozott létre, termékeinek
kiváló minőségével elnyerve a „császári
és királyi udvari szállító” címet. 1903-ban
a Jász utcában, majd 1906-ban Óbudán
gyárat is alapított, amely az 1951-es államosítást követően Aquincum Porcelángyárként működött tovább.
Az Óbudai Múzeum új időszaki kiállítása sokoldalúan mutatja be e szerteágazó történetet. Nem csupán a két
gyár történetét ismerteti, hanem betekintést enged a porcelán készítésének
technológiájába, újításaiba, kísérleteibe
is. A látogató megismerheti a termékpaletta sokszínűségét, változatosságát
a királyi, nemesi, családi, kávéházi, szállodai szervizektől a panelházak vitrinjeiben felhalmozódó, mindenki számára
ismerős nippekig. A kiállítás bemutatja
az Aquincum Porcelángyár neves iparművész-tervezőit és legnépszerűbb
vagy legkülönlegesebb alkotásaikat, továbbá a gyár egykori dolgozóinak személyes élményeit és az általuk készített,
egyedi történettel bíró tárgyakat.
Helyszín:
Óbudai Múzeum
1033 Budapest, Fő tér 1.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Anyanyelvi tanárok a Kerékben

A Kerék Általános Iskola és Gimnázium 9-13. évfolyamán két anyanyelvi tanár kezdte el a munkát
az elmúlt hónapokban, segítve
ezzel a diákok nyelvi készségének
fejlesztését, szókincsük bővítését.
Scott Quigley Ohióból érkezett Magyarországra baptista önkéntesként,
elsősorban missziót teljesít Budapesten, de miután imád tanítani és szereti
a gyerekeket, órákat is tart. Az angolul tanuló diákoknak ez nagy segítség. Egyelőre heti három napon tart
órákat, de a reményeink szerint akár
többet is vállalna, nyáron pedig tábort

Új nyelvtanulási módszer
indult a Kerékben

szeretne szervezni az angolul tanulni
vágyó diákoknak.
Másik tanárunk, aki nagyon sokat
segít az angol nyelv élvezetessé tételében, Illés Benjámin, aki Magyarországon született, de angol nyelvterületen hosszú időt töltött. Beni heti
egyszer tart órát a gimnazistáknak, de
a diákok élvezik órái minden mozzanatát. Ígérete szerint ő is részt vesz
majd az angol nyelvi táborok, programok szervezésében, alapítványa
(www.servicelearning.hu) révén pedig hasonló célokkal amerikai egyetemisták
is érkeznek a Kerékbe.

Robotok a Krúdyban
2018 decemberében neves vendéget köszönthettek a Krúdy
Gyula Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. A téma az egyre
népszerűbb robotika volt.
Professzor dr. Eiben Ágoston magyar származású holland kutató érkezett hozzánk, aki az amszterdami
és a yorki egyetemen is tanít robotikát. A mesterséges intelligenciát kutató világhírű tudós érdekes előadást
tartott a gyerekek számára. Tanulóink megtudhatták, hogy mi a különbség a robotok és a mesterséges
intelligencia között, tudnak-e szaporodni a robotok, illetve képet kapTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

hattak a diákok arról is, hogy hol tart
ma ez a modern tudomány. A különleges, néhol vicces filmbejátszásokkal színesített előadás után a tanár
úr türelemmel válaszolt a gyerekek
kérdéseire.
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2019 januárjától a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban
száztizenöt diák kezdi el az ismerkedést a DynEd nyelvtanulási módszerrel, amely egyesíti
a megszokott, tantermi foglalkozás és a digitális, online tanulás
tapasztalatait.
A rendkívül hatékony program
az agy működési tulajdonságaira
alapozva tanítja az angol nyelvet,
egyénre szabott tanulási útvonalakat
ajánl fel egy besoroló teszt elvégzése után, amelyet a mentor felügyel.
A programban állandó a visszacsatolás a szoftver (Study Score) és
a mentor részéről is, ezáltal a tanuló
szabadon, de mégis folyamatos vis�szajelzésekkel végezheti a munkát.
A tanulás a diák meglévő nyelvi tudásától indul, éppen ezért azoknál
a tanulóknál is hatékony a módszer,
akiknek lemaradásuk van, és azoknak is, akik a többieknél nagyobb
tudással rendelkeznek. Napi fél óra
tanulás mellett nagyfokú nyelvi magabiztosság, rendkívül széles szókincs és a nyelv rutinszerű gyakorlati
alkalmazása válik lehetővé a diákok
számára.
A módszer négy nyelvi készség fejlesztését veszi célba: beszédértés, aktív beszéd, olvasás, írás – ugyanúgy,
ahogyan az anyanyelvet is elsajátítjuk. Ez a program eredményességének a kulcsa. „A tanulási hatékonyság növelésével legalább háromszor
gyorsabb előrehaladást ér el, mint
a hagyományos módszerek és legalább kétszer hatékonyabb más számítógépes nyelvtanulási programoknál” (www.dyned.hu).
Minden korosztály számára ajánlott: a legkisebbektől kezdve egészen
a felnőttekig.
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Szalagavató a Babitsban

A Babits Mihály Gimnázium idei
szalagavató ünnepségének szervezői új kihívások elé néztek. Az új
helyszín, a sokkal nagyobb és szokatlan tér, a speciális osztálybeosztás rengeteg munkát, új megoldást igényelt. Az eseményről
Marton Sándor tanár úr, és Csapó
Krisztián, az intézmény 11. osztályos tanulója írt beszámolót.
Iskolánk december 8-án tartotta
szalagavató ünnepségét a káposztásmegyeri jégcsarnokban. A szervezők
nagyon jól oldották meg az összes
felmerülő feladatot, így felejthetetlen
élményt szereztek a végzős évfolyamoknak, illetve velük együtt a szülőknek, barátoknak, tanároknak.
Köszönjük! A következőkben Csapó
Krisztián 11. évfolyamos diákunk írta
le kedves gondolatait.
Anyum és apum nem volt a szalagavatón. Első kérdésük, mikor hazaértem így értelemszerűen az volt, hogy
mennyire tetszett.
– Nem volt rossz – feleltem mosolyogva. Mosolyogtam a pakolás és
az elmúlt hónapban rendszeressé
váló próbák ellenére. Mosoly húzódott arcomon, mintha feledtem
volna hevesen lüktető szívem a kijáratban, pedig nekem mindössze
az ajtót kellett tartani, arra pedig álmomból felkeltve is képes vagyok.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Az ajtóról először Laura jutott
eszembe, mikor visszafele érkezett
a virágátadásból. Szemében könny
csillant, amit én először oda nem
illőn megmosolyogtam. Azt hittem, mivel nem követtem szemmel
a megelőző pillanatokban, hogy
elejtette a virágot, vagy valami vicceset csinált. Abban a tudatban áltattam magam, hogy annyira nevet
valamin, hogy sír, ám pillanatokkal később, mikor letörölte szeméből könnyét, ahogy megkérdeztem
a cseppek okát, mondta el, és tudatosult bennem, hogy elérzékenyült
a pillanattól.
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Hogyan lehet egy szalagavatón elérzékenyülni? Nem fért fejembe akkor
még a tudat. Vajon az ezer, csarnokba zsúfolódott ember hathatja meg
az ember szívét? Esetleg maga az érzés? Mégis mi lehet az, ami könnyet
fakaszt az emberek szemében egy
szalagavatón ?
A gyertyás vonulás következett.
Ismét átengedtem, egyhangú munkámhoz híven mindenkit az ajtón,
majd elhatároztam, hogy én magam
is szemügyre veszem. Nem volt
semmi! Nem volt semmi? Nem jó
a kifejezés, ugyanis ez nem írja le
a négy osztály által a sötétben tartott
gyertyák pislákoló fényét. Nem fejezi ki az űrt betöltő fényes pici csillagokat, amik vörös gyertyafénnyel
ragyogtak.
Akkor értettem igazán meg. Nem
a hangulat, a szépsége az eseménynek, vagy a hatalmas nézősereg teszi felejthetetlenné az emléket, bár
azok sem elengedhetetlenek. Sokkal inkább az ember vállára hirtelen
a szalagavatón omló milliónyi emlék.
A több ezer pici szilánk, amit az iskolában szerzett, ezen a helyen, ahol
addigi életének túlnyomó részét töltötte.
– Nem volt rossz – ismételtem suttogásom, miután feltört az emlék – De
ott kell hogy legyél, hogy érezd!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Bázisiskolai bemutató a Benében

Boldizsárné Kovács Gizella,
az Újpesti Bene Ferenc Általános
Iskola kiváló rajztanára Miért szomorú a király? címmel bázisiskolai bemutató órát, majd azt követően módszertani műhelymunkát
tartott az érdeklődő pedagógusoknak intézményünkben.
A szakmai bemutatón az élménypedagógia került előtérbe. A kolléganő

a közvetlen tapasztaláson és a gyerekek aktív cselekvésén keresztül
fejlesztette a személyes készségeket,
valamint a társas kompetenciákat.
A dráma-, a mozgás- és a vizuális
művészetek eszköz rendszerét felhasználó feladatokkal – mint H. Matisse: A király szomorú című alkotásáról szabad asszociációk gyűjtése,
képösszerakó, láncmese, jelenetek

bemutatása állóképben, hangszóró
gondolatkimondó, királyvigasztaló
üzenetek megfogalmazása – segítette
a tanulók problémamegoldását, magas szintű együttműködését a társakkal, a különböző érzelmek megélését.
A kreativitás, a játékosság és az öröm
jellemezte az órát.
A gyerekekkel való foglalkozás után
a pedagógusok saját élményen alapuló, gyakorlatorientált, jó hangulatú műhelymunkában vehettek részt.
A rendezvényünkről ismét kiváló elégedettségi visszajelzéseket kaptunk.
A POK főosztályvezető asszonya
levélben gratulált a szakmai programunk magas színvonalához, melyet
az általa megküldött elégedettségi
mutatók is tükröznek.
A bemutató foglalkozást 100%-ra,
a műhelymunkát 98,8%-ra értékeltek
Budapest különböző kerületeiből érkező pedagógusok.
Az új módszerek, az élménypedagógia iránt elkötelezett pedagógusok
sok jó ötlettel térhettek vissza iskolájukba.

Iskolaváró foglalkozás a Medgyessyben
Január 11-én fél ötre várták
a Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában a nagycsoportos óvodásokat az intézmény első Magonc
foglalkozására.
A szülőket Dr. Bertókné Daróczi
Marianna intézményvezető köszöntötte a régi hagyományokra visszatekintő programon, majd bemutatta az iskolánkban folyó pedagógiai
munkát, nyelvoktatásunk jellemzőit,
magasabb óraszámban tanított tantárgyainkat, tehetséggondozó óráinkat,
országos és budapesti versenyeredményeinket, továbbtanulási mutatóinkat és a szabadidős tevékenységeket.
Bemutatkoztak a leendő elsős tanító
nénik és a nyelvet tanító kollégák is.
Amíg a szülők a tájékoztatót hallgatták a gyermekeknek kézműves és
zenés foglalkozásokat szerveztünk.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Ügyesen készítettek papírból sapkát, hóemberes dobozkát, vidáman
énekeltek és élvezték a hangszeres
kíséretet.
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Örömünkre szolgált, hogy sokan
érkeztek hozzánk. Reméljük a következő foglalkozásokon is hasonló
lesz a részvétel.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Nyolcadikosok a Csodák Palotájában

Decemberben az Angol Nyelvet
Emelt Szinten Oktató Általános
Iskola húsz nyolcadik osztályos
diákja – akik aktívan és eredményesen teljesítenek a természettudományos tárgyakból – Deményné Sári Julianna és Rezács
Zoltán vezetésével meglátogatták
a III. kerületben található Csodák Palotáját.

A gyerekek külön nagy figyelmet fordítottak a Newton teremnek. Itt mind
kipróbálhatták a Newton felfedezéseihez kötődő játékos eszközöket, és megtapasztalhatták a mechanika törvényeit!
Intézményünk
fenntartója,
az Észak-Budapesti Tankerületi Központ jóvoltából a III. és IV. kerület
diákjai kedvezményes áron látogathatják az interaktív kiállítást.

A Bonbonetti gyárában jártunk

December 11-én a Zipernowsky
Károly Általános Iskola ötödikes
és hetedikes évfolyama izgalmas
látogatást tett a Bonbonetti Choco
Kft-nél, ahol közelebbről is megismerkedhettek a kakaóval és a csokival, illetve a gyártási folyamattal,
amely során az apró kakaóbabból
egy nagy tábla csokoládé lesz.
A gyárlátogatást kellemes „hajó úttal”
kezdték meg a gyerekek, ahol sok új
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

információt hallhattak a kakaóbab
történetéről, származásáról és feldolgozásának többféle módjáról. Ezek
után egy kakaóbab erdőbe kukkanthattak be tanulóink, ahol különböző
makettek segítségével a csoki fő ös�szetevőjének szerkezetét is tanulmányozhatták. A fő alapanyagokat útjuk
során meg is szagolhatták, érinthették; ilyen volt például a kakaóbab és
a kakaóvaj is.
A csoportos szókirakó játékot követően, védőruhát magunkra öltve sétáltunk végig a gyártási területen. Tábla
csokoládék és kis bonbonok százai
érkeztek velük szemben a futószalagon. A folyamat végén a csomagolás
technikáját is megnézhették a kíváncsi gyerekek.
Utazásuk itt ért véget, csokival de egy
biztos: a gyerekek sok-sok élménnyel
és új tudással hagyták el a helyszínt.
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Karácsonyi
hibaelhárítási
jó cselekedet
a Károlyiban
Cseppet sem természetes, hogy
egy karbantartó cég karácsony
előtt néhány nappal – félretéve minden más teendőt, a szabadságra engedett munkatársak
visszahívásával – a legnehezebb
körülmények között is mindent
megtesz egy iskolában keletkezett üzemzavar elhárítására...
Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban viszont pontosan ez történt. A téli
szünet előtti utolsó héten iskolánkban problémák mutatkoztak a fűtéssel. Az intézmény egyes épületeiben
hűvös volt, de olyan terem is akadt,
ahol hidegek maradtak a radiátorok.
Karácsony előtt, mikor a családok
minden perce be van táblázva tennivalókkal, mikor a szülőknek már
nincsenek szabadságra felhasználható napjaik, rendkívüli szünetet
nem lehetett elrendelni.
Maradt az elszánt hibakeresés és
a megfeszített munka. A Felújítlak
Bt. munkatársai december 20-án
szakadó hóesésben tárták fel az iskola udvarán a hibás hővezetéket,
majd másnap egy másikat is az iskola konyhájában. A hibát gyorsan
és szakszerűen hárították el, hogy
azt követően a téli szünet napjaiban
az iskola épület temperálása zavartalan legyen, és január 3-án jól fűtött
termekben folytatódhasson a tanév.
Köszönettel tartozunk Szabó Sándornak, a karbantartó cég vezetőjének és szakértő munkatársainak,
hogy karácsonyi jó cselekedet módjára segítettek iskolánk nyolcszázötven tanulóján és közel száz dolgozóján.
Valamint köszönet Tamás Ilona
tankerületi igazgató asszonynak
és gondos munkatársainak, hogy
az óév utolsó időszakában is biztosították a hibalehárításhoz szükséges pénzügyi keretet. Köszönet
az igazi fenntartói szemléletért!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Mozdulj a klímáért! 2018 a Benében

2018. szeptember 3. és október
19. között országosan hetvenkilenc oktatási intézmény közel tizennyolcezer diákja és több mint
ezerötszáz pedagógusa mozdult
a klímáért. Az akcióban az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola is tevékenyen vett részt, amelyről a következőkben olvashatnak
összefoglalót.
A megújult kampányban zöld mérföldet lehetett gyűjteni a környezettudatos utazásokért, a húsmentes és
helyi élelmiszeres napi étkezésekért,
a helyi zöld akciókért, az elültetett
facsemetékért. A magyarországi
kampányban résztvevők nagymértékben hozzájárultak az európai
kampány sikeréhez, amiben 9 ország
150 318 résztvevője hívta fel a katowicei klímacsúcs résztvevőinek
figyelmét a helyi éghajlatvédelmi tevékenységek fontosságára.
A kampányhéten minden utat, amit
a résztvevők környezetkímélő módon tettek meg zöld mérfölddel jutalmazták. A zöld utazások mellett
más zöld tevékenységeket is figyelembe vettek a szervezők. A magyar diákok egyéni, kiscsoportos és
közösségi munkákat is készíthettek
az akcióhéten. Az alkotásokat a szervező Magyarországi Éghajlatvédelmi
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Szövetség, a Reflex Környezetvédő
Egyesület és a Magyar Természetvédők Szövetségének 4 fős zsűrije bírálta el és hozta meg döntését az év
végén.
Ebben a sokakat megmozgató
nagyszabású, országos kampányban
iskolánk kiemelkedő eredményt ért
el. Egyedülállóan, 3 kategóriában
is sikerült helyezést elérnünk, mely
hatalmas elismerése a munkánknak.
Mind a gyerekeknek, mind a résztvevő pedagógusoknak köszönet jár
érte. Ismét összefogott és megmozdult iskolánk egy jó ügy érdekében,
aminek meglett a gyümölcse!
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Lássuk az elismeréseket:
1.
Mosolygós helyi alma
Egy szelfit vártak a résztvevőktől és
hozzá egy rövid gondolatot, mellyel
másokat is a helyi idénygyümölcsök
fogyasztására biztatnak. A kategória
első helyezettje a 3. a osztály lett.
2.
Klímás terméskép
Olyan alkotásokat vártak, melyek
elhullott, természetes anyagokból és,
vagy hulladékok felhasználásával készültek. A kategória második helyezettje Tomor Csenge 4.b osztályos
diákunk lett.
3.
Saláta
A feladat keretében olyan zöldségből vagy gyümölcsből készült saláták
elkészítését várták, amik nem csak
színükben zöldek, azaz helyi alapanyagokból készültek, termelésükhöz
nem használtak vegyszereket, nem
lettek lefagyasztva és nem utazták át
a földrészeket. A kategória harmadik
helyezettje Baschán Dániel 4.a osztályos tanulónk lett.
Munkánkról a szervezők is elismerően írtak: „Nagyon örültünk, hogy
részt vettek a kampányban és ilyen
sokszínű programot valósítottak meg!
Reméljük, a gyerekek számára is maradandó élmény volt. Köszönjük szépen
a munkájukat és további sikeres „zöldítést” kívánunk Önöknek! Várjuk Önöket a 2019-es kampányban is!”
Köszönjük szépen, jövőre találkozunk!

Kattintson Facebook oldalunkra!

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

Kerületi könyvtárhasználati vetélkedő a Bródyban

A feladatlap kitöltésére 45 percet
kaptak a diákok. Ügyesen használták
a Magyar Néprajzi Lexikont, melyből
a Hortobágy pásztorainak népviseletét kellett kikeresniük, majd szinte
hibátlanul egészítették ki a bibliográfiai leírás szövegét. A feladatlap
mellékleteként egy néprajzi térké-

pet is kaptak, melyet nagyon ügyesen használtak. Találkozhattak olyan
kifejezésekkel is, melyet már a mai
világban ritkán hallunk. Ilyenek voltak: a rokka, a zsindely, a ködmön,
a szűr, vagy éppen a főkötő. A téma
a gyerekeknek és a pedagógusoknak
is nagyon tetszett. Kollégáimmal

Képzőművészeti verseny a Károlyiban

A IV. kerület művészeti munkaközössége az idén is megrendezte
kerületi komplex képzőművészeti
versenyét, amelynek minden esztendőben az Újpesti Károlyi István
Általános Iskola és Gimnázium ad
otthont. A versenyről Tuza Márta,
a kerületi művészeti munkaközösség vezetője írt beszámolót.
Idén január 9-én és 10-én került sor
a kerület ifjú képzőművészeinek versenyére. Az első napon az alsósok,
másnap a felső tagozatosok és középiskolások versenyeztek.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A témák igen izgalmasak voltak:
térrendezés, maszkkészítés, repülőtervezés, épületterv, műteremterv, divattervezés színesítette a feladatokat.
Benevezési munkaként grafikai vázlatokat hoztak, helyszínen festettek,
színeztek, makettet építettek a versenyzők. A versengés a fővárosi képzőművészeti versenyen folytatódik
majd tavasszal.
A zsűri tagjai voltak Somos Zsuzsa
képzőművész, dr. Kriskáné Gánóczi
Anita, az UKK Lóverseny téri közösségi ház munkatársa, valamint Uracs
Ildikó, az UKK Megyeri Klub munkatársa.
A legszínvonalasabb alkotásokból
februárban nyílik kiállítás a Károlyi
Galériában. Május közepén az UKK
Ifjúsági házban nyílik tárlat az alkotásokból, kiegészülve a fővárosi versenyen készült alkotásokkal.
Fotó: Kerekes György
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fontosnak tartjuk, hogy tanulóink
megismerjék a csodálatos magyar
népművészetünket.
A vetélkedő nagyon jó hangulatban
telt. A tanulókat nagyon szép, saját
készítésű oklevelekkel jutalmaztuk.
Az első 3 helyezett könyv-jutalomban is részesült. Azok a tanulók, akik
nem értek el helyezést, dicsérő oklevelet kaptak. Az eredmény kihirdetésénél öröm volt látni a boldog kis
arcokat. Azt követően megvendégeltük a diákokat. A kollégáimnak nagyon köszönöm az alapos felkészítést.
A versenyen végül nagyon szép
eredmények születtek:
I.
Tóth-Lakos Hunor 5.b
(Újpesti Bajza Utcai Általános Iskola)
Felkészítő tanára: Tímári Júlia
II.
Őrsi Panni 5.a
(Lázár Ervin Általános Iskola)
Felkészítő tanára: Szabó Viktória
III. Lotz Gréta 5. a
(Lázár Ervin Általános Iskola)
Felkészítő tanára: Szabó Viktória

Sakkverseny a Paisban

Január 12-én került sor a minden
tanévben megszervezett diákolimpiai sakkversenyre a Pais Dezső Általános Iskolában.
A küzdelem idén is nagy érdeklődés
mellett zajlott reggel fél kilenctől, délután négy óráig. A versenyben 94 egyéni
versenyző és 16 csapat vett részt, összesen 158 fő mérte össze tudását. A részletes eredmények hamarosan elérhetők
lesznek az obudasport.hu honlapon.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Advent és karácsony a Karinthyban

Az idei december és az adventi időszak a Karinthy Frigyes
Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű
Általános Iskolában igen eseménydúsra sikeredett, amelyről Lippai
Janka, az intézmény pedagógusa
írt beszámolót.
December elsején a DÖK-nap keretein belül egy egész iskolát átfogó,
nagyszabású rendezvénnyel kezdődött
az advent: érdekes előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal, téli ételek kóstolójával, teaházzal és számos érdekes
programmal készültünk, hogy minél
jobban bemutassuk a téli és karácsonyi ünnepkört. Az iskolát a tanárok
és a szülők közösen díszítették fel, így
reggelre az aula és a folyosók már teljes
karácsonyi pompában ragyogtak.
A napra a megelőző hetekben a diákok is szorgalmasan készültek: a felsős
osztályok tablókat készítettek, amelyeken bemutatták a téli népszokásokat,
valamint kalendáriumokat írtak, amelyhez komoly kutatómunkát is végeztek.
Az alsós osztályok elkészítették a saját
karácsonyfájukat papírcsíkokból és
csomagolóanyagokból. Ezen kívül hirdettünk egy adventi koszorú- és betlehemkészítő versenyt is, amelyre szintén
remek alkotások érkeztek. A gyerekek
alkotásait iskolánk aulájában állítottuk
ki. A foglalkozások után tartottuk meg
a minden évben elmaradhatatlan nagy
sikerű zsibvásárt, ahol nemcsak a diáTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

„Kék madár”
a Harrerban

kok, hanem még a felnőttek is találtak
maguknak vásárfiát. A napot az alsósok énekes-verses műsorral nyitották
meg és zárták le.
Ám ez a nap nem csak rólunk szólt,
hiszen gyűjtést is rendeztünk: iskolánk
diákjai rengeteg játékot, könyvet és
ajándékot gyűjtöttek össze, amelyet jótékonysági célra ajánlottunk fel.
Az idei advent minden napja tartogatott egy kis meglepetést, hiszen minden
reggel elhangzott egy karácsonyi vers
az iskolában, és minden nap kapott
egy-egy osztály egy kis ajándékot a tanári kartól. Az aulában felállított adventi
koszorún minden hétfőn „meggyújtottuk”
a gyertyát, s minden gyertyagyújtásra
az alsós osztályok készültek egy-egy
karácsonyi dallal is. A negyedik gyertya
meggyújtására december 21-én, az utolsó tanítási napon került sor. Erre a napra a 4.c osztály fantasztikus karácsonyi
műsorral készült, amelyet többször is
előadtak. A nap végén az évet iskolánk
igazgatója, Turnerné Gadó Ágnes zárta
le kedves, szívhez szóló rövid beszéddel.
A karácsonyi műsor összeállítását és
betanítását köszönjük Ozsváth Vilmosné Piroska néninek, Halászné Szabó Helga néninek és Gáliczné Móri
Gabi néninek, a karácsonyi énekek betanítását pedig Hugya Regina néninek.
A DÖK-nap szervezését pedig köszönjük iskolánk DÖK-ös diákjainak
és Vincze Zoltánné Ágota néninek.
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Az Óbudai Harrer Pál Angol
Nyelvet Emelt Szinten Oktató
Általános Iskola karácsonyi ünnepsége részben követte az eddigi hagyományokat: az év utolsó tanítási napjának délutánján
színházzá változott a tornaterem,
ahol idén is egy karácsonyi darabot élvezhettek a gyerekek.
Idén Maurice Maeterlinck népszerű
művének rövidített színpadi változatát mutatták be a szereplők és a szervezők, akik ezzel a karácsony igazi
jelentését szerették volna érzékeltetni. Tökéletesen illeszkedett a darabhoz az iskolai alsós énekkar műsora
Szegediné Barna Helga vezetésével.

Idén is, mint minden évben az ötödik évfolyam volt felelős a műsorért, amelyhez ezúttal mindhárom
osztályból válogattunk szereplőket.
Krupincza Erika, Szeőkéné Tanai
Éva és Markó Péter osztályfőnökök
közös munkáját nagyban megkön�nyítette a pedagógusok rugalmassága és a gyerekek lelkesedése. A próbák a tanórák előtt és a tanórák után
voltak, és mind remek hangulatban
teltek.
A vastaps alapján az előadás nagyon jól sikerült! Megtaláltuk tehát
a kék madarat, reméljük, ez másoknak is sikerült!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Karácsony a Zápor utcában

Luca-napi vásár

Az Óbudai Nagy László MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Zápor utcai székhelyén
december 20-án tartották meg
az iskolai karácsonyi ünnepséget,
amelyről alább olvashatnak.
A bensőséges, családias eseményt
Tamás Ilona tankerületi igazgató as�szony is megtisztelte jelenlétével.
A műsor egy Mikulás váró angol dallal kezdődött, majd a kicsik és a nagyok
adtak elő karácsonyi verseket. A harmadikosok Betlehemeztek, melyet

A Fodros Általános Iskolában ötödik alkalommal került megrendezésre az intézmény hagyományos
Adventi jótékonysági vására, idén
Luca-napi vásár néven.
A vásári asztalokra kerültek lekvárok,
mézek, gyertyák, díszek, kézműves
termékek, nemez díszek, sütemények,
muffinok, mézeskalácsok és egyéb karácsonyi hangulatú termékek is. Áru
volt bőven, köszönhetően az ügyes
kezű gyerekeknek és segítőkész szülőknek. Vásárlók is szép számmal jöttek.
Igazi vásári forgatag uralta az iskola folyosóit.
A bevétel a diákönkormányzathoz került, melyet diákok jutalmazására, iskolai rendezvények támogatására fordít.

az elsősök citerakísérettel előadott dala
egészített ki. Az iskolai énekkar több
dalt is bemutatott különböző nyelveken. Láthattunk karácsonyi zenés-táncos műsorszámokat, és a tanárainkból
álló énekkar idén is meglepetés műsorral kedveskedett nekünk. Az előadást
tovább színesítette kollégáink zongora
és fuvolakísérete.
Ezzel az érzelemgazdag és rendkívül
színvonalas ünnepéllyel hangolódtunk a karácsonyi ünnepekre.
Fotó: Rosta András János

„Óbuda legszebb karácsonyfája”
Intézményünk a Budapest III.
Kerületi Óvoda, Általános Iskola,
EGYMI részt vett az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által
kiírt „Óbuda legszebb karácsonyfája” című pályázatán.
Iskolánk felső tagozatos gyermekei
vállalták, hogy az általuk készített díszekkel ékesítik a karácsonyfánkat,
amelyet a Fő tér 2. alatt lehetett megtekinteni. Gyógypedagógusunk, Szilvás Mónika irányításával készültek el
a különlegesebbnél különlegesebb
díszek, amelyek elkészítésében a felső tagozaton dolgozó gyógypedagógiai asszisztenseink is részt vettek
Óbuda általános iskolái közül
3. helyezett lett iskolánk, a Szellő
EGYMI. Gyermekeink nagy örömTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Karácsonyi ünnepség
a Benében

mel fogadták a 3. helyezés hírét, valamint a helyezéssel járó oklevelet és
ajándékcsomagot.
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Az Adventi ünnepkör zárásaként
az Újpesti Bene Ferenc Általános
Iskola 2. és 4. osztályosai közösen előadott karácsonyi műsorát
tekinthették meg december 21-én
az iskola karácsonyi ünnepségén.
A kis előadás története, a hála,
a szeretet, a család és a barátság
fontosságát hangsúlyozta, ezekhez
a fogalmakhoz kapcsolódott Erzsike
néni ünnepi beszéde is. Az iskola tanári és gyerekkórusa, a furulya – és
gitárszólók , illetve a vidám, boldogságot tükröző táncok emelték az előadás színvonalát. Köszönjük Karsai
Annamária, Ring Zsófia és Mojzesné
Szücs Gabriella tanár nénik felkészítő munkáját.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Karácsonyi ünnepség a Csalogány EGYMI-ben

A Csalogány Intézmény több
hagyománya is van a karácsonyi
időszakban. Az egyik ilyen, hogy
az intézmény pedagógusai műsorral szokták megajándékozni
a növendékeket.

Az idei évben egy hagyományos
betlehemes játékkal készültek pedagógusaink. Sok előkészületet igényelt a műsor. Természetesen sok
próba előzte meg az előadást, melyre az iskola kápolnájában került

Mikulás a Miklós téren

December hatodikán a Miklós
téri Szent Miklós Általános Iskola
EGYMI-ben is nagyon várták már
a Mikulást.
Hogy gyorsabban teljen az idő, bekukucskáltak Süni és Mókus házába,
akik szintén nagyon izgatottan várakoztak. Szépen kitisztított cipőcskéik
már az ablakban sorakoztak.
A Mikulás szomorúan érkezett hozzájuk, mert a hosszú úton kilyukadt
a csizmája. Nagyon fázott a lába, így
nem tudott továbbmenni. A kis állatok gyorsan leültették a vendéget
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

sor. Díszletként betlehemi istálló
és jászol készült festett háttérrel és
nádtetővel. A szereplőkre igényes
jelmezeket varrtak ügyes kezek.
Az előadás napján izgatott gyerekek
töltötték meg a kápolnát. A jelenetek kevés, rövid szöveget tartalmaztak a szereplők inkább a képi megjelenítés és a színészi játék eszközeivel
próbálták átadni a betlehemes tartalmát, üzenetét. A műsort hatalmas
tapssal díjazták a gyerekek. A kedves
kis előadás mind a felnőttek mind
a gyerekek részéről egy maradandó
szép élményt adott, mely segítette,
hogy megteremtse a karácsony hangulatát, meghittségét.
Az ünnepség után az intézményvezető asszony üdvözölte a tanulókat és minden osztálynak ajándékot
adott át.

Meghitt közös ünnep
a Pais Dezső Általános
Iskolában

a kandalló elé, Mókus pedig nekilátott
megjavítani a csizmát. Foltnak való
anyagot talált a padláson, Süni tüskéje
pedig remek varrótűnek bizonyult.
A fáradt Mikulás olyan mélyen elaludt, hogy csak a gyerekek segítségével sikerül felébreszteni. Miután
köszönetet mondott, sietve folytatta
útját, de előtte még megtöltötte Süni
és Mókus cipőcskéit minden elképzelhető finomsággal. A frissen foltozott
csizmában már gyorsan odaért a Miklós térre, és a gyerekek megkaphatták
a várva-várt ajándékokat.
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2018. december 21-én a Pais Dezső Általános Iskola első osztályos
tanulói a szomszédos óvodából érkező volt társaikat fogadták a közelgő karácsony alkalmából.
Az iskolások egy kedves ünnepi dalokból, versekből és jelenetekből álló
karácsonyi műsorral kedveskedtek
a kicsiknek.
Iskolánk és a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda közös karácsonyvárásának évek óta tartó hagyománya van,
amelyet még sokáig szeretnénk megőrizni.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Medgyessy énekkara az Idősek otthonában

A Medgyessy Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában hagyomány, hogy
az adventi időszakban az iskola
kórusa koncertet ad nyugdíjas
klubokban, otthonokban. Tavaly
a Heltai Nyugdíjas klubban, ebben az évben pedig a Hatvany
Lajos utcában lévő Idősek klubjában szerepeltünk.
A fogadtatás nagyon szeretetteljes

volt, így a gyerekek is nagy kedvvel
készültek. Ebben az évben is részt
vett a műsoron Óbuda-Békásmegyer
önkormányzatának a vezetősége.
Karácsonyi műsorunkban exkluzív karácsonyi dalok csendültek fel,
a kórusvezetést és zongorakíséretet Viczián Gábor tanár úr, iskolánk ének-zene tanára biztosította.
A műsor tradicionális dalokkal közös
énekléssel zárult.

Fodrososok a kerületi
idősek klubjában

A Fodros Általános Iskola diákjai
idén újra örömöt csaltak sok idős
ember szemébe karácsonykor.
Megható volt látni, ahogy 4.c-seink
ünnepi gondolatai, muzsikájuk, játékuk meghitt pillanatot hozott az Almási
Klub vendégeinek. A pici tollgombolyag-madár igazi boldogságot hozott.
Kiváló alkalom ez arra, hogy gyermekeink megismerjék az önkéntesség fontosságát, s azt, hogy az idős, sokszor
magányos embereknek hatalmas örömet ajándékoznak műsorukkal.

Károlyisok a Király utcai idősek otthonában

Szeretettel hívtak, szeretettel mentünk. December 18-án –
ahogy évek óta – a Újpesti Károlyi
István Általános Iskola és Gimnázium ismét ellátogatott a Király utcai idősek otthonába, hogy
a karácsonyt együtt köszöntsük
a ház lakóival és dolgozóival.
Ajándékul műsort vittünk. Hatvan károlyis gyermek szerepelt
az egy órás előadásban.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A huszonöt fős Fiú Énekegyüttes,
Veszprémi Gábor vezetésével öt dalt
adott elő, szólókkal és többszólamú
hangzással színesítve a produkciót;
Buday Vera és Varga Mónika tanító
készítette fel az 1.a osztályt, akik aranyos karácsonyi összeállítással kedveskedtek, melyben helye volt a versnek, éneknek és a mesének is. Végül
pedig Veszprémi Ildikó színtársulatának táncosai mutatkoztak be egy ka-
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rácsonyi ihletésű tánckompozícióval.
Ez alkalommal is örömmel fogadtak bennünket az otthonban, tapssal,
mosollyal, nevetéssel, néhol meghatottsággal kísérték végig a műsorszámokat, őszinte elismerő szavakkal dicsérték a szereplőket, már az előadás
közben is, hát még utána! „Nélkületek
már el sem tudjuk képzelni a karácsonyunkat” – mondta a végén Monori Erika,
az egyik vezető dolgozó kedvesen.
A gyerekek büszkén hallgatták a szép
szavakat, és nagyon örültek az ajándéknak meg a kis enni-innivalónak,
amit kaptak. Nem kérdés, hogy máskor is szívesen jönnek. Hiszen ki ne
térne szívesen vissza oda, ahol ilyen
szeretettel és örömmel fogadják?!
Egy szereplő kisfiú ezzel fordult hozzám hazafelé menet: „Ildikó néni, hallottad, hogy az egyik néni majdnem minden
szám után azt kiáltotta, hogy: éljen, hurrá,
és még huhú-zott is a végén a taps közben?”
Hát ilyen élmény volt! Köszönjük!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Pásztorjáték az Óbudai Szent Péter és Pál
Főplébánia-templomban

Immár negyedik alkalommal került sor az Óbudai Harrer Pál Angol
Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola tanulói hagyományos
Pásztorjátékának bemutatására.
December 24-én délután igazán szép
karácsonyi élményben részesülhettek
az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia templomba látogató családok.

Telt házas előadás keretében élhették
át Jézus Krisztus születésének kétezer
éves történetét.
Az előadásunkban felhangzottak
az ismert karácsonyi énekek és angyalváró rigmusok is. A bemutató
színvonalát Schnell Máté zeneakadémiai hallgató orgonajátéka, szülők és
hitoktatók közös éneklése emelte.

Karácsonyi koncert

A Fodros Általános Iskolában
idén is megrendezték a gyerekek
és a pedagógusok közreműködésével a hagyományos karácsonyi
koncertet.
A tornaterem most is karácsonyi
díszbe öltözött. Az előadáson felcsendültek az énekkar karácsonyi
dalai, a 2.c osztály vidám decemberi
köszöntő műsora, a 3.a osztály betlehemes játéka és a 4. c osztály színvonalas karácsonyi műsora is.
Minden évfolyamból a legtehetségesebb versmondók színesítették a műsort. Erre az alkalomra ismét összeállt a tanári kórus is, amelynek tagjai
klasszikus dallamokat énekeltek. Mindenkinek szívmelengető élményben
volt része, a nyugdíjas pedagógusaink
is minden évben örömmel vesznek
részt ezen a rendezvényen.

A Csalogány Kórus adventi koncertje

„Azon a délutánon angyalok szálltak
a templomba!”
December 13-án a Csalogány Kórus és a gyerekeket kísérő Tanári
Zenekar adventi koncertet adott
a III. kerületi Szent Péter és Szent
Pál Templomban Fabényi Réka
vezetésével.
A koncertet több hónapos készülődés és egyeztetés előzte meg. Röviddel a kezdés előtt már minden hely
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

foglalt volt a padsorokban, ami izgalommal töltötte el a kórusban éneklő
tanulóinkat.
Tercsi Zoltán plébános úr kedves
szavakkal nyitotta meg a koncertet,
aztán felcsendültek a jól ismert dalok.
Először „Betlehem, Betlehem”, a „Mennyből az angyal”, a „Pásztorok, keljünk fel”,
a „Jertek, menjünk Betlehembe” dalokat
adta elő a Csalogány Kórus. A kísérő
Tanári Zenekar hangszereikkel, mint
a zongora, az orgona, a hárfa, a fuvola,
a furulya, a metallofon, a hegedű, a fagott, vagy a gitár, kíséretével hozzájárult
ahhoz, hogy az élmény teljes legyen.
Ezt követően intézményünk egyik régi
kórustagja József Attila „Betlehemi királyok” című versét mondta el.
A „Kis Jézus megszületett” című mű
után hangzott el a „Dicsőség mennyben
az Istennek”, melyet már a nézők is
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együtt énekeltek a kórus tagjaival, felemelő élmény volt.
Soltész Rezső személyében egy
művészvendég is énekelt az adventi koncerten. Végtelen szeretettel és
alázattal dalolt együtt a gyerekekkel,
fiatalokkal. Befejezésként szintén
a művésszel együtt énekelve csendült
fel az „Ave Maria”, majd vendégünk
egyik saját száma: „Örvendjen az egész
világ”. Dr. Kántor Gézáné intézményvezető asszony adventi útravalójával
zárult a koncert.
Soltész Rezső spontán és őszinte
szavakkal mondott köszönetet a kórusban éneklő tanulóinknak az élményért, melyben általuk részesült.
Ezután a közönség ösztönzésére kis
ráadás következett, ahol meghívók és
meghívottak együtt énekelték a templomban a karácsonyi dalokat.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Karácsonyi koncerten a Medgyessy iskola diákjaival
Novemberben nagy izgalommal
várták az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
értesítését a Medgyessy Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskolában, hogy megtudják, részt vehetnek-e a 2018. évi
Családok éve – Erzsébet karácsony
elnevezésű rendezvényen. A koncertről Minárik Lívia tanárnő és
Kocsány Gábor tanár úr beszámolóját olvashatják.
Végre december elején megérkezett
a várva-várt e-mail az örömteli hírrel:
Nyertünk. Ennek köszönhetően december 20-án 23 diák és két kísérő tanár
vehetett részt iskolánkból e nagyszabású karácsonyi koncerten. Az esemény helyszínét idén a Papp László
Sportaréna biztosította. A meghitt
karácsonyi hangulatot és az igényes
szórakozás lehetőségét a művészeti élet különböző területén jeleskedő

művészcsaládoknak köszönhettük.
Felcsendült komoly- és könnyűzene, gyönyörködhettünk cirkuszművészetben, elvarázsolt bennünket
a néptánc és népzene világa. A gyerekek a koncerten a művészekkel
együtt énekelhettek, táncolhattak,
interaktívan, a nézőközönséget

A Fodros kórus karácsonya

A Fodros Általános Iskola kórusának több programban is része volt
decemberben, amelyről a következőkben olvashatnak.
Sok-sok éve már, hogy kórusunk
verses, hangszeres és énekes műsorral
kedveskedik az Advent Óbuda rendezvénysorozatra ellátogató embereknek.
December 14-én ismét birtokba vehettük a színpadot és karácsonyi hangulatot varázsoltunk közönségünknek.
Az ünnepi díszben pompázó Fő téren
mindenki nagyon jól érezte magát.
Iskolánk kiskórusa harmadik alkalommal látogatott el a Szent Miklós
Általános Iskola kis diákjaihoz. Adventi programunkon a közös muzsikálás,
éneklés, kézműveskedés, finom ételek
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

italok fogyasztása, kötetlen beszélgetések és játékok gyermekeknek és felnőtteknek is meghatározó, mély élményt
nyújtottak.
Programunkkal részt veszünk a Salva
Vita Alapítvány által meghirdetett
„Adj egy ötöst” pályázaton, melynek célja a szociális érzékenyítés. Fontosnak
tartjuk, hogy diákjaink élményeiken
keresztül megismerkedjenek a fogyatékkal élő társaik életével, mindennapi
szokásaival, és így segítsük őket abban,
hogy a további életük során elfogadó,
nyitott, odafigyelő és előítélet nélküli
felnőtté válhassanak.

Az előadásokon fellépő diákjaink
nem csak maradandó élménnyel gazdagodnak, de lehetőségük van megélni
az elfogadás élményét.
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bevonva zajlottak a produkciók.
Karácsony lévén az ajándék sem
maradhatott el, kaptak fából készült
készségfejlesztő játékokat, színező
készletet és modern világunkat megidéző szelfibotot. Köszönjük a lehetőséget és a színvonalas művészeti
élményt.

A Szent Miklós EGYMI
kórusának adventje

Közös adventi készülődésre látogatott el a Miklós térre a Fodros Általános Iskola kórusa decemberben.
A két iskola növendékei énekes és
hangszeres műsorszámokkal kedveskedtek egymásnak, majd színes adventi mécsesek készítésével folytatódott
a délután. A program mécsesgyújtással
és közös énekléssel zárult.
Idén is az óbudai Szent Péter és Pál
főplébánia-templom adott otthont
a Szent Miklós EGYMI hagyományos
adventi koncertjének. A műsorban
Stein-Kovács Anita vezetésével működött közre a Szent Miklós EGYMI
ének- és zenekara.

Kattintson Facebook oldalunkra!

A Medgyessy a futsal budapesti élmezőnyében

Mindkét csoportban hét-hét csapat
kapott helyet. A csoportokból az első
és második helyezett csapat jutott tovább az elődöntőbe. Titkos cél a továbbjutás volt a csoportból a torna
előtt, de a csoportbeosztás után ez
nagyon komplikáltnak tűnt! Sorsolás
úgy hozta, hogy a mindig aktuálisan
lejátszott kettő mérkőzés után egy
meccsnyi pihenőt kapott a csapat.
Hat csoportmeccset játszott csapatunk, ebből öt győzelem sorozatban majd egy vereség lett a csoport
vége. Ez azt jelentette, hogy biztos
volt az elődöntő tehát a LEGJOBB
négy! Az utolsó csoport meccsen elszenvedett vereség ellenére is bravúrosan, taktikusan, jól és nagy szívvel
játszott mindenki. Sok-sok szép támadást vezetve, gólokat rúgva illetve
stabil védekezést produkálva.
Ezzel a várakozásokat felülmúlva továbbjutottunk csoport másodikként
az eldöntőbe. Itt minden mérkőzés
már ajándék volt a csapat számára,
a rendkívül fárasztó sorozatos csoportmérkőzések után. De csapatunk
a fáradtság ellenére, minél jobb eredményt szeretett volna elérni. A elődöntőben illetve a helyosztón már
nagyon komoly háttérrel, bázissal
rendelkező iskolákkal találtuk szembe magunkat: komplett futsal csapat,
korosztályos válogatottak sora. Ehhez hozzájött a fásultság, egy-két kiTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

sebb sérülés és ebből adódó koncentráció hiánya, valamint a következő két
ellenfél jelentős fizikai fölénye.
Az elődöntőben a Széchenyi István
Általános Iskola (XXI. kerület) várt
ránk, amely iskola megnyerte az „A”
jelű csoportot. Az első pár percben
eldőlt, hogy mind technikai, mind fizikai fölényüket érvényesítve ők jutnak a döntőbe. Csapatunk küzdött, de
a fáradságot és ezzel járó hibákat már
nem tudták legyőzni. (0-6)
A bronzmérkőzés jutott legkésőbbre a Gyulai István Általános Iskola (XX. kerület) ellen, amelyre már
mondhatni csak a szívük vitte ki őket
a pályára, mert a fizikai határaikat feszegették páran, sérülésekkel együtt
játszva. Igaz itt is jelentős fizikai fölényben volt az ellenfél, de a mérkő-
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zés első harmadában partiban voltunk, sőt nekünk akadt több helyzet.
Ezután lemerült teljesen az elem
a gyerekeknél. Hengerelt az ellenfél,
végén a becsület gólunk is megszületett (1-7, Szűcs).
Végeredményben az előkelő IV. helyezést érte el a Medgyessy! Szenzációs eredmény, le a kalappal a csapat
előtt, hogy végig küzdötték ezt a fárasztó napot eredményesen!
„Csapatunk a hosszú nap alatt nyolc
intenzív mérkőzést játszott, amely
végére érezhető volt a fásultság és
dekoncentráció. Ezt feledtette a csoportban mutatott játék és a küzdőszellem a mérkőzéseken. Elégedett
vagyok az eredménnyel és mutatott játékkal is! Jobban teljesítettek a srácok,
mint azt reméltem az elején. Szerintem csak én voltam, aki hitt az elején
a csapatban, bíztam a „futsalosaink”
tudásában! Nem is kellett csalódnom,
végül ők is elhitték, hogy képesek kiemelkedő teljesítményre! Tavaly külön
kiemeltem a kapusunkat, aki hozta jó
formáját, a csapatból, viszont most
a csapatot tudom egyben kiemelni ezután a kiemelkedő teljesítmény után.
Összességében bravúros szereplésen
van túl iskolánk ismét!” – Galamb Péter, Testnevelő tanár.
Csapattagok: Hrubecz Tamás (8.b),
Németh Márton (8.b), Szűcs Máté
(8.b), Galgóczi Levente (8.a), Hunyadi
Mátyás (7.b), Csitári Kevin (7.b), Holl
Bálint (7.a).

Kattintson Facebook oldalunkra!

Mosolyt az Arcokra, melegséget a szívekbe

December 8-a a csapatjáték,
a mozgás és a jókedv jegyében telt
az Óbudai Nagy László Általános
Iskola Zápor utcai tagintézményének tanulói számára, akik részt
vettek a Honvédelmi Sportszövetség karácsonyváró rendezvényén
az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központjában.
A Honvédelmi Sportszövetség által
szervezett „Mosolyt az Arcokra, melegséget a szívekbe” nevet viselő, játékos vetélkedő meghívottai voltunk. A résztvevő fiatalok számos versenyszámban
próbálhatták ki rátermettségüket és
ügyességüket. Akadálypályákon telje-

síthettek, célba dobhattak és lőhettek
is. A hangulatról élő zene és maga
a Mikulás gondoskodott, aki a résztvevő gyerekek körében ajándékozott
édességet és játékokat.
A csapatok energiabeviteléről is
gondoskodtak a szervezők bőséges
élelmiszercsomag formájában, melyben a szaloncukor és a finom mandarinnak is jutott hely.
Résztvételünk jutalma nem csupán
a remek hangulat és a maradandó emlékek voltak, ugyanis szép helyezést
sikerült elérnünk csapatunkkal, így elismerésképp egy színes nyomtatóval
gazdagodtunk.

2018-as Pais-kupa

Évtizedes múltra tekint vissza
a Pais Dezső Általános Iskolában
a téli időszakban megrendezésre
kerülő Pais-kupa teremlabdarúgó-torna, amelyre december 14én került sor.
A tornán négy iskola csapata vett
részt, a II. korcsoportos fiúk küzdöttek egymással, a szülők hangos bíztatása közben. Izgalmas mérkőzések
után a kupát az Óbudai Nagy László
Általános Iskola csapata nyerte el.
A torna eredménye:
1. Óbudai Nagy László Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
2. Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola
3. Csillaghegyi Általános Iskola
4. Pais Dezső Általános Iskola

Világbajnoki bronzérmes jégkorongosok

TAN KER HÍR
VII. évfolyam,
1. szám
2019. január

Január 7-13 között zajlott a magyar
jégkorong leányválogatott számára az U18-as divízió I/A csoportos
jégkorong-világbajnoksága Ausztriában. A bronzérmet szerzett csapat két tagja az Újpesti Bródy Imre
Gimnázium tanulói.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Ezúton gratulálunk Váradi Orsolya
11.b és Józsa Orsolya 9.b osztályos tanulóinknak a sikeres szerepléshez.
Váradi Orsi a Németország elleni mérkőzésen góllal, míg Józsa Orsi a Szlovákia elleni meccsen gólpasszal járult hozzá a csapat sikeréhez. Szép volt lányok!
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Megjelenik
hetente

