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Holland cserediákprogram az Óbudaiban

Agócs Noémi,
a Békeposzter pályázat
győztese
Agócs Noémi, az újpesti Pécsi
Sebestyén Ének-Zenei Általános
Iskola tanulója 2019-ben is indult
a Békeposzter pályázaton, ami kiváló eredménnyel zárult számára,
hiszen a központi zsűri idén is az ő
rajzát találta a legjobbnak.
Noémi rajza bekerült a világ legjobb
huszonnégy rajza közé, ami látható
lesz majd Milánóban is, a nemzetközi
konvención. Noémi 2018 után másodszor indult a Békeposzter pályázaton,
így óriási siker, hogy mindkétszer nyerni tudott. Pályázati művének témáját
a következőképpen fogalmazta meg:
„Te is lehetsz Hős! Jót tenni jó! Annak, akinek segítesz, aznap Te vagy a hőse. Mindenkinek kell egy Hős: idős embernek, kóbor állatnak, éhezőnek, vagy akár a környezetnek.”
A győztes rajz már a nemzetközi honlapon is látható, szponzor
klubja az Újpest-Árpád Lions Club.
Tanára Kadocsa Gyula.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Az Óbudai Gimnáziumban idén is
sikeresen szervezték meg holland
cserediákprogramot. Elsőként még
februárban a 10. és 11. évfolyamból
nyolc diákunk látogatta meg Suszter
Natália tanárnő kíséretében a holland Huizen városát. Ezt követően
áprilisban pedig a holland iskola tanulói fedezhették fel Budapestet.
A szombattól szerdáig tartó program repülőúttal kezdődött február 2-án,
majd Eindhovenből vonattal utazott tovább a csoport. A vonatutat egy kis
városnézéssel szakították meg Utrecht városában, és csak késő délután érkeztek fogadócsaládjaikhoz. Vasárnap Amsterdamban jártak diákjaink a Van Gogh
Múzeum foglalkozásán, és hajókáztak a híres kanálisokon.
Cikkünk a 2. oldalon folytatódik

Gyulakuti vendégek
a Kerékben

Katasztrófavédelmi
kitüntetés

A Kerék Általános Iskola és
Gimnázium hetedikes diákjai
a Határtalanul! program keretében 2012 óta évről-évre Erdélybe,
Maros megyébe utaznak.
Az évek során testvériskolai kapcsolatunk alakult ki Gyulakuta község általános iskolájával, így minden
esztendőben egy teljes napot tölthetnek tanulóink az iskola és a község
vendégeként Gyulakután. 2013 és
2016 után idén is elfogadták a Kerék
meghívását az erdélyi gyerekek, így
április elején negyven diák és négy
kísérő tanár jött látogatóba.
Cikkünk a 12. oldalon folytatódik

Május 8-án, a Tudományos Akadémia székházában, a KKB Tudományos Tanács ülésének keretében a Belügyminiszter Giczy Bélát,
az Újpesti Bródy Imre Gimnázium
és Általános Iskola címzetes igazgatóját a „Katasztrófavédelem önkéntes támogatásáért” emlékérem
kitüntetésben részesítette.
A kitüntetést Dr. Tóth Ferenc Tűzoltó Dandártábornok a BM OKF
Országos Parancsnokság védelmi főfelügyelője adta át, aki köszöntőbeszédében méltatta Giczy Béla nevelői
munkáját.
Cikkünk az 5. oldalon folytatódik
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Hétfőn és kedden a huizeni iskola
vendégei voltak, ahol a megvalósítandó projekt a biomimikri témájára
épült, amelynek keretében azt kellett
a diákoknak megmutatniuk, hogy
milyen ötleteket lehet a természetből
emberi felhasználásra meríteni, mint
például a cápabőr struktúrájának alkalmazása úszóruhák kialakításában.
Négy fős, nemzetileg vegyes csoportokban kellett a fő téma különböző
szempontjait kidolgozni. Óralátogatáson is részt vettek diákjaink, ahol
egyrészt azzal szembesültek, hogy
milyen modern intézményben tanulnak a vidéki diákok Hollandiában,
másrészt azzal, hogy az idegennyelv
oktatás nem kis csoportokban történik, hanem egyben tartják a 34-35
fős osztályokat.
Arra is fény derült, hogy az itthon
szakmailag kevésbé hatékonynak
tartott nagy csoportos oktatás ellenére a holland diákok meglepően
jól beszélnek angolul, amely saját
bevallásuk szerint annak köszönhető, hogy a televíziós csatornák csak
eredeti nyelven sugároznak filmeket
holland felirattal. Diákjaink számára az amsterdami turistáskodás és
a modern iskolai környezet jelentette a legnagyobb élményt.
A holland diákok április 6-án érkeztek hozzánk. Az első délután SzentTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

endre hangulatos utcáin barangoltunk, a vasárnapi városnézés pedig
a Parlamentben kezdődött, ahol angol nyelvű idegenvezetéssel nézhettük meg a koronát, az országalmát és
a jogart, szemmel követhettük a koronaőrség szolgálatváltását, és körbenézhettünk a felsőház üléstermében is. A Parlament után vendégeink
a Bazilikában őrzött Szent Jobb
Ereklyére voltak kíváncsiak, majd
a Halászbástyáról gyönyörködtünk
a budapesti kilátásban. A délután
szabadprogrammal telt.
A hétfő és a kedd nálunk is projektmegvalósítás keretében zajlott,
amely azt járta körbe, hogy vélt vagy
valós probléma-e a klímaváltozás,
illetve hogy Hollandia és Magyarország mit tett eddig és mit szándékozik tenni a bolygó megvédése
érdekében. A programot az Óbudai Trófea Grill Étteremben zártuk.
Szerda volt a búcsúzás napja, ahol
az utolsó pillanatban sikerült még
felpakolni kürtős kalácsból, és bizony búcsúzáskor csak kicsordult
egy-egy könnycsepp.
Reméljük, hogy a kialakult kapcsolatokat a jövőben is ápolni fogják cserediákjaink, és életre szóló
élményben volt részük kultúrközi
kommunikációból, világlátásból és
nyitottságból.
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M2 Gyereknap a Csodák
Palotájában
Május 26-án a Csodák Palotájában
valami egészen különleges készül
gyereknapon. Összefonódik a tudomány és a mese világa, a Csopa
izgalmas kísérletei, foglalkozásai és
játékai az M2 gyerekcsatorna fantáziavilágával és sztárjaival bővülnek,
varázslatos környezetet és hangulatot teremtve.
A Csopába visszatérő látogatók is új
szemszögből fedezhetik fel a játékteret,
ugyanis egy családi küldetés keretében
vághatnak neki a kiállításnak, melyet sikeresen teljesítve a népszerű szerencsekereket is megforgathatják.
A játéktérben, ahol a Csodák Palotája
és az M2 gyerekcsatorna közösen garantálja a feledhetetlen élményt, a 250
interaktív játék kipróbálását színesítve
a látogatók megtapasztalhatják, milyen
érzés RC rovers-eket irányítani, hogy
mennyire lennének sikeresek egy rakéta
kilövésében, vagy hogyan lehet biliárdot játszani – de lábbal és focilabdával,
vagy csocsózni 3 oldalú asztalon.
A gyereknapi program házigazdái
a M2 gyerekcsatorna műsorvezetői
lesznek, akik szívesen beszállnak egyegy játékba is a látogatókkal. A Csopa
és az M2 Matricák fizikusai közös tudományos előadásokkal készülnek
óráról órára, déltől pedig már az M2
Varázsdoki is rendel. Tibus bohóc zenés előadása biztosan felpörgeti a még
ébredezőket, az M2 vetítései pedig
a nagy kedvenceket hozzák el. A kicsik
miután felfedezik a Csipet Csopa Útvonal izgalmas játékait, az M2 gyerekcsatorna óriási rajzfilmes színező falát dekorálva készülhetnek a következő nagy
kalandra: a Baltazár-bazárra!
Érdemes okostelefonnal vagy fényképezővel érkezni, ugyanis a szülők,
nagyszülők és gyerekek körében egyaránt népszerű Süsü és TV Maci is
a Csopa vendége lesz, sőt a Maci pecót
is be lehet járni.
A gyereknapi program Csodák Palotája napijeggyel látogatható.
Helyszín: Csodák Palotája
1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
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„Színház, zene, tánc” – Tehetségnap Békásmegyeren Óbudai művésztanárok
kiállításának megnyitója

Május 2-án délután három iskola vette birtokába a Békásmegyeri Közösségi Ház színháztermét.
Az idén a Bárczi szervezésében
második alkalommal mutathatták meg tehetségüket a Bárczi
Géza Általános Iskola, a Csillaghegyi Általános Iskola és a Medgyessy Ferenc Általános Iskola
tanulói.
Mindhárom iskola Tehetségpont,
ahol megkülönböztetett figyelemmel
segítik azokat a gyermekeket, akik
valamilyen műveltségi területen kimagasló teljesítményt érnek el.
Egy évvel korábban „Varázsceruzák”
címmel a kis képzőművészek mutatkozhattak be alkotásaikkal, mely nagy sikert aratott. Már akkor megszületett
a gondolat, hogy milyen jó lenne hagyományt teremteni. Az idén a Bárczi
Géza Általános Iskola összefogásával
az irodalom, a zene és a tánc töltötte
meg azt a másfél órát, melynek során
lélekemelő produkciókban volt része
mindazoknak, akik a nézőtér sorait
megtöltötték.
Fergeteges előadással mutatkozott
be a Csillaghegyi Általános Iskola
Mazsorett csoportja, színjátszói, valamint Jeney-Till Szonja, aki dalcsokrával gyönyörködtetett minket. Ezzel
a produkciójával korábban a kerületi
népdaléneklési verseny első díját, sőt
a fővárosi megmérettetés arany fokozatát is elnyerte.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A Medgyessy Ferenc Általános Iskola képviseletében Berki Kevin – korcsoportjának első helyezett prózamondója
– csalt mosolyt a hallgatóság arcára
egy humoros írás előadásával. A Kincső Néptáncegyüttes ragyogó arcú
táncosaival és a rájuk jellemző magas
színvonalú, igényes produkciójával
varázsolta el a közönséget. Több mint
40 éve óvják, őrzik és adják tovább
nemzedékről nemzedékre nemzetünk
tánchagyományát. Nevükhöz számtalan hazai és külföldi siker fűződik.
A Bárczi Géza Általános Iskola tehetséges növendékei közül Széles Hanna
kedves előadásával, angyali lényével
szerzett derűs perceket a közönségnek. Ő az idén a negyedik osztályosok versenyében megnyerte a kerületi
prózamondó kategóriát. Színvonalas
előadással mutatkozott be az iskolai
színjátszókör is, akik ezzel a darabbal
a József Attila Színház pódiumán is
jeleskedhetett már néhány hete, ahol
Aranydiplomát vehettek át. A hangszeres zene műfaját Kovács Péter,
iskolánk tehetséges zongoravirtuóza
képviselte. Lélekmelengető, művészi
előadásával rendkívüli élményhez juttatta a hallgatóságot.
Mindhárom intézmény résztvevő
diákjai méltón képviselték ezen a délutánon a tehetséget, az értéket és
a magas színvonalat. Köszönjük nekik
és felkészítő tanáraiknak ezt a szép
délutánt.
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Az óbudai rajz- és művésztanárok
hagyományos májusi tárlata bemutatja az itt élő és tanító rangos
képzőművészeket, akik különböző
iskolákban, művészeti szakkörökben oktatnak, oktattak. A kiállítók
sora mindig bővül, a paletta évről
évre színesedik.
A kiállítást megnyitja: Garami Gréta
művészettörténész. Közreműködnek:
az Aelia Sabina Művészeti Iskola zene
tanszakának tanárai és diákjai.
A kiállítás június 14-ig, hétköznapokon 9-16 óráig látogatható.
Helyszín:
Óbudai Kulturális Központ
1032 Budapest, San Marco utca 81.
Időpont:
2019. május 24., 18:00
A belépés díjtalan.

Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti
Iskola a zene mellett a képzőművészet világába is beavatja a tehetséges
gyerekeket. Az Óbudai Kulturális
Központ folyosói kiállításának keretein belül így megtekinthetőek az idei
tanévben készült alkotásokból összeállított ízelítő.
A kiállítás május 31-ig, hétköznapokon a ház nyitvatartási idejében látogatható.
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Kompetenciafejlesztés AR alkalmazásokkal
A kiterjesztett valóság az informatika egyik erőteljesen fejlődő ága,
amely a valódi világ és a digitális világ összekapcsolását teszi lehetővé
a gyerekek számára. A Digitális Témahéten a Megyeri Úti Általános Iskola alsós diákjai is kipróbálhatták
ezt az újszerű lehetőséget, különböző appok segítségével, amelyről
Untisz Tímea Laura írt beszámolót.
A program kiváló alkalmat kínált arra,
hogy a digitális kompetencia fejlesztését az informatikaórán túl, több tantárgyra is kiterjeszthessük. A kiterjesztett valóságba való kalandozásra egy
QR-kód segítségével invitáltuk a gyerekeket. Ez a kétdimenziós vonalkód
tartalmazta a foglalkozás rövid leírását,
amit a gyerekek egy, a tabletre letöltött
alkalmazás segítségével dekódoltak.
Quiver – 3D Coloring App
A gyerekek a Quiver honlapjáról letöltött színezők közül választhattak,
majd a megszokott módon kiszínezték
azokat. Ezután a Quiver mobilalkal-

mazásával beolvastatták a kiszínezett
lapokat, mire a lapon szereplő figurák
és tárgyak háromdimenzióssá váltak,
és megelevenedtek a kijelzőn. Mozogtak, valamilyen szinten interaktívvá
váltak. A figurák és a tárgyak textúrái
persze olyanok lettek, ahogyan a gyerekek kiszínezték azokat a lapon.
Madarak keltek szárnyra, léghajón
utazhattunk hol a tenger, hol a sivatag fölött, repülőgépről csodálhattuk
a Földet, de szemtanúi lehettünk egy
vulkánkitörésnek is, végül „tűzijátékkal” ünnepelhettük meg ezt a rendhagyó élményt.
Stiefel Virtuális Állatkert
A Stiefel ARRA alkalmazás lehetővé
tette számunkra, hogy az osztályterembe „varázsoljunk” a WWF Magyarország által különösen védett állatokat.
A gyerekek tíz marker (állatos kép) segítségével bővíthették ismereteiket a képeken szereplő állatokról. Az applikáció
a 3D-s állatmodellek megjelenítése mellett rövid narrációban ismertette a gye-

Digitális témahéten a Fótisok

Az Angol Nyelvet Emelt Szinten
Oktató Általános Iskola Digitális Témahéten tartott bemutatóját egy kedves fiatalember tartotta, Czoch András, aki az Újpesti
UMSZKI egykori tanulója volt. Azóta is informatikával foglalkozik,
és elhivatott terjesztője a gyerekek
körében az informatika, a robotika tudományának.
András, aki ugyan nem pedagógus,
személyisége mégis hatással volt a gyerekekre, remekül irányította a foglalkozást, lelkesedése, szakmai hozzáértése
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

rekekkel az állatok élőhelyéről, életmódjáról, táplálkozásáról, szaporodásáról
való legfontosabb tudnivalókat.
A foglalkozások tapasztalatai alapján
elmondhatjuk, hogy a mobil AR technológia kiváló motivációs erővel bír,
emellett lehetőséget kínál mind tanórai, mind pedig a tanórán kívüli tanulás vonzóbbá, színesebbé tételére.

Témahét a Medgyessyben

páratlan volt. Mindig megtalálta a megfelelő szavakat, eszközöket, hogy a gyerekeket lelkesítse, inspirálja. Az első órát
a robotika szakkörös ötödikeseknek,
a másodikat a 6.b osztály érdeklődőinek szerveztük. Szünetben a negyedikesek is kipróbálhatták az eszközöket.
A komolyabban érdeklődők az órán is
ott maradhattak, köszönet ezért a tanároknak, akik elengedték őket a szakóráról. A tanulók végig ügyesen, lelkesen dolgoztak, az óra végére mozgó,
világító és zenélő robotok is készültek.
A gyerekek minden esetben lelkesen
hagyták el a termet.
Szívesen látnánk gyakrabban hasonló
bemutatókat, amelyek kilépnek a hagyományos órakeretből, és érdekes,
kézzelfogható dolgokat mutatnak be
a gyerekeknek. Az óra tevékenyebben
telik, a gyerekek munkájának van kézzelfogható eredménye.
Köszönjük Czoch Andrásnak ezt
az érdekes napot!
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Április elején a Medgyessy Ferenc
Általános Iskola is gazdagította
a Digitális Témahéthez országosan
csatlakozott iskolák népes táborát.
A tapasztalatokról Kosztyó Tamás
tanár úr számolt be újságunknak.
Az internetről letölthető projektek
közül a matematika tanáraink kísérleti jelleggel a Redmenta.com-on regisztrált dolgozat elemző programmal ismertették meg diákjaikat. A 6. és 7-es
tanulók a matematika dolgozatokat
számítógépen, illetve tableteken írták
meg. A programnak több előnye is van:
a dolgozat „leadásának” pillanatában
a diák visszajelzést kap a teljesítményéről, közben papírt sem használtunk el.
Az érdemjegyek jobbak lettek az átlagnál, hogy ez csak az alkalmazásnak
köszönhető-e, még nem tudjuk, de egy
biztos, ezáltal sikerült a dolgozatot is interaktívvá és érdekesebbé tenni.
Csak ajánlani tudom minden kollégának, mi a jövőben használni fogjuk!
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Tablet-töltőkocsik a tankerület intézményeiben

A digitális oktatás elterjesztését,
a digitális pedagógia módszertani
és infrastrukturális támogatását
az Észak-Budapesti Tankerületi
Központ kiemelt feladatának tekinti. Ennek érdekében 2018-ban
a Tankerület összesen 587 tablet
beszerzésével támogatta az oktatási intézményeket.
2019 májusának elején e korábbi
eszköztár bővítésére az érintett intézmények, tevékenységük további támogatásaként, nagy kapacitású
elektronikus töltő kocsikat kaptak.
A kocsik segítségével akár egy egész
osztálynyi diák töltheti fel egyszer-

re eszközeit, a pedagógusnak pedig
lehetősége nyílik arra, hogy oktatási
segédanyagokat töltsön fel a felcsatlakoztatott tabletekre. Az átadás során az intézmények meggyőződhettek
arról is, hogy az eszközök használata
nem igényel különösebb informatikai
felkészültséget.
Az eszközök a tavaszi szünetet követően kerültek folyamatosan kiszállításra. Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ részéről az első
mobiltöltőt Mátrai Mónika Klára,
az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola intézményvezetője vette át Tamás
Ilona tankerületi igazgató asszonytól.

Projektnap a Csodák
Palotájában

A Dr. Béres József Általános Iskola hetedik évfolyamos diákjai április 30-án ellátogattak a CSOPÁ-ba
egy projektnapra, amelyről Tokics
Ildikó, angol szakos tanárnő, a 7.c
osztály osztályfőnöke számolt be.
A témanap négy természettudományos tárgy köré épült: a kémia, a földrajz, a fizika és a biológia köré. A gyerekeknek rendkívüli élményben volt
részük. Kísérletezhettek, érdeklődő
kérdéseikre megkapták a választ, és
láthatóan sok információ birtokába
kerültek az interaktív ismeretbővítés
során.

Katasztrófavédelmi kitüntetés

A kitüntetés átadásakor a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának képviselője
kiemelte, hogy Giczy Béla igazgató úr
tevékenységének köszönhetően az intézmény és annak tanulói aktív részvételükkel támogatták a katasztrófaTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

védelem mindennapi tevékenységét.
A huszonnyolc éves igazgatói tevékenysége során nevelési céljainak
egyik fő iránya a természetes emberi
környezet megóvása, valamint az emberi élet iránti elkötelezett tisztelet.
Gratulálunk Igazgató Úr!
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A „Figyeld a lombikot!” című kémiával
foglalkozó kísérletórát az Öveges teremben kezdtük meg a diákokkal. Ez
jó kezdet volt a figyelemfelkeltéshez
és innen indultunk tovább a földrajz
„órára” a GeoLab nevű terembe, ahol
az ásványok képződéseiről hallhattunk érdekességeket és kísérletezhettek is a gyerekek – szigorúan fehér
köpenyben. Majd a fizika birodalmába léptünk át a Newton teremben,
szintén gyakorlati órára, végül a sort
a Születés rejtelmei kiállítás zárta.
Mindannyian élményekben gazdagon tértünk haza az új és régi ismeretekkel. Mindenkinek csak ajánlani
tudjuk. Köszönjük a lehetőséget!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Frim Jakab emléknap a Csalogány EGYMI-ben

Április 29-én Frim Jakab halálának 100. évfordulóján a Csalogány
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, EGYMI hagyományteremtő
szándékkal, első alkalommal rendezett emléknapot az intézmény
jogelődje megalapítójának.
Az nap első részében az iskola
kápolnájában előadásokkal idézték meg Frim Jakab szellemiségét
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyógypedagógus-képző Intézetből és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karról meghívott
vendégek, valamint intézményünk
gyógypedagógusai. A nyitó beszédet Dr. Kántor Gézáné intézményvezető asszony mondta. Az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Karról Regényi Enikő egyetemi adjunktus előadásában a gyógypedagógia történeti vonatkozásokon túl
saját emlékeit is megosztotta intézményünkről. Külön kiemelte, hogy
a múlt ismerete és a jövőre vonatkozó üzenetének értelmezése milyen fontos a szakma számára. Őt
követték az SZTE Juhász Gyula
Gyógypedagógus-képző Intézetből
érkezett vendégek. Elsőként Prof.
Dr. Pukánszky Béla intézetvezető
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

egyetemi tanár osztott meg néhány
neveléstudományhoz
kapcsolódó
gondolatot Frim Jakabról és kortársairól, majd Dr. Varga Imre címzetes
főiskolai tanár mondott néhány szót
méltatva az intézmény alapítóját.
Mindhárom előadó egybehangzóan
hangsúlyozta Frim munkájának napjainkban való követhetőségét, példaértékű elhivatottságát. Végül Pásztor
Csaba iskolánk egyik gyógypedagógusa tartott előadást Csalogány in-
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tézmény történetéről, működéséről,
a régi és új irányokról.
Ezt követően az iskola előtt Dr.
Kántor Gézáné intézményvezető
asszony és Dr. Pukánszky Béla professzor úr megkoszorúzta Frim Jakab emléktábláját.
Ezen a napon, immáron harmadik
alkalommal nyílt kiállítás a „kerítés
galérián” a tanulók műveiből. A kiállítást a szintén szegedi képzésből
érkezett Dr. Kocsisné Kálló Veronika nyitotta meg.
A nap zárásaként az iskola Hagyományőrző Tánccsoportja néptánccal
kedveskedett a résztvevőknek, mivel
április 29. a tánc világnapja is.
Ezt követően a gyerekek krétát ragadtak és az udvaron aszfaltrajzokat
készítettek. Ezalatt az intézmény vezetői körbevezették a vendégeket, és
bemutatták a csalogány EGYMI különböző tagozatainak, egységeinek
működését. A vendégekkel folytatott beszélgetés túlmutatott az iskola működésén, visszatért a gyógypedagógia magyarországi helyzetéhez,
lehetőségeihez, múltjához, jelenéhez
és jövőjéhez. Ez pedig a Frim Jakab
emléknaphoz a legméltóbb befejezés, hogy örökségét tovább vigyük.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Mesenap a Lázárban

Idén május 3-án került sor
a Lázár Ervin Általános Iskolában az intézmény második mesenapi rendezvényére.
2012-ben, amikor iskolánk felvette
a nagy meseíró Lázár Ervin nevét,
elhatároztuk, hogy minden tanévben valamilyen irodalmi jellegű eseménnyel fogunk megemlékezni erre
az évfordulóra. Szerveztünk kerületi
mesemondó-, meseolvasó-, könyvajánló versenyt és színjátszó fesztivált is. Az első mesenapunkat 2014ben indítottuk útjára. Az idén is
hasonló programokat szerveztünk,
mint az első alkalommal.
Délelőtt az 5. és a 8. évfolyam osztályai Lázár Ervin meséket dolgozott fel rendkívül kreatív módszerekkel, a 6-7. évfolyamosok pedig
Mátyás mesékhez, mondákhoz kapcsolódó feladatokat, versenyeket és
egyéb érdekes feladatokat oldottak
meg. A felsős diákok visszajelzései
rendkívül pozitívak voltak a délelőtt
eseményeiről.
A délelőtti program másik szálát
az alsós kollégák szervezték és bonyolították le. Szász Éva néni vezetésével az 1.c-sek programnyitó
előadása adta meg a nap hangulatát.
Táncoltak, zenéltek, meséltek Lázár
Ervin: Mese reggelre című meséjének
előadásában. A három kedves óvodánkból, a Virág-, a Nyár- és a Viola
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

óvodából színdarabokkal, versekkel, mesékkel varázsolták el az alsós
gyerekeket az óvodások. Köszönjük
szépen az óvónénik segítségét, munkáját. A délelőtt folyamán az alsós
évfolyamok egymásnak adták elő
mesejátékaikat, előadásaikat. Az 1.
évfolyam Lázár Ervin meséket, a 2.
osztályosok állatmeséket, a 3. osztályosok tréfás meséket dramatizáltak,
a 4. évfolyam tanulói pedig tündérmeséket mutatott be animációs rajzfilmek segítségével.
A délután és az este fél nyolcig tartó programja is rendkívül változatosak volt. Mesét olvastak tanítók és
szülők, a 4.b osztályosok színpom-
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pás előadásában élvezhettük Móra
Ferenc: A didergő király című mesejátékot, a 4.c-sek által Janikovszky
Éva: Ha én felnőtt volnék című előadását nézhettük meg.
Mus-e program keretében az 1.a
osztály bemutatóját a mus-e művészek vezetésével, a gyerekekkel
együtt élveztük. A szintén mus-e
művész mesemondólány rendkívül
élvezetesen, szórakoztatóan, igazi önfeledt kacagásokkal, interaktív
módon vont be szülőket, gyerekeket
a mesemondásába.
Böde Péter vándor mesemondómeseíró szavain, meséjén felnőtt és
gyermek egyaránt elgondolkozhatott a mese és valóság kapcsolatának
boncolgatása során. Az író „medvevadászata” nagy siker volt. A Csepp
Színház művészeinek fél órás előadása olyan szívet melengető volt,
hogy méltán arattak nagy sikert
a hallgatóság körében.
Minden jó, ha a vége jó! Ezt éreztük a második Mesenap záró számánál. A kollegák gitárral kísért mesés
dalait együtt dúdolta, énekelte a közönség. Voltak osztályok, kik még
a mesenapot megfűszerezték az iskolában alvás élményével is.
Tartalmas, valódi közösségépítő napot zárhattunk a sok élményt
nyújtó második Mesenappal.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Három OKOS ÖKO-s
csapat a kerületi
dobogón

Zsázsa, burgonya és tulipán

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ által szervezett
„Wonderful World” című angol
nyelvű ökológiai tanulmányi versenyen az Aquincum Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mindhárom csapata felállhatott a képzeletbeli ÖKO dobogóra.

A Kerék Általános Iskola és
Gimnázium 3.b osztályos tanulói
már a második éve kertészkednek
rendszeresen, amelyről Sáringer
Márta napközis tanító írását olvashatják.
Tavaly elsősorban az osztályteremben végeztek kísérleteket a növényekkel kapcsolatban a gyerekek.
Megismerték a szaporítás különböző módszereit, a dugványozást.
Az uzsonnához folyamatosan volt
saját termesztésű zöldhagyma és
zsázsa, de konténerben sikerült
burgonyát is nevelni. Év végén
az iskola udvarán „betakarítottuk”

Föld napja a Lázárban

Nagy
lelkesedéssel
várták
a Lázár Ervin Általános Iskola
osztályai az idei Föld Napi programokat, melyet idén április 17én tartott az intézmény.
Változatos feladatok várták a csapatokat, alsósokat, felsősöket egyaránt: madárfelismerés, nemzeti
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

a termést, és közösen fogyasztottuk el a belőle készült sült krumplit.
Az idei tanévben ott folytattuk, ahol
tavaly abbahagytuk: az udvaron felástak a gyerekek két parcellára alkalmas
földterületet, és novemberben tulipán és krókusz hagymákat helyeztek
az előre elkészített „bölcsőbe”.
Tavasszal aztán nagy volt az öröm,
amikor először a krókuszok, majd
a tulipánok is kidugták a fejüket.
Öntözték, gyomtalanították a gyerekek a kis mini kertet, így amikor
környezet órán a virágokról tanultuk, addigra már mindent tudtak
a gyerek.

parkjaink, szókereső, totó, keresztrejtvény, vicces népi madár- és állatnevek, érdekességek a Földdel és annak élővilágával kapcsolatban. Nem
csak elméleti, hanem gyakorlati feladatuk is akadt a csapatoknak, mint
a békamentés. Az iskola környékét
bejárva térképezhették fel a lakóhelyüket.
Iskolánk környezetének szebbé tétele érdekében minden osztály ültetett valamilyen növényt is: évelőket,
örökzöldeket.
Köszönjük a szülőknek a felajánlásokat, mellyel ismét kicsit zöldebbé,
otthonosabbá tették iskolánkat!
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A verseny nagyon népszerű iskolánk diákjai körében, hiszen izgalmas,
kreatív feladatsort kellett megoldaniuk a vetélkedés során. A versenyt
követően intézményünk mindhárom
csapata nagy várakozással fogadta
az eredményhirdetést, és nem is véletlenül. Iskolánk mindhárom csapata
előkelő helyezést ért el.
Ezüst oklevéllel jutalmazta a zsűri
a 3-4. osztályos kategóriában indult
aquincumos csapatunkat, melyet Molnár Buda Mirkó, Hedberg Zsuzsanna,
Gáspár Boglárka és Cservári Bori alkotott. Felkészítő tanáruk: Ráczné
Schanda Katalin volt.
Bronz oklevelet kapott az 5-6. osztályos csapatunk, vagyis Németh Zsófia,
Ivankovic Egon és Pongrácz Lara, valamint ugyancsak bronz oklevél volt
a 7-8. osztályosok jutalma is. A Bakos
Viktória, Szendrei Hanna, Kispéter Noémi és Örkényi Blanka Lili alkotta csapat ugyancsak a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára állhatott fel. Mindkét bronzos csapat felkészítője Nagy
Beáta tanárnő volt.
Gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Szabadkán jártunk

Két évvel ezelőtt jött az ötlet
a Könyves Kálmán Gimnáziumban, hogy az Arany-évforduló
kapcsán szervezzenek kirándulást
Nagyszalontára. Az út nagyon jól
sikerült, sokan mondták, folytassa
az intézmény ezt a kezdeményezést, és látogassanak meg olyan helyeket, amelyek a magyar irodalom
alkotóihoz kapcsolódnak, történelmi emlékezetünk részei. Így esett
a választás Szabadkára. Az utazásról P. Szabó Melinda könyvtáros tanárnő írását olvashatják.
Szabadka jelenleg Szerbiában található, a magyar határtól nem messze,
a vajdasági irodalom központja, Kosztolányi Dezső, Csáth Géza szülővárosa.
Április 27-én, szombaton reggel kerekedtünk fel, hogy a mintegy három
órás utat megtéve a nap nagy részét
Szabadkán töltsük. Az utazás alatt
irodalmi játékokkal szórakoztattuk
a lelkes közönséget, fiatalt és idősebbeket egyaránt, hiszen a diákok mellett
sok kolléga eljött velünk erre az útra.
Az első nehézség a határállomáson fogadott bennünket. Szerbia nem az Európai Unió tagja, ezért a határellenőrzés
a régi időket idézően zajlott, hosszan
várakoztunk, míg sorra kerültünk.
Végül mehettünk tovább, így késve
ugyan, de megérkeztünk Szabadkára.
Bár az idő sem volt kegyes hozzánk,
eső fogadott minket, de mi alig vártuk,
Tel: 437-8652
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hogy a hosszú utazás után végre megismerjük a várost. Az ortodox húsvéti
ünnep miatt a közintézmények zárva
voltak, de kedves vendéglátóinknak
köszönhetően mi bejutottunk az impozáns Városházára. Komor Marcell
és Jakab Dezső lenyűgöző alkotása
eredeti szépségében látható ma is,
a szecessziós díszítésű épület, a Róth
Miksa-féle üvegablakú díszterem ma
a testületi ülések helyszíne, esküvőket,
ünnepségeket tartanak itt.
Következő helyszínünk a gyönyörűen helyreállított zsinagóga volt. Itt
várt bennünket Lovas Ildikó, a kortárs
magyar irodalom jeles képviselője, aki
lévén szabadkai születésű, jól ismeri
a város múltját és jelenét, hiszen jelenleg is itt él. Magával ragadó, bensősé-
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ges kalauzt kaptunk tőle Szabadkáról;
mit jelent számára a város, mit szeret
benne, hogyan élnek tovább irodalmi
hagyományaik. Gondolatai nyomán
élő, tapintható valósággá vált a gyerekek számára, mit jelent ma a határon
túli irodalmi lét, a magyar kisebbség
hogyan él ma ebben a sok kultúrájú
városban.
A találkozás után megkoszorúztuk
Kosztolányi Dezső szobrát egykori gimnáziuma mellett, ahol Dömök
Kata mondta el Halotti beszéd című versét, megidézve közénk a költőt. Utána maradt még egy kis időnk sétálni,
gyönyörködni a szecessziós épületekben, a Fő tér hatalmas kék Zsolnaykútjában, a Raichle-palotában, aztán
elindultunk hazafelé. Útközben elhaladtunk a híres Palicsi tó mellett, a Monarchia-korabeli épületek, villák a balatoni villák világát idézik.
Terveink szerint Szegeden megálltunk volna pihenni, vacsorázni, de
a röszkei határátkelőnél nagyon hosszú
busz-sor fogadott minket. Különböző
kalandok után késő este értünk haza.
Ennek ellenére hétfőn csupa mosolygós arccal találkoztam az iskolában.
Mindenki nevetgélve mesélte kalandjainkat, fáradtságos megpróbáltatásainkat, szép élményeinket. Ezúton is
köszönöm kollégáimnak a szervezésben való segítséget, a szuper irodalmi
játékokat Balog Otilia, Pusztai Ágnes
és Winkler Ágnes tanárnőknek.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Semmeringi világörökség csokival fűszerezve

Az Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató
Nemzetiségi Iskolában az emelt
szintű német nyelvoktatás kiegészítéseképpen szerveznek utazásokat német nyelvterületekre.
Idén két ilyen úton is részt vehettek az intézmény diákjai, amelyről Takáts Zsófia, az intézmény
7.b osztályos tanulója írt.

December elején a grazi adventi vásárban jártunk, most májusban pedig
a Semmering-Gloggnitz-Bécsújhely
trió volt az úti cél. Csapatunkat
Grósz Ágnes igazgatónő, Tunner
Dóra, Kovács Andrea és Kéringer
Edit tanárnők kísérték. Továbbá egy
Olaszországban és Ausztriában tevékenykedő idegenvezető is velünk tartott, aki részletesen ismertette látványosságok történelmét.

Bécsújhelyre érve megtekintettük
román építési stílusú, méltán híres dómot. A relatíve szűk utcákon sétálva,
ha csupán percekre is, de átélhettük
a hely varázsát. Nézve a teraszon kávézó régi barátokat, a bicikliző ifjakat,
a boldog kisgyermekeket, akik ide-oda
nézegetve gyönyörködnek a szép tavaszi időben jó érzés volt, hisz a boldogság a „kis” dolgokban is rejlik.
A séta után a vasútállomásra mentünk, ahonnan vonattal a Semmering
megállóba utaztunk. A köztudatban
ez az egyik leggyönyörűbb vasútvonalként él, és ennek valóságát mi is
alátámaszthatjuk.
Hegyek-völgyek
cikáztak a szemünk előtt, káprázatos
látvány volt, amihez nagy mértékben
hozzájárult a pompázatos viadukt
is. Ezt követően „a nap fénypontja”
a gloggnitzi Lindt csokoládégyár látogatása volt.
Fáradtan, de évtizedekre elegendő
mennyiségű csokoládéval, új emlékeket begyűjtve elindultunk haza.

Angliai tanulmányúton a Bródysok

Április elején a Bródy Imre Gimnázium tanulói lehetőséget kaptak
egy egyhetes londoni tanulmányútra, amelyről Barborik Levente és
Mihalovits Bence 11.m osztályos tanulók írtak élménybeszámolót.
Tel: 437-8652
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Három évfolyamról kicsi és nagy, vidéki és városi együtt indult az Egyesült
Királyság fővárosába, Londonba.
Tizennégy különböző programon
vettünk részt a hét nap leforgása alatt:
megnézhettük a főváros látképét
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a London Eye-ról, Madame Tussaud’s
viaszbábuit, a koronázási ékszereket
a Tower-ben. Ellátogattunk Windsorba, ahol megnéztük a windsori kastélyt, amely egyike a brit királyi család
legfontosabb rezidenciáinak, valamint
a világ legnagyobb jelenleg is használt
kastélya. Jártunk a Hampton Courtpalotában, amely Tudor-kori építészet egyik legszebb épület együttese,
de megfordultunk Greenwichben is,
amely a csillagvizsgálójáról nevezetes,
aminek a közepén megy át a „greenwichi délkör”, vagyis a 0° hosszúsági
kör. Ellátogattunk Canterbury-be is
és még sok izgalmas élményben volt
részünk.
London kertvárosában élő családoknál kaptunk szállást és ellátást, hogy
jobban bele tudjuk élni magunkat
a londoni mindennapokba, valamint,
hogy gyakorolhassuk az angol nyelvet.
Köszönjük Pásti Ildikó és Tatorján
Dorottya tanárnők szervező munkáját!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Lázár Ervin születésnapja Sárszentlőrincen a Lázárosokkal

A Lázár Ervin Általános Iskolában 2012 óta hagyománnyá vált,
hogy az intézmény névadójának
születésnapját valamilyen formában megünnepeljék. Ebben a tanévben az ünnep két hetet ölelt fel
jobbnál-jobb programokkal, eseményekkel.
Idén megtartottuk a második 24
órás Mesenapunkat sok-sok színdarabbal, mesével, tánccal, humorral.
Mindenki elégedetten távozott attól
függetlenül, hogy délelőtt, délután,
este, vagy akár egész napot töltötte
velünk.

Nagy esemény, hogy Sárszentlőrincen is látogatást teszünk évről-évre
ezen a neves ünnepen. Demény Károly polgármester úr az idén is meghívta iskolánkat az ünnepségre, melynek
műsorát énekkarunk és színjátszóink
adták. Az egy órás programban népdalcsokortól a Bodzavirágon keresztül
szebbnél szebb csengő hangú gyermeket hallhattak a sárszentlőrinciek,
valamint a meghívott neves vendégek.
Kiemelném Lázár Ervin testvérét,
Lázár Zsuzsannát, aki elismeréssel
szólt diákjaink előadásáról és felkészítő tanáraik lelkiismeretes, színvonalas

munkájáról. Az énekkar szereplését
Lotz Gréti és Hajdrik Anna cselló száma színesítette, majd színjátszó csapatunk csalt mosolyt valamennyi vendég
arcára Muhari Elemér: Oroszlán, a nyúl
és a többiek című meséjének átdolgozásával. Köszönet Petróczki Andrea, Dr.
Sefcsikné Szász Éva és Kovács László
kollégák kiváló szakmai munkájáért.
A műsor végén Boda Ildikó művelődésszervező várta csapatunkat, aki remek játékkal tette próbára gyerekeink
„Lázáros” ismeretét. Hat állomás várt
a játszani vágyó tanulóinkra. Az utolsó
állomáshoz a Nagy Szederfához kellett elgyalogolnunk. Utunkat a rohanó felhők és egy kis eső zavarta meg,
így busszal fejeztük be az út hátralévő
részét. Mint már oly sokszor, most is
a Nagy Szederfához érve, ismét szikrázó napsütés várta csapatainkat. A játék
eredményhirdetésére egy közös éneklésre és egy kis nasira került itt sor.
Valamennyien tele élményekkel, boldogan és kellemesen elfáradva szálltunk ismét buszra, hogy jól megérdemelt pihenésünket elkezdhessük minél
hamarabb. Köszönet mindenkinek, aki
segített létrehozni ezt a csodás napot!

A Csalogány Gyermekotthon túráiról
A Csalogány Gyermekotthoni
munkaközösségének éves szakmai munkatervében nagy hangsúlyt kap a szabadidő hasznos
eltöltésére való igény kialakítása,
a mozgásra nevelés és a környezetvédelem. Ezért, ha az időjárás is engedi, heti rendszerességgel kirándulni, túrázni mennek
a gyermekek a közeli dombokra,
hegyekre.
Örömmel tölt el bennünket a tavasz
ittléte, hiszen újra vehetjük a túrabakancsokat. Délutánonként, illetve
hétvégenként elő is vesszük őket,
majd hosszabb, rövidebb túrákra
indulunk. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen elérhető közelségben
rengeteg túrázásra alkalmas helyet
találunk. Az erdőket járva megismerTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

kedünk a természettel, a virágzó és
örökzöld fákkal, bokrokkal, megfigyeljük a különböző erdei kisállatokat. Vigyázunk az erdők tisztaságára,
egy-egy esetben összeszedjük a fele-
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lőtlen szemetelők után a papír, illetve
műanyag hulladékot.
A tavaszi túrákkal lelkesen készülünk a tanév végi Nagy Túratáborra,
melyet a Mátrába szervezünk.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Gyulakuti vendégek a Kerékben

Az alábbiakban Zsótér Éva intézményvezető-helyettes, főszervező élménybeszámolóját olvashatják.
A gyerekek „Kerekes” diákok családjainál laktak. A facebook segítségével
már jó előre megismerkedtek egymással a házigazdák és vendégeik. Néhányan szinte régi ismerősként üdvözölték egymást a személyes találkozáskor.
Volt olyan is, aki a tavalyi erdélyi kirándulás óta tartotta a kapcsolatot kinti diáktársával, így számára nem volt
kérdéses, hogy kit fog vendégül látni
ez alatt a néhány nap alatt.

Reggelente együtt jöttek az iskolába, nyolc órakor aztán a vendéglátók
órára mentek, mi pedig a gyulakuti
diákokkal megkezdtük az ismerkedést
Budapesttel. Délutánonként megint
az iskola aulája volt a fő találkozási
pont, hiszen ott várták a „kerekesek”
a vendégeiket.
Igyekeztünk gazdag programot ös�szeállítani számukra, hiszen volt olyan
a csapatban, aki még soha nem járt
Budapesten. Voltunk a Művészetek
Palotájánál és a Nemzeti Színháznál, a Parlamentben, a Budai Várban,

a Hősök terén, de hajókáztunk a Dunán is. A program különleges része
volt a buszkirándulás Esztergomba,
ahonnan a Mária Valéria hídon még
Párkányba is átsétáltunk, mivel onnan
gyönyörű látványt nyújt a Bazilika.
A délutáni program inkább a szórakozásé volt. A Csodák Palotája,
a Superfly különleges élményt jelentett a gyerekeknek.
Természetesen közös programot is
szerveztünk. Az Állatkertet házigazdák és vendégeik közös séta során
fedezhették fel. Szintén együtt nézték
végig a Buborék Show bemutatót, ami
után a vállalkozó kedvűek még az óriásbuborék készítését is kipróbálhatták.
Hála a szülőknek, az esti órákban sem
maradtak „otthon” a gyerekek. A mozi,
a „plázázás”, az Erzsébet téri óriáskerék, vagy csak egy esti séta a gyönyörűen kivilágított Budapesten, több család
programjában is szerepelt ezen a héten.
Az utolsó napi búcsúzás során igazi
értelmet nyert a „viszontlátásra”, hiszen néhány hét múlva indulunk Erdélybe, és természetesen egy napot
idén is Gyulakután töltünk.

A Városligetben jártak a Csalogány Gyermekotthon lakói

Annak érdekében, hogy a Csalogány Gyermekotthonban lakó gyerekek is megismerkedjenek a körülöttük lévő világgal, élményeket
szerezhessenek, mint bármelyik
családban nevelkedő kisgyerek, nevelőik minél több intézményen kívüli programon vesznek részt velük.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Rendszeresen szervezünk kinti programot a gyerekeknek, de nem csak
azért, hogy ők is kimozduljanak az iskolánk falai közül, hanem azért is hogy
az emberek megismerjék, a másságukkal együtt fogadják el őket, amilyennek
születtek. Legutóbb egy kis csoport egy
városligeti programon vehetett részt
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gyerekeink. Óriási élmény volt számukra ez a nap. Már a Flórián térnél is megcsodálhatták a hatalmas tűzoltó autókat, a Városligetbe érve pedig élőben is
kipróbálhatták a rendőr autó és motor,
a tűzoltó autó vezető üléseit. Később
a lánglovagok egy mini tűzoltó autóval
el is vitték egy körre a gyerekeket, akik
rendkívül boldogok voltak. Ezt követően nagy érdeklődéssel nézték végig
mind a rendőrök, mind a tűzoltók felvonulását, de közben többféle csúszdát
és ugrálóvárat is kipróbálhattak.
Később a koncert alatt a színpadra
igyekeztek, és az esemény aktív részesei
voltak. Élmény- és örömteli nap volt
mindenkinek, gyereknek és felnőttnek
egyaránt. A kollégáknak is öröm, hogy
látják a gyerekek arcán a boldogságot,
mert tudunk ilyen és hasonló élményeket biztosítani számukra.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Országos versenynek adott otthont iskolánk

Ebben a tanévben a Dr. Béres
József Általános Iskola Kiserdei Tagintézménye adott otthont
az április 29-én megrendezett Országos Szorobánversenynek.
A szorobán egy golyós számoló eszköz. Használója megfelelő felkészültséggel, hihetetlen gyorsasággal képes
az alapműveleteket elvégezni, vagy
más gondolkodtató feladatokat megoldani. Már több, mint két évtizede oktatjuk a japán abakusz használatát alsó
tagozatosainknak, akik minden évben
szép eredményeket érnek el a tavaszi
versenyeken. Így történt ez idén is.
A március végén megrendezett területi versenyen a legjobbak kivívták
a továbbjutást az országos versenyre,

így iskolánk népes csapattal, tizenkilenc fővel képviseltette magát az április 27-i döntőn.
Az esemény rangját mi sem bizonyítja jobban, hogy az ország minden
részéből, harmincöt iskolából: Gyuláról, Békéscsabáról, Szolnokról, Pécsről Győrből, Lentiből, Vácról, Pásztóról épp úgy jöttek versenyzők, mint
hazánk kisebb településeiről.
Nagy örömünkre a résztvevők között
üdvözölhettük a felvidéki Muzsla község magyar tanítási nyelvű iskolájának
tanulóit, akikkel három éve kötöttünk
iskolabarátságot. A versenyen az általános iskola mind a nyolc évfolyama
képviseltette magát. Két csoportban,
összesen háromszázhúsz tanulót fo-

gadtunk a rangos eseményen, melyet
a Magyar Szorobán Társaság szervezett, és a szülők mellett a Béres Zrt. is
támogatott. Remek eredmények születtek, számos érmet ki tudtunk osztani
a verseny utáni eredményhirdetésen.
Az esemény üde színfoltja volt
egy Japánból hozzánk érkező,
szorobántanárokból álló csoport is,
akik nem csak nézőként vettek részt
nagy lelkesedéssel a versenyen, de a díjak átadásában is szívesen közreműködtek.
Japán barátaink nagy érdeklősét mutattak a iskolánkban folyó
szorobánoktatás iránt, így a versenyt
követő hétfőn ismét meglátogattak
bennünket, ahol két osztályban testközelből is tapasztalatokat szerezhettek
az iskolánkban folyó szakmai munkáról. Az órák után kötetlen baráti beszélgetésben tudhattunk meg többet arról,
hogy hazájában, Japánban hogyan,
milyen formában oktatják a szorobán
használatát.
Az iskolánk közreműködésével megszervezett Országos Szorobánverseny,
és japán barátaink látogatása méltó
megkoronázása volt a tanévnek, a sikeres lebonyolítás pedig pedagógusaink
munkáját dicséri.

Vers- és Prózamondó Verseny a III. kerület 1-2. és 3-4. évfolyamain
Ebben a tanévben is a Dr. SzentGyörgyi Albert Általános Iskola
rendezte meg az 1-2. évfolyam kerületi Vers- és prózamondó versenyét, a Dr. Béres József Általános
Iskolában pedig a 3-4. osztályosok
mérték össze tudásukat.
Örömünkre ez a rendezvény április 11-re, a költészet napjára esett, így
az iskolánkba érkező közel hatvan
gyermek és kísérőik bepillantást nyerhettek e jeles nap alkalmából készített
Kányádi-rajzkiállításunkba is. Igényes
környezetben, iskolánk aulájában regisztrálhattak a nevezettek, a versenyre
pedig négy, elkülönített tanteremben
került sor, olyan helyen az épületben,
ahol a csendet, a verseny zavartalansáTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

gát leginkább biztosítani tudtuk. Nagy
megelégedésünkre igen színvonalas
előadásokat hallhattunk, a kicsi elsősök
is ügyesen, bátran szerepeltek.
A megmérettetés végén megvendégeltük a gyerekeket; egy kis csokoládéval, gyümölccsel és szörppel kedveskedtünk a versenyzőknek. Emléket is
vihettek magukkal a tanulók, könyvjelzőt kaptak tőlünk ajándékba József
Attila gondolatával:
„ Szállj költemény, szólj költemény,
mindenkihez külön-külön…”
A verseny sikeres lebonyolítását sok
kolléga önzetlen munkája segítette,
melyet nagyon szépen köszönünk!
Április 16-án, egy igazi verőfényes
tavaszi délutánon zajlott a Dr. Béres
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József Általános Iskolában a kerületi
vers-és prózamondó verseny 3-4. osztályos tanulóknak rendezett fordulója.
A kinti napsütés mellett a termekben
kellemes zeneszó próbálta enyhíteni
a versenyre érkező diákok izgalmát.
A háromtagú zsűri a regisztráció után
húzott számok sorrendjében hallgatta
meg a verseket, prózákat. Egy kicsit
az irodalom sokszínűségének az ünnepe is ez a néhány óra, hiszen változatos, klasszikus és modern irodalmi
alkotásokat, népmeséket is hallhattunk
a tanulók előadásában.
A színvonalas és eredményes szerepléshez gratulálunk a helyezetteknek, a versenyzőknek és felkészítőiknek.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Idén is remekeltünk a Tudásbajnokságon

A tudás és felkészültség ünnepe
volt a Tudásbajnokság fővárosi
döntője április 10-én. Az Óbudai
Harrer Pál Angol Nyelvet emelt
Szinten Oktató Általános Iskola
idén is helyt állt, az immáron sokadik alkalommal megrendezett
versenyen.

A Tudásbajnokságra ötvennyolc tanuló nevezett be iskolánkból, volt aki
több tantárgyból is megmérette magát.
A folytatásként június elsején megrendezésre kerülő országos döntőre,
Szegedre öt tanuló jutott tovább, akik
a megyei döntő arany érmesei lettek, továbbá tizenhat tanulónk végzett az első
tíz helyen. Büszkék lehetünk minden
versenyzőnkre, hiszen a legfontosabb
célt mindenki elérte: gazdagodott a tudása, tapasztalatot szerzett és megélhette a versenyhelyzet izgalmait. Az országos döntőbe jutóknak további sok
sikert kívánunk, hiszen a szegedi megmérettetésen akár az ország legeredményesebb „tudásbajnokai” lehetnek.
Továbbjutók: Czmorek Barnabás
(5.b), Huszár Márton (3.b), Papp Dorka
(2.a), Pitlik Ágoston (7.b) és Reimholz
Emma (2.c).
Köszönet a nagy létszámú versenyzőknek a kitartásért, szorgalomért,
a felkészítő tanáraiknak és szülőknek
pedig a támogatásért!

Országos Méh-Ész Logikai Verseny
Január 21. és április 7. között egy
izgalmas versenyen vettek részt
a Megyeri Úti Általános Iskola 1.a
osztályából hatan. Az Egri Balassi
Bálint Általános Iskola pedagógusa, Kiss András szervezésében zajlott a Méh-Ész – Logikai verseny.
Az 1-2. korcsoportban a diákok öt
fordulón keresztül mérhették össze,
hogy mit tudnak a méhecskéjük, Bee
botjaik, jobban mondva mit tudnak
a tanulók a kis robotok használatáról. A gyerekek kódokat használva
vezették, röptették végig a Bee botot
a pályákon az utasításnak megfelelően, elkerülve a veszélyeket, begyűjtve
a szükséges dolgokat. Nem egyszer
több megoldás is született, az ötletesebbeket még plusz jelvénnyel jutalmazta a verseny szervezője. A megoldásokat a gyerekek az iskolából
online küldték be a verseny szervezői
részére. Az eszköz a gyerekek számára nem volt idegen, hiszen gyakran
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

használjuk tanóráinkon, akár szövegfeldolgozás során, de az angol órákon is nagy hasznát vesszük.
A digitális témahéten hirdettek
eredményt, ki is derült, hogy szívesen és eredményesen dogoznak
Bee botunkkal a gyerekek, mert 200
pontból 198 pontot ért el öt tanulónk: Balatoni Nóra, Balatoni Zsófia,
Gombos Annaléna, Hajzer Márton és
Pálhegyi Laura. Ezzel a pontszámmal harmadik helyezettek lettek ezen
az országos versenyen. Büszkék vagyunk rájuk. Már várjuk a következő
tanév versenyét is!
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Ismét nálunk
a vándorkupa

A 2014 óta minden évben megrendezésre kerülő országos Kőrösi
Science angol nyelvű csapatversenyen az Aquincum Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola idén is két csapatot indított.
A vetélkedő témája környezetvédelem ökológiai aspektusai voltak.
Előzetes feladatként minden csapatnak egy prezentációban kellett feldolgoznia a témát. A diákok választása
a lakóhelyünkhöz (Aquincum) több
okból is kapcsolható Fertő-Hanság
Nemzeti Parkra és az Aggteleki Nemzeti Parkra esett. A párhuzamot a vizes élőhely és a cseppkőbarlang adta.
Hetekig szorgalmasan készültek
a versenyre, és igazi csapatmunkával
mindenki kivette a részét a feladatokból. Saját készítésű kitűzőkkel és
szerencsepénz „osztogatással” tették
érdekessé előadásukat. A versenyzőknek a bemutatót követően különböző
rejtvényeket és érdekes feladatokat
kellett megoldaniuk.
Iskolánk tanulói taroltak a versenyen. Aranyéremmel tért haza a Horváth Lili, Rácz Lukács, HörömpöliTóth Eszter és Wavrik Julianna alkotta
csapatunk. Ugyan olyan büszkék
vagyunk a negyedik helyen végzett
csapatra is, mert ők is nagyon szépen
szerepeltek, és mindössze fél ponttal
maradtak le a dobogóról: a csapat tagjai Kiss Zsombor, Keszi Léna, Kató
Boglárka és Réthy Gellért voltak.
Gratulálunk versenyzőinknek és
felkészítő tanáraiknak, Nagy Beátának és Nick Ildikónak!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Gyerekek fotókiállítása

A Kerék Általános Iskola és
Gimnáziumban a szünetek előtt
hagyományosan
meghirdetésre
kerülnek a diák fotópályázatok,
amelyről most Sáringer Márta tanárnő írását olvashatják.
A gyerekek kiválóan kezelik a mobil-

telefonok egyre jobb minőségű képeket létrehozó funkcióit. Persze van
akinek fényképezőgépe van. Vannak
tanulók, akik a pályázatok kiírásakor
látnak munkához, míg mások a már
meglévő képeik közül válogatnak, de
a végeredmény mindig lenyűgöző!

A mostani tárlaton tizenhat gyermek
fotói szerepelnek, először érkezett pályázati anyag elsős kisdiáktól. Az értékelésben gyerek- és felnőtt zsűri és
részt vett, és volt olyan osztály, melynek tanulói egyenként adták le javaslatukat arra vonatkozóan, mely gyerekek szerepeljenek a díjazottak között.
Nem volt könnyű dönteni, „összefésülni” a leadott szavazatokat.
A végeredmény:
1. helyezett Baki Zalán és Polgár Zsolt
képe lett,
2. helyezett Apor Molli és DoblerSzeleczky Bence képei lettek, míg
3. helyezettként két barátnő, Gyarmati-Kiss Réka és Szabó Dorottya
képei kerültek ki.
Mindannyian harmadikosok. A többi
alkotó emléklapot kapott.

Elsősegélynyújtó versenyen a Fótisok

A Magyar Vöröskereszt április
26-án, pénteken a Németh László Gimnáziumban rendezte meg
az Országos Elsősegélynyújtó Verseny területi fordulóját, amelyről
Szvedovicz Lea, az Angol Nyelvet
Emelt Szinten Oktató Általános
Iskola 6.a osztályos tanulója írt élménybeszámolót.
A versenyen hat fős csapatok indulhattak gyermek, ifjúsági és felnőtt
kategóriában. Elsősorban gyakorlati,
szituációs feladatokban bizonyíthattuk
tudásunkat.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A verseny kilenc állomásból állt:
négy kárhelyből, két feladatmegoldó
állomásból és három pihenőhelyből.
A négy kárhelyen különböző sérüléseket kellett felismernünk és kezelnünk.
Az elsőn egy ájult és egy vérző kezű sérültet láttunk el, a másodikon egy eszméletét vesztett lányt és egy fiút, akinek
eltörött az orra és a bordája. A harmadik helyen egy lányt kellett újraéleszteni, a negyediken pedig először egy égési sérültet, majd egy olyan vérző karú
lányt részesítettünk elsősegélyben, aki
az ütőerét vágta el egy üvegszilánkkal.
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A feladatmegoldások során elsősegélynyújtással kapcsolatos elméleti kérdésekre kellett válaszolnunk. A pihenőhelyeken nem csak pihentünk, de ettünk,
táncoltunk és énekeltünk is.
A verseny során nagyon fontos volt
a csapat együttműködése, a feladatok
megosztása és a sérültek ellátási sorrendjének megállapítása a sérülések súlyossága szerint. A bírák pontozták a jó
teljesítményeket, és pontot vontak le,
ha valami nem jól sikerült.
A mi iskolánkat egy hat fős csapat
képviselte, akiket nagy odaadással és
szeretettel készített fel Kardosné Nagy
Tímea tanárnő, Timi néni. A csapat
tagjai a 6.a osztályból kerültek ki: Gondos Ádám, Printz Zsófia, Puskás Kinga,
Náday Laura, Rigó Dániel és Szvedovicz
Lea. A megmérettetésen bronz minősítést értünk el, és a legeredményesebb
csapat lettünk a gyermek kategóriában.
Nagyon örültünk annak a lehetőségnek, hogy megtanulhattuk az elsősegélynyújtás alapismereteit, és részt vehettünk ezen a versenyen. Szeretnénk,
ha továbbfejleszthetnénk ez irányú
tudásunkat, hogy jövőre is képviselhessük iskolánkat ezen a versenyen.

Kattintson Facebook oldalunkra!

CsillagTér: játékos játszótér-avató

A Csillagházban volt egy álmunk:
olyan közösségi teret szerettünk
volna létrehozni, amely az ép és
az érintett gyerekek közös játékát
teszi lehetővé. Úgy gondoljuk, ez
az útja annak, hogy megismerjük
egymást, és az elfogadás, a befogadás ne legyen kérdés a felnövekvő generáció számára.
A Szerencsejáték Zrt. támogatásra
méltónak ítélte az ötletet. Finanszírozásuknak köszönhetően a 22 mil-

lió 602 ezer forintos beruházással
megvalósult befogadó játszóteret
a Játéknap Kft. tervezőjével, Kovács
Blanka Csengével együtt álmodhattuk
meg, egyedi játékokat is létrehozva.
Köszönjük az Észak-Budapesti Tankerületi Központ támogatását és Budapest Főváros Önkormányzatának
jóváhagyását. Szakmai partnereink:
az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont, a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, va-

lamint az Egyesület az Inklúzióért.
A tél elmúltával végre birtokba is vettük a CsillagTeret a Csalogány, a Szent
Miklós és a Szellő EGYMI tanulóival
együtt. A Csillagház tánccsoportja
a meghívott diákokat is bevonta a közös táncba, majd minden játékeszközt
kipróbálhattak a gyerekek: a kuckót,
a kerekesszékes trambulint, a központi vár aktivitásra serkentő elemeit,
az akadálymentes homokozót, a rugós játékot és a fészekhintát, valamint
a virág alakú hangfont.
Az elkövetkező években nemcsak
az önfeledt játéknak, hanem kutatómunkának is terepe lesz a Tér, hogy
a befogadó szemlélet minél hatékonyabban tudjon megvalósulni, és a tapasztalatok további játszóterek, játékok tervezését segítsék elő.
Kapuinkat kinyitottuk!
Szeretettel hívja és várja a CsillagTér
befogadó játszótér a Csillaghegyen
vagy környékén élő családokat, minden nap 10 és 18 óra között.
Kollégáink közreműködésével ezen
kívül érzékenyítő programokat is tartunk időpont-egyeztetést követően
óvodai, iskolai csoportok számára.
Minden érdeklődőt szeretettel vár
a Csillagház csapata.

Szakmai nap a TEGYESZ-ben

A Csalogány Iskola gyermekotthoni munkaközössége az intézményen kívülre szervezte ez évi
szakmai napját. Ez alkalommal
témaképp a gyermekvédelmet választotta a munkaközösség, így
a TEGYESZ-ben folytattak tapasztalatcserét.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A gyermekvédelmi szakszolgáltatások missziója a gyermekek jogainak
érvényesülése érdekében a védelem
biztosítása számukra, a fejlődésüket
akadályozó vagy hátráltató veszélyek
ellen. Annak érdekében, hogy a szakszolgálat munkáját, illetve működését,
feladatkörét mélyebben megismerjük
a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálathoz látogattunk el.
Kuslits Gábor igazgató köszöntését
követően Both Éva szakmai vezető tartott tájékoztatást az intézmény
felépítéséről, tevékenységi köreiről.
Ezután kiscsoportokat létrehozva
bepillanthattunk mind a szakértői
bizottság, az elhelyezési szolgálat,
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az örökbefogadási csoport, illetve
a befogadó otthon tevékenységébe,
mindennapjaiba. Bár munkánk során a gyermekotthonban elhelyezésre
került gyermekek ellátásával, gondozásával, kapcsolattartásával összefüggésben szorosan együttműködünk
a szakszolgálattal, mégis sok új információt kaptunk a gyermekvédelmi
gondoskodásról.
Ezt követően a kollégákkal közös
kötetlen megbeszélésen vitattuk meg
a nap során tapasztaltakat, felmerülő
kérdéseket. A további jó együttműködést illetően a gyermekvédelmi szakszolgálat egységeinek vezetőit és kollégáikat is meghívtuk az intézményünkbe
egy hasonló szakmai fórumra.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Károlyisok fellépése a Király utcai idősek otthonában

Édesanyákat, nagymamákat és
dédnagymamákat
köszöntöttek
a Károlyi István Általános Iskola és
Gimnázium alsósai a közel egy órás
műsorukkal, – és persze a tavaszt is.
A Károlyi Fiúkórusának és Fiú énekegyüttesének kis koncertjével kezdődött az előadás. Két-, három- és négyszólamú dalaikkal őszinte elismerést
váltottak ki a hallgatóságból. Az egyik

dalban vezetőjük, Veszprémi Gábor is
közreműködött. Énekeltek a tavaszról,
az emberi összetartozásról, a szegény
kis kecskéről, végül pedig a zene szeretetéről.
Veszprémi Ildikó egy Lóci-verssel lepte meg a nézőket, és azután a 3.a osztály
mutatta be Lázár Ervin egyik legkomolyabb és legszebb meséjének táncosdramatikus változatát, mely az igazi

szeretet jelentőségéről szólt. A mesét
Faragó Zsóka rendezte. Az osztály egy
kedves, játékos kánonnal zárta a műsort, Forstnerné Deák Erzsébet vezetésével.
Különleges élmény minden évben
ez a szereplés az idősek otthonában.
A gyakori színpadi fellépés mellett
az a szeretetteljes, meghitt, családias légkör, ami ott fogadja a gyerekeket, őszintén megérinti őket is. Május 8-án a műsor után hazafelé az énekegyüttes egyik
negyedikes tagja így fogalmazott: „Ide
mindig érdemes eljönni, én nagyon szeretek itt
szerepelni, mert azt érzem, hogy tényleg örömet
szerzünk az embereknek, örülnek nekünk,
amikor megérkezünk, és ez nagyon jó érzés.”
Az otthon vezetői kis vendéglátással és
apró ajándékkal köszönték meg a gyerekeknek a műsort, de tényleg nem ez
a lényeg. Hanem az, hogy az apró ajándékokat az otthon lakói mindig maguk
készítik a gyerekeknek.
Köszönjük, és kívánunk nekik jó
egészséget, nyugodt, jó hangulatban eltöltött hosszú éveket!

Magoncavató a Medgyessyben

A Medgyessy Ferenc Általános Iskolában az iskolaváró foglalkozások
lezárásaként minden évben Magoncavatót rendeznek, ahol ünnepélyes keretek között avatják fel azokat a leendő első osztályosokat, akik
3 vagy 4 alkalommal vettek részt
az iskola Magonc foglalkozásain.
Így történt ez az idén is. Május 10-én
iskolánk aulájában gyülekeztek a kicsik
és szüleik. Az avatás alkalmából egy kis
műsort állítottunk össze, melyben beTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

mutattuk, hogy milyen színes az élet
a Medgyessyben.
Elsőként a Táncpalánták Mozgásművészeti és Sport Egyesület diákjai léptek színpadra, a Táncoló hangjegyek című produkcióval. Őket követte Seres Norbert
az 1.b osztályból és Gábos Szabolcs
a 2.b osztályból, akik egy Kovács Barbara, illetve Juhász Magda verset mondtak el. Mind a ketten az iskolai vers-és
prózamondó verseny első helyezettjei
voltak. Ezután Masud Maiwand 4.b
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osztályos tanuló zongorajátékában
gyönyörködhettünk, majd Kiss Emília
a 3.b osztályból Karinthy Ferenc egy
írását, Rakaczki Zsombor szintén a 3.b
osztályból pedig egy Varró Dániel verssel lépett színpadra. Műsorunk zárásaként az Apró Kincső táncát élvezhette
a közönség.
Ezután a következett az avatás. A kicsik nevüket hallva boldogan sétáltak
fel a színpadra, ahol munkájuk elismeréseként megkapták az oklevelet.
Jó volt látni azt a 25 gyermeket, akik
minden alkalommal lelkesen vettek
részt a foglalkozásokon és már nagyon
várják, hogy beüljenek az iskolapadba. A szülők is nagyon büszkék voltak
gyermekeikre ezért nagy tapssal jutalmazták a színpadon állókat.
Élményekben gazdag egy órát töltöttünk el együtt. Reméljük, hogy a következő tanévben is sok érdeklődő óvodás
látogat el hozzánk.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Húsvét a Csalogány gyermekotthonban

A tavaszi szünetben is lelkes készülődés zajlott a Csalogány intézmény lakásotthonaiban. Zenével,
tánccal, mondókákkal készültek
a gyerekek a húsvét ünneplésére.
A gyermekotthonban lakó gyerekek
rendkívüli izgalommal várták a hús-

vétot. Szépítették a lakásokat, gyönyörű dekorációkat készítettek, rajzoltak,
festettek. Alig várták húsvét reggelén,
hogy a „nyuszi” által elrejtett meglepetéseket megkereshessék. Rengeteg
finomság rejtőzött az udvaron a gyerekek nagy örömére, akik kis kosár-

kában gyűjtötték össze a nyuszi által
hozott elemózsiát.
A fiúk lázasan készültek a kislányok
locsolására, verset, mondókákat tanultak, készítették a kölnit és a szép
ingeket. A kislányok pedig minden
finomsággal, (csoki)tojással várták
az ifjú locsolókat. Meghallgatták
a szebbnél szebb verseket, és utána
egész nap együtt ünnepeltek.
A gyermekotthonban dolgozó kollégák rendkívüli munkájának köszönhetően ez az ünnep is csodásan sikerült.
Óriási figyelmet fordítunk arra, hogy
a családjukat valamilyen okból kifolyólag nélkülözni kényszerülő gyerekek is szerezzenek olyan élményeket,
mint bármelyik más, családban nevelkedő gyermek. A szeretet mindenki
számára nélkülözhetetlen.
„A szeretet olyan, mint a gyógyszer,
nem jutalom. Nem annak kell adni,
aki megérdemli, hanem annak, akinek
szüksége van rá.” (Böjte Csaba)

Bolygóközi utazás a Medgyessyben
A Medgyessy Ferenc Általános
Iskolában régi hagyomány, hogy
az intézmény tanulói minden évben
megemlékeznek a Föld napjáról.
Úgy gondoltuk, hogy idén nem csak
az ÖKO7 versenyen veszünk részt, hanem meglepjük a gyermekeket egy kis
„utazással”. Mivel a Planetárium felújítás alatt áll, elgondolkodtunk, mit választhatunk helyette, ekkor találtunk rá
az interneten az Utazó Planetáriumra.
Az Utazó Planetárium tudományos és
ismeretterjesztő céget okleveles csillagász kutatók és egyetemi oktatók hozták létre azzal a céllal, hogy látványos
és szórakoztató formában ismertesse
meg a csillagok távoli világát, és kedvet teremtsen az éjszakai égbolt szabad
szemes vagy távcsöves megfigyeléséhez. A cég készségesen állt rendelkezésünkre, és május 8-án meg is érkeztek.
A hat méter átmérőjű kupolát a tornateremben állították fel. Izgalmas
volt helyet foglalni a felfújható planetáriumi teremben, ahol 25 percen keTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

resztül valóban úgy érezhettük, hogy
az űrben utazunk, miközben megismerkedhettünk
Naprendszerünk
bolygóival, és sok érdekes információval gazdagodtunk.
A vetítés után sok kérdésük volt
a gyerekeknek, melyekre türelmesen
és kedvesen igyekezett választ adni

- 18 -

a Planetárium munkatársa. A programon több, mint 100 tanulónk vett
részt; negyedik, ötödik és hatodik
osztályosok. A vetítés után a kollégák
és a gyerekek részéről is pozitív vélemények hangzottak el. Olyan programnak tartották, amelyet érdemes
máskor is megrendezni.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Varázslat a levegőben

A Kerék Általános Iskola és
Gimnáziumban mindig fontosnak tartották, hogy a színház varázsa már a gyermekkorban megérintse a gyerekek lelkét. A 3.b
osztály esetében Sáringer Márta
tanárnő vezetésével ez hatványozottan igaz.

Erre szerintem a fővárosban a legalkalmasabb helyszín a Kolibri Színház.
Sehol máshol nem találkozik a gyerek
azzal az értékkel és minőséggel, amit
ebben a teátrumban kap. Tehát a Kerék Általános Iskola és Gimnázium 3.b
osztályosaival gyakran beültünk Gyuszi bácsi huszonhat személyes kisbu-

szába, és a tanév során a gyermekeknek szánt darabok nagy részét láttuk.
Május elején volt az utolsó színházi
élmény, Fábri Péter: Az aranygyapjas
kaland című művét láttuk. Röviden
a tartalomról: A trónbitorló Péliász
király megrémül egy jóslattól, attól fél,
hogy az ifjú Jászón a trónjára tör. Teljesíthetetlennek látszó feladattal bízza
meg így, hogy hozza el Kolkhiszból
a híres aranygyapjút. Jászón ötven társával indul el az Argó nevű hajón, minden akadállyal megküzdve érkeznek
Kolkhiszba. Médea, a király lánya különös varázslattal segít a fiatal hősnek
megszerezni az aranygyapjút.
A színházlátogatás másnapján mindig beszélgetünk a darabról, témáról,
díszletről, jelmezről, színészi alakításokról.
Jövőre, negyedik osztályban már jöhetnek a színházi repertoár ifjúságnak
szánt darabjai!

Fantáziával átszőtt valóság az Erkelben

Az Erkel színház adott otthont
a Háry János című színművészeti darabnak, melyre az Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet
Emelt Szinten Oktató Általános
Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola számos tanulójának nyílt
lehetősége ellátogatni. A programról Takáts Zsófia, az intézmény 7.b
osztályos tanulója írt beszámolót.
A Halasyban rengetegen szeretnek
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

színházba járni. Nem csoda, hisz
az a feeling, és az az atmoszféra, ami
olyankor jelen van egyszerűen utánozhatatlan. Egy csoporttal – jelen
esetben iskolai osztályok összevonva – kiöltözve elmenni egy gyönyörű díszes teátrumba, majd a termébe
belépve percekig csodálni azt, egyszerűen felemelő. Az oda- és vis�szautat, illetve a szünetet jókedvűen,
intelligensen, tudást cserélve beszél-

- 19 -

getéssel töltöttük. Ilyenkor felvetünk fontosabb témákat, megvitatunk sok mindent, amit eddig nem
tettünk. Ugyanakkor a színdarabbal
kapcsolatosan fellépő gondolatokat
is megosztjuk egymással.
Érdekes megfigyelés, hogy ilyen
vagy ehhez hasonló helyen sokkal
érettebb gondolkodásmód jellemző általánosan mindenkire (legalábbis
a környezetemben biztosan). Nem arra
szeretnék utalni, hogy más esetben
nem áll fenn az állapot, csupán hirtelen megkomolyodva, ám nem megkomorodva, nyugodtan társalgunk.
Mintha csak a hely hozná ki belőlünk
azt ami alapvetően is bennünk van.
Köszönjük a lehetőséget, nagyon
jól éreztük magunkat! A színészek
kiválóan játszottak, a kompozíció
maga is jól megállta a helyét az Erkel
Színház színpadán.
Kísérőtanáraink: Grósz Ágnes igazgató asszony és Székelyné Szabó Ildikó tanárnő voltak. Köszönjük nekik
a fáradozásukat!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Költészet napi kiállítás a Bródysokkal
Április 10-én, szerdán délután
nyílt meg az Újpesti Bródy Imre
Gimnázium és a Budapesti Madách Imre Gimnázium diákjainak
első közös kiállítása, amely a költészet napi programok keretén belül került megrendezésre.
Ennek főszervezője volt Dr.
Hadikné Katalin, aki felkérte
Kozsuhárov Zsuzsanna képzőművészt, vizuális kultúra tanárt a kiállítás
megszervezésére. Az elmúlt hetekben, hónapokban a két iskola diákjai
az órákon Weöres Sándor költészetéről tanulhattak, köteteit olvasták, és
dolgozták fel, így kapcsolódtak össze
különböző művészeti ágak. A kiállításon közel nyolcvan diák munkái
láthatók a nemrég nyílt Madách Galériában, mely nem egy konkrét helyiséget jelöl, hanem az iskola épületét
változatosan felhasználó kiállítóteret.

A mostani kiállítást a diákok nap
mint nap megtekinthetik a folyosó márvány falain, a paszpartuban
egymás mellé rendezett formában.
A művek közt találhatunk rajzot,
festményt, papírmetszetet, kollázst,
sőt, még fotókat is. A Bródy Imre
Gimnázium diákjai közül leginkább
a média tagozatos tanulók érdeklődését keltette fel a lehetőség, akik
közül sokan eljöttek a megnyitóra is,
de találhatunk drámás, németes és általános tagozatos diákot is a kiállítók
közt. A megnyitón Schaller Lilla, és
a szervezők beszéde után egy rövid
zongorajátékot hallhattunk, melyet
Baktay Alina Luca adott elő, az eseményen jelen voltak továbbá a Madách Imre Gimnázium kolozsvári
testvériskolájának tanulói is.
A kiállítás megtekinthető minden
hétköznap a Madách Galériában.

Az alkotás öröm!

Az alkotás öröm! címmel nyílt kiállítás az UKK – Ifjúsági Ház Új
Galériájában május 14-én, amelyen
a IV. kerület művészeti munkaközösségének komplex kerületi versenymunkáinak legszínvonalasabb
alkotásai láthatóak, kiegészülve fővárosi versenyek anyagával.
A kerületi versenyekre januárban
került sor az Újpesti Károlyi István
Általános Iskola és Gimnáziumban,
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

a fővárosi versenyek pedig tavasszal
zajlottak a Fazekas Mihály Gimnáziumban. Nagy örömünkre a kerület
diákjai itt is rengeteg díjat szereztek,
öregbítve Újpest jó hírét a képzőművészet területén is. Idén csoportosan is
dolgozhattak a diákok, főként tervezési és kreatív feladatot kaptak.
A kiállítást Dátán Attila szaktanácsadó, a fővárosi versenyek zsűritagja nyitotta meg. Zongorán közreműködött
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Botos Gergely nyolcadik osztályos tanuló, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium diákja, majd
Tuza Márta, a kerület művészeti munkaközösségének vezetője mondott köszöntőt. A köszöntő végén a kiállító fiatal művészek és felkészítő pedagógusaik
emléklapot és ajándékot vehettek át.
A tárlaton hetven diák alkotása látható; rajzok, festmények és makettek,
melyek a Megyeri Úti Általános Iskola, az Újpesti Bene Ferenc Általános
Iskola, a Lázár Ervin Általános Iskola,
az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium, a Manzart Rajziskola, az Újpesti Szűcs Sándor Általános
Iskola, az Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola, az Újpesti Általános Iskola
és EGYMI, a Könyves Kálmán Gimnázium és nem utolsó sorban a Pécsi
Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak művei közül kerültek kiállításra.
A kiállítás június 2-ig tekinthető meg.
Fotó: Várai Mihály
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Kétnyelvű istentisztelet a Csalogány Kórus szolgálatával

A Budapest III. Kerületi Csalogány EGYMI kórusa május 12-én
a Budapest-Németajkú Református Egyházközösség templomában, a Protestáns Tavasz rendezvénysorozat keretében vett részt
az istentiszteleten.
Nagytiszteletű Balog Zoltán lelkész
úr, a templom lelkipásztora az istentisztelet kezdetén, a gyermekeinknek
szóló, meseszerűen elmondott bevezetővel mutatta be a gyülekezetnek
kórusunkat. Meleg szavakkal beszélt
növendékeinkhez abban erősítve
minket, hogy legfontosabb küldetésünk, hogy szeretetet tudjunk adni és
elfogadni, majd Dani Eszter lelkészasszony igét hirdetett és prédikált.
A Csalogány Kórus huszonhárom
éves fennállása óta már sok sikeres
koncertet adott hazánkban és külföldön is Fabényi Réka vezetésével,
és a Tanári Zenekar közreműködésével. Azonban vasárnapi istentisztelet
különlegessége volt, hogy az egyházi
dalok éneklésekor Balog Zoltán lelkész úr és presbiter felesége szóló- és
együtt énekléssel csatlakozott a gyermekekhez, ezzel megélve és láthatóvá téve az együvé tartozás érzését.
Az előkészületek során sok próbán
gyakoroltuk a felcsendülő dallamokat, melyek egyikén Balog Zoltán
lelkész úr is részt vett, mikor elfoglaltságai megengedték. A lelkeTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

ket megérintő zenei összeállításban
az egyházi énekeken kívül magyar
népdalcsokor és más népek dalai is
elhangzottak. Versmondásban tehetséges neveltjeink közül Stark Ádám
Kölcsey Ferenc Himnusz, Purzás
Patrik Hamvas Béla Isten tenyerén ébredtem című versét szavalták el a gyülekezetnek és a részt vevőknek.
A gyülekezet tagjaival együtt Tamás
Ilona Tankerületi Igazgató asszony,
Dr. Kántor Gézáné intézményünk
vezetője, az intézményvezetőség tagjai, korábbi és jelenlegi munkatársak,
gyógypedagógusaink, szülők, hozzátartozók meghatottan osztoztak
a hely és az előadás által létrejött élményben. A Csalogány EGYMI intézményvezetője köszönetét fejezte
ki az egyházközösség tagjainak, Balog
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Zoltán lelkész úrnak, hogy növendékeink lehetőséget kaptak a szeretet és
odafigyelés megélésére.
A gyerekek mindvégig hatalmas lelkesedéssel és kitartással készültek,
próbáltak Isten tiszteletének vasárnapi szolgálatára. Az odaadó munka
gyümölcse hosszú vastaps, és gratulációk özöne volt.
A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas zongoraművész, karmester, Vásáry Tamás is
meleg, szeretetteljes, elismerő szavakkal illette kórusunkat.
A gyülekezet nevében tett meghívására közös ebéden vettünk részt
az egybegyűltekkel, ahol köszönetét fejezte ki tanulóinknak, szüleiknek, a tanári zenekarnak és kiemelten Fabényi Réka kórusvezetőnek,
az Észak-Budapesti Tankerület igazgatójának és a Csalogány EGYMI
vezetőjének a lélektől lélekig ható
vasárnapi együttlétért.
„Áldás volt minden mozzanaton.
Nekem személyesen sokat jelentett,
hogy képesek vagyunk ilyen ünnepet
létrehozni, s engedni, hogy létrejöjjön.
Ez az istentisztelet és a koncert abban erősíthetett meg minket, hogy
az emberi kapcsolatokban nincs egyirányú utca. Ha a Lélek, Isten szellemisége működik, akkor senki sem
CSAK ad, vagy CSAK kap, hanem
az, aki szolgálni jön, azt megajándékozzák azok, akiknek szolgál és viszont.”

Kattintson Facebook oldalunkra!

Májusi programok az Erkelben

Az Erkel Gyula Újpesti Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola áprilisa
tele volt programokkal, és ez folytatódni látszik májusban is.
Április utolsó hétvégéjén négy különböző rendezvényen szerepelt iskolánk. Április 26-án először került megrendezésre intézményünkben oboás
találkozó, melyen az alapfokon tanító
oboatanárok és növendékeik vettek
részt. A szakmai nap sikerén felbuzdulva, úgy tűnik hagyományt teremtett iskolánk ezzel a rendezvénnyel.
Az esemény ötletgazdája és szervezője
Dávidné Szabó Melinda volt.
Ugyanezen a napon zajlott az Operastúdió második Denevér előadása az Ifjúsági Ház Színháztermében SzabóSzilágyi Éva és Mezei Pál vezetésével.
Annak ellenére, hogy ez a második
előadás volt, újra nagy tömeget sikerült megmozgatnia az Erkel Operastúdiónak.
Másnap, április 27-én a Tarzan
Parkban tartott nagycsaládosok napján iskolánk kis fúvószenekara adott
koncertet Balázs András vezetésével.
A program megnyitóján egy fanfárt
is hallhattunk Kneitner József tanár úr és növendékei előadásában.
Ugyanezen a napon az UP Újpesti
Rendezvénytéren rendezett vidéki
színházak fesztiválja rendezvénysorozat zárónapján játszott iskolánk
csellóegyüttese Pásztiné Szabó Zsuzsánna tanárnő irányításával.
Tel: 437-8652
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A tartalmas hétvégét hatalmas „arany
eső” követte, a III. Dabasi Klasszikus
Gitárversenyen hat növendékünk indult különböző korcsoportokban. Viola Éva, Mayer Szilvia és Erőss Erna
tanárnők felkészítésének hála öt díjat zsebeltek be a gitártanszak tagjai.
Husz Anna és Pintér Dalma különdíjat, Bartha Benedek III. díjat, Burka Benedek és Tóth Benedek pedig
korcsoportjuk I. helyezéseit nyerték
el. A diákok mellett Viola Éva tanárnő is nagy elismerésben részesült, tanári különdíjjal jutalmazták felkészítő
munkáját.
Ugyanezen a napon Balatoni Anita,
hegedűs diákunk játszott az Ifjúsági Ház Színháztermében a Történelem
szárnyán nevet viselő komplex vetélkedő eredményhirdetése alkalmából.
Tanára, Kranabeth-Fadil Nagham.
Május 6-án intézményünk zongora
tanszakának meghívására érkezett hozzánk Megyimóreczné Schmidt Ildikó,
hogy tapasztalatait, didaktikai, metodikai tanácsait átadhassa zongoratanárainknak. Az egész napos szakmai fórumon diákjaink is részt vettek, akiknek
órákat tartott a meghívott kolléga.
Ugyanezen a napon a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége rendezett ünnepi hangversenyt
a Budapest Music Centerben, melyen
az idei tanévben országos versenyeket nyert növendékek szerepeltek.
Az Erkelből Czombos Luca oboán és
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Spitzer Márton kürtön mutatta meg
tudását. Felkészítő tanáraik Dávidné
Szabó Melinda és Knáb Mihály. Ezen
a rendezvényen három kollégánk részesült elismerésben: Szabó Katalin,
Bán Katalin és Kneitner József iskolánk nagyszerű művésztanárait tüntették ki pedagógiai munkásságukért.
Május 9-én iskolánkban először került megrendezésre a KÓTA Aranypacsirta Népzenei Minősítő. A nagyszabású rendezvényen, több mint
száz gyermek vett részt a kerület hét
különböző iskolájából. A zsűri tagjainak nem volt könnyű feladata, hiszen
rengeteg tehetség érkezett iskolánkba, hogy elvarázsolja az érdeklődőket
a hagyományos magyar dallamokkal,
népi motívumokkal. A rendezvényt
Varga Evelin, az Erkel citeratanára álmodta és szervezte meg.
Másnap újabb két eseményt írhattunk a programok amúgy is hosszú listájához. Az UP Újpesti Rendezvénytéren szerepeltek diákjaink a Szűcs
Sándor Általános Iskola hagyomány
szerint minden évben megszervezett
„Bokréta” rendezvényén. A zeneiskolás tanulóink az éneklésen kívül több
hangszeren is bemutatták tudásukat:
fuvolán, furulyán, szaxofonon, trombitán, csellón, citerán és zongorán.
Felkészítő tanáraik méltán lehettek
büszkék növendékeikre, akik korukat
meghazudtoló módon nagyon éretten, fegyelmezetten viselték a színpadi
stresszt.
Ugyanezen a napon május 10-én,
a Baptista Imaházban iskolánk kiváló
orgonatanára, a háromszoros Fischer
Annie ösztöndíjas Tóka Ágoston szervezésében hallhattunk egy nagyon színes koncertet, aki a több korszakot magában foglaló műsort végig konferálta,
frappáns összekötő szövegeivel tette
még izgalmasabbá az eseményt. A Tavaszi Orgonás Hangversenyre keresztelt rendezvényen az Erkel Zeneiskola
tanáraiból alakult fúvósötös, valamint
Vivaldi dallamait megjelenítő hegedűs
kollégáink egyaránt szerepeltek, a csodálatos orgonadallamok mellett.
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Sanzon-délután az Óbudai Gimnáziumban

Április 17-én, szerdán rendezték
meg az Óbudai Gimnáziumban
a francia nyelvet tanulók és tanítók
részvételével az immár hagyományossá vált sanzon-délutánt.
Erre az alkalomra iskolánk mai és
korábbi diákjait hívtuk meg, hogy ismertessék meg a tanulókkal a francia
sanzonok különleges világát. Szerencsénk van, mert folyamatosan találkozunk tehetséges fiatalokkal intézményünkben, akik a zenéhez és a francia
nyelvhez egyaránt különleges vonzalmat éreznek, és ezt szívesen megosztják másokkal is. Diákjaink rendszeres
résztvevői a Budapesti Francia Intézet népszerű sanzonversenyének, két
éve egy első és második helyet szereztek (Kató Linda, Majnár Flóra), az idei
tanévben kilencedikeseink értek el
csodálatos eredményt (Kozma Véda
második, Zakupszky Virág 8. lett), s reméljük, hogy a sorozat majd folytatódik a jövőben is.
Az idei alkalomra ismét elsőként
hívtuk meg iskolánk korábbi diákját,
Szeder-Szabó Krisztát, aki – nagy
örömünkre – rögtön elfogadta a meghívást, s őt egykori tanárnője, Fodorné Jáborcsik Erzsébet mutatta be a diákközönségnek. Szeder saját, francia
nyelvű szerzeményével nyitotta és
zárta a sanzon-délutánt. Most készül
harmadik albumának bemutatására,
amihez sok sikert kívánunk neki.
Mirtse Kori nevével még biztosan
fogunk találkozni, ő énekelni tanul,
és szívesen gondol vissza a franciaórákra, ahol először varázsolta el őt
Tel: 437-8652
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a francia sanzonok különleges hangulata. Zaz Je veux című számával mutatkozott be a gimnázium tanulói előtt,
természetesen nagy sikerrel.
Kilencedikeseink (Kozma Véda és
Zakupszky Virág) teljesen váratlanul jutottak be (első próbálkozásra!) a Francia
Intézet sanzon-versenyének döntőjébe, ahol szépen megállták a helyüket.
Rendezvényünkön a döntőben énekelt – a zsűri által kiválasztott – sanzonokat adták elő: Véda Édith Piaf
(Zaz által újragondolt) Dans ma rue
című dalát, Virág Renaud örök slágerért, a Mistral gagnant-t énekelte.
Éveken keresztül az iskolai rendezvények állandó szereplője volt Kató
Linda és Majnár Flóra, ők együtt és
külön-külön is nagy sikereket arattak
különféle francia nyelvű versenyeken.
Linda most egy fiatal francia énekesnő, Louane egy dalát, Flóra (Linda
gitárkíséretével) Édith Piaf ismert slágerét, a La vie en rose-t adta elő. Ők mindketten tanulnak még, de az éneklés és
a francia nyelv mindig fontos szerepet
fog játszani az életükben.
Végül Szeder-Szabó Kriszta Budapest című, fergeteges ritmusú dalát
hallgattuk meg. Sajnáltuk, hogy vendégeinknek menniük kellett, szívesen
hallgattuk volna még őket. De „tant
pis”, vagyis annyi baj legyen! Majd
jönnek még máskor is, legalábbis azt
ígérték. Végül jöhetett az elmaradhatatlan vendéglátás: a franciás diákok
– többnyire saját maguk által készített –
finomságait kóstolhattuk meg a büféasztalnál.
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Halász Judit koncerten
jártak a Csalogányos
gyermekek
Május első hétvégéjén tizenharmadik alkalommal került megszervezésre az Óbuda Napja rendezvénysorozat, melyen színes
programokkal várták a látogatókat, kicsiket és nagyokat egyaránt.
A Csalogány Gyermekotthonban
élő gyermekek számára igyekszünk
a lehető legtöbb élményt, kikapcsolódást biztosítani, különös figyelmet
fordítunk a szabadidő hasznos eltöltésére való igény kialakítására, és
hogy minél több intézményen kívüli
eseményen, rendezvényen vegyenek
részt a gyermekink. Egyrészt azért
fontos a gyermekek számára, mert
a legtöbb esetben nincs anya és apa,
akivel akár egy egyszerű sétára mehetnek, másrészt a társadalmi integrációt segíti elő jelenlétük a városrész
szabadidős programjain.

Intézményünk lakói számára az első
májusi hétvége legjobban várt eseménye Halász Judit koncertje volt.
A gyermekek már napokkal azelőtt
hatalmas várakozással, izgatottan
készültek a hétvégi zenei eseményre.
Halász Judit dalait jól ismerik, sokat
hallgatjuk, így éneklik, dudorásszák
ezeket. Esténként interneten korábbi Halász Judit koncertfelvételeket is
megnéztek.
A gyermekotthonból tizenhat gyermekkel mentünk Halász Judit koncertjére, hogy élőben is élvezhessék
a jól ismert számokat, a színpad előtt
a művésznővel együtt énekelhették
a dalait. Az esős idő ellenére a gyermekek felejthetetlen élményekkel
gazdagodtak.
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Ha mozgásba lendül a Kerék…

A Kerék Általános Iskola és
Gimnáziumban nagy hangsúlyt
fektetnek a hagyományok ápolására, hiszen általuk őrizhetik
meg az intézmény arculatát, ezek
az események segítik az iskolai
közösségek kialakulását, az iskolához fűződő kapcsolatok megerősödését.
Talán nem túlzás kijelenteni, hogy
rendezvényeink közül a legmozgalmasabb a 24 órás Sport- és Egészségnapra keresztelt megmozdulás, ami
átfog minden tagozatot, megmozgat
minden évfolyamot, közel 850 tanulót. Ez a nap leginkább egy szimfonikus zenekar összehangolt munkájához hasonlítható, ahol mindenki
tudja a maga dolgát, s a karmesternek mindössze annyi dolga van, hogy
a kellő pillanatban megadja a hangot,
újabb szólamot indítson el, figyeljen
a harmonikus „összjátékra”. Az eseményről maga a „karmester”, Tóth
Ágnes számolt be.
Az idei sportnapot április 12-én
rendeztük meg, a tanulók reggel
nyolctól majdnem éjfélig válogathattak a színesebbnél színesebb programok közül, amiket 15 helyszínen,
forgószínpadszerűen helyeztünk el.
Az első négy órában az osztályok
közösen vettek részt a feladatokban,
együtt változtatták a helyüket, majd
az ötödik órától fakultatív sporteseményekbe kapcsolódhattak.
Tel: 437-8652
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Az alsó tagozatos diákjaink számára
volt játékos reggeli gimnasztika, sorés váltóverseny, hét helyszínen akadályverseny, valamint kvízjáték.
A felső tagozatos és gimnazista tanulóink délelőtt játékos feladatokat
kaptak, melyeket részben az iskola
épületén belül, részben pedig az iskola környékén teljesíthettek osztályfőnökük vezetésével. A játék mellett
a kultúrának is teret adtunk. Az utolsó
órában költészet napi megemlékezést
tartottunk, ahol tanáraink, diákjaink
egyaránt szerepeltek. Emellett mindkét
tagozat minden tanulója részt vett egy
általa választott előadáson, melyre előzetes regisztrációval jelentkezhettek.
Az előadások témája mindig sokszínű.
Igyekszünk olyan előadókat meghívni,
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felkérni, akik szakmákjukban, sportágukban, hobbijukban kimagasló egyéniségek, példaként állhatnak tanulóink
előtt. Az idei meghívottak között volt
többek között Páger Pál Attila 4. danos
JKF Goju-Kai mester, Nagy Ákos személyi edző és életmódtanácsadó, a Sky
Fitness edzője, Sipos Péter, a Zuglói
Sasok kosárlabda edzője és Tejfalussy
Béla, a Magyar Jégkorong Szövetség
szakedzője.
A délelőttöt a hagyományos Stadionfutás zárta, ami nemcsak a váltófutásban részt vevő csapattagoknak élmény,
hanem a hatalmas szurkolótábornak
is, akik egy emberként biztatják saját
osztályuk futóit. Az idén is színesítette
a váltófutást a tanári csapat; mondanom
sem kell, hogy minden lépésüket nagy
ováció fogadta. Lelkes kollégák évről
évre barátságos kosárlabda, röplabda
és labdarúgó mérkőzéseket játszanak
gimnazista diákjainkkal. A tanár-diák mérkőzések után a diákok vették
birtokukba a tornatermet, előzetes
nevezés alapján három sportágban
mérhették össze erejüket a csapatok.
Késő estig folytak a kosár-, a röpi- és
a focimeccsek, melyek jó hangulatról
két hatalmas hangszóróból szóló zene
is gondoskodott.
Április 12-én a tornaterem minden
szegletében a mozgásé volt a főszerep, pörögtek a labdák, pörögtek
a gyerekek, pörgött az egész KERÉK.
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Csalogány Diáksport Egyesület Győrben

A Világjátékok után újra aktívvá
vált a Speciális Olimpia Szövetség
belföldi versenyszervezése, amelyen ez alkalommal tizenkilenc
sportolóval vett részt a Csalogány
Diáksport Egyesület.
Első körben nagy létszámmal Győrben vettünk részt egy regionális atlétika versenyen május 10-én. Hihetetlen
öröm számunkra, amikor új sportolókkal ismertethetjük meg a versenyzés
ízét, örömét, és azt látjuk, hogy remekül
helyt tudnak állni versenyhelyzetben is.
Ilyen örömnap volt ez Győrben,
ahol újabb kölyöksportolókból kinevelődött utánpótlás sportolóink
álltak a rajthoz, illetve kicsit későbbi új sportolóink is belekóstolhattak
a verseny izgalmaiba, ahol a gyerekek

együtt versenyeztek a már rutinosnak
számító atlétáinkkal.
Nagyszerű versenyen vettünk részt,
megtapasztalhattuk ahogy a már úgymond profik pátyolgatták, terelgették,
segítették az első élményes reménységeket. Mindenkinek jár a pacsi és a dicséret, mert remekeltek sportolóink,
akik ugyan az egyesületet képviselték
a versenyeken, de „civilben” jórészt
a Csalogány EGYMI diákjai, kiegészülve a Miklós téri intézmény tanulóival.
Eredményeinket összegezve a napról: tizenkilenc sportolónk indult,
akik nyolc aranyat, tizennyolc ezüstöt,
tizenkét bronz érmet, négy negyedik
és két ötödik helyezést szereztek.
Gratulálunk a versenyzőknek és
felkészítőiknek.

Nagyszerű eredmények a
Homoktövis kosarasaitól

Az első B33 kosárlabda versenyre a kerékpáros- és futófesztivállal
egy időben került sor. Iskolánk
két csapattal is indult a versenyen,
ahol sportszerű és izgalmas mérkőzéseken bizonyították rátermettségüket a Homoktövis Általános Iskola fiú kosarasai.
A Homoktövis első csapata a dobogó legfelső fokára állhatott fel, a csapat tagjai: Szlama Barnabás, Szlama
Botond, Cserhalmi Gergő, Csutak Botond,
illetve Rostás András voltak.
Iskolánk második csapata pedig a 4.
helyen végzett. A csapat tagjai voltak:
Földesi Botond, Salamon Vince, Asztalos
István, Mezei Bence és Furnya Péter.
Gratulálunk a remek eredményhez és további sikeres kosarazást
kívánunk!

TAN KER HÍR
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