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Vakáció
Véget ért a tanév, az utolsó napon 

minden iskolánkban elbúcsúztat-
ták a nyolcadikosokat. A tantermek 
és az iskolai lépcsőházak is szépen 
földíszítésre kerültek, virágok, gir-
landok lógtak mindenfelé.
A táblákra gyönyörű idézetek kerültek, 

a padokra kikészítették a ballagó tarisz-
nyákat. Ünnepi hangulat fogadta a nyol-
cadikosokat. Végül ők is elballagtak.
A tanév lezárásával ideje visszanézni 

az elmúlt egy évre. Rengeteg színes, 
értékes programról, szép eredmények-
ről, szakmai eseményekről, kirándulá-
sokról, művészeti- és sportsikerekről 
számoltunk be a TanKerHírben. Ter-
mészetesen az intézményeink áldoza-
tos munkája, szakmai felkészültsége és 
gyermekközpontúsága nélkül ez nem 
ment volna.
Köszönjük az iskoláink együttműkö-

dését, valamint minden kedves kollé-
gánk egész éves munkáját. Kellemes 
kikapcsolódást és feltöltődést kívá-
nunk a nyári hónapokra!

Felvidéki mozaik
Május 28-án a kora reggeli esőben 

indultak el a Lázár Ervin Általános 
Iskola 7. évfolyamos tanulói Szlo-
vákiába, hogy a „Határtalanul!” 
program részeként megismerhes-
sék Felvidéket.
Első úti célunk Almágyon az Alap-

iskola volt. Sok-sok mesekönyvet és 
saját készítésű mézeskalácsot vittünk 
ajándékba az itt tanuló gyerekeknek, 
akik meleg szeretettel fogadtak ben-
nünket a gyönyörű fekvésű intézmé-
nyükben. Egyszer csak felzendült 
az iskola citerazenekara, és földbe 
gyökerezett lábbal hallgattuk végig 
a gyerekek színvonalas népdalcsokrát.
Cikkünk a 7. oldalon folytatódik

A legrangosabb díjkiosztó a legjobbaknak

Központ a III. kerületi intézményekkel együtt a 2018-2019-es tanévben is ki-
emelt figyelemmel kísérte a legeredményesebb, legkitartóbb gyermekek egész 
éves munkáját. A tankerület a tehetséggondozás fontos céljaként tűzte ki, hogy 
minden gyermek számára biztosítsa a lehetőséget, hogy képességei szerint 
az elérhető legmagasabb tudásszintig eljuthasson.
Cikkünk a 3-4. oldalon folytatódik

A tanév legrangosabb díjkiosztá-
sára került sor május 27-én a Te-
hetségtér épületében. Több éve 
hagyomány már, hogy a III. kerü-
leti tanulmányi versenyeken elért 
eredmények összesítésével a leg-
kiválóbb tanulók neve megjelenik 
a kerületi Arany Évkönyvben.
Az Észak-Budapesti Tankerületi 

Lettországi eTwinning 
élményeim
Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola és Gimnázium pe-
dagógusa, Sándor Zsolt június 5-8. 
között vehetett részt az eTwinning 
lettországi Valmierában rendezett 
szemináriumán, melyen összesen 
kilenc ország képviseltette magát. 
Széles volt a résztvevő országok 

spektruma: Ausztria, Belgium, Bulgá-
ria, Csehország, Észtország, Finnor-
szág, Lettország, Szlovákia és Magyar-
ország, ahonnan hárman mehettünk 
ki, s annak ellenére, hogy előtte nem 
ismertük egymást, nagyon hamar 
megtaláltuk a közös hangot.
Cikkünk a 12. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353549171554299
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2353553338220549/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2353538724888677/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2353538724888677/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2353553338220549/2353553018220581/?type=3&theater
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Turistás tábor Budapeste

Budapesten élünk, de tudjuk-e, 
milyen igazából a város? Ismer-
jük-e a környékbeli titkos, játszós 
helyeket? Minden játékeszközzé 
válhat, még a múzeum vagy a tro-
libusz is. Városismereti tábor 8–14 
éves gyerekeknek.
Valóban létezik a városban olyan 

patak, amit kavicsokkal fel lehet duz-
zasztani? Közben érdekes emberekkel 
beszélgetünk, foglalkozásokat isme-
rünk meg, vagy próbálunk ki, néha 
festőművészek leszünk, máskor asz-
talosok, és ami biztos: élményeket, 
tapasztalatokat szerzünk fővárosunk-
ról, sokféle szakmáról, hivatásról, és 
közben sokat-sokat játszunk.
Időpontok:
Hétfőtől péntekig 8:00 - 17:00 óráig.
1. tábori hét: 2019. július 15 - július 19.
2. tábori hét: 2019. július 22 - július 26.
3. tábori hét: 2019. július 29 - aug. 2.
4. tábori hét: 2019. aug. 26 - aug. 30.
A tábor díja: 45000 Ft (ebédet, uzson-

nát, programok költségét tartalmazza) 
Kedvezmény: törzstáborozó/testvér 
2000 Ft/gyerek 
További feltételek: BKK heti jegy vagy 
bérlet megléte.
Gyülekezés/érkezés helye:
• Csillaghegyi Közösségi Ház, 

Bp. III. Mátyás király út. 13–15.
• Eurocenter  

Bp. III. Bécsi út 154.
2-4. tábori hét.

Csoportlétszám: max. 15 fő.
További információk, jelentkezés: 
www.egyboglya.hu
Erdeiné Csepregi Zsóka táborszervező
Email: kapcsolat@egyboglya.hu
Telefon: +36 (30) 900-6228
Helyszín:
Csillaghegyi Közösségi Ház
1039 Budapest, Mátyás Király út 13-15.
Időpont: 2019. június 12., 18:00

A Maximilian-von-Montgelas 
Gimnázium tizenhat tanulója Mic-
hael Ramich tanár úr vezetésével 
június 1-8-ig volt az Óbudai Gimná-
zium lelkes magyar diákjainak ven-
dége. A cserekapcsolat az Észak-
Budapest Tankerületi Központ és 
a III. Kerület Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásának 
köszönhetően valósulhatott meg 
a 2018/2019-es tanévben is.
A kánikula ellenére igyekeztünk a le-

hető legtöbb látnivalót, kulturális ér-
téket megmutatni vendégeinknek, ami 
– amint a visszajelzésekből egyértel-
műen kiderült – sikerült! 
A hétvégét minden bajor diák a cse-

repartner családjával töltötte, mely-
nek során eljutottak többek között 
Visegrádra, Esztergomba vagy a Ba-
latonhoz. A hétfői program iskolalá-
togatással indult. Miután az iskolave-
zetőség köszöntötte a cserekapcsolat 
résztvevőit, elkezdődött egyfajta idő-
utazás, melynek célja az volt, hogy 
a résztvevő bajor és magyar diákok 
közösen, a modern technika nyújtot-
ta lehetőségek alkalmazásával minél 
jobban megismerjék a két nép közös 
múltját, kezdve Gizellától napjainkig.
Délután egyórás sétahajózáson vet-

tünk részt, ahol Pest és Buda impo-
záns épületeit, Budapest hídjait szor-
gosan fényképezték vendégeink.
Másnap Parlamenti látogatás, Gellért-

hegyi séta majd egy városligeti quiz 
várta a gyerekeket. Szerda délelőtt ven-
dégeink magyarul tanultak, majd a Vár 

és a hozzá kötődő történelmi-kulturá-
lis séta során megcsodálták a középko-
ri házakat, a Mátyás templom és a Ha-
lászbástya ikonikus épületegyüttesét. 
Visszatérve Óbudára a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat és a Braunhaxler 
Egyesület látta vendégül csapatunkat, 
a magyarok számára is sok történeti és 
helytörténeti érdekességgel szolgálva. 
A szervezetek képviselője a Szindbád 
rendezvényteremben vetített különle-
ges képeket, melyek segítségével egy 
„nemzetiségi népismeret és történelem 
óra” keretében mutatta be a törökök 
kiűzése után Németországból beván-
dorolt, és itt új hazára talált telepesek 
életét, boldogulását és természetesen 
a mai Óbuda-Békásmegyert.
Ezután következett az esti 

főzőshow, melyet mindenki nagyon 
várt már. Négy bográcsban főtt 
a paprikás krumpli a gimnázium ud-
varán, a desszertekről pedig a szülők 
gondoskodtak.
Cserediákjainktól Budapest a Szent 

István Bazilika kupolájából elénk tá-
ruló panorámával búcsúzott. A Zsi-
nagóga és környékének bejárása, ezt 
követően pedig az Andrássy úton álló 
Terror Háza adott lehetőséget a törté-
nelmi idők felidézésére.
A vilsbiburgi gimnazisták vonata 

a Keleti pályaudvarról indult. Remél-
jük, nem utoljára. Bízunk abban, hogy 
jó hírünket viszik magukkal, tovább-
adva diáktársaiknak, megalapozva 
ezzel a két gimnázium közötti tartós 
cserekapcsolatot.

Servus Bayern!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://kulturkozpont.hu/esemeny/turistas-tabor-2/
https://egyboglya.hu/taborok2019/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353554354887114
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2353554354887114/2353554101553806/?type=3&theater
https://kulturkozpont.hu/esemeny/turistas-tabor-2/
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A tanulók szeretnek és akarnak ver-
senyezni. A pedagógusok pedig segítik 
őket, és elismerik, ha időt- és energiát 
fektetnek abba, hogy a tudásukat má-
sokkal összemérve sikeresek legyenek. 
Az idei tanévben közel kétezer ta-

nuló vett részt harminckilenc tehet-
séggondozó versenyen. A versenyek-
nek sosem, csak az az egyetlen célja, 
hogy valaki győztes lesz-e vagy sem. 
Ám nagyon fontos a versenyzőknek, 
hogy mindig legyen annyi önbizalmuk, 
hogy a győzelemért induljanak. A leg-
eredményesebb tanulók valamennyien 
a győzelemért indultak, hiszen azért 
értek el ilyen kimagasló eredményt.
A kerületben lezajlott tanulmányi 

versenyek eredményei az Arany Év-
könyvben jelennek meg. A díjazottakat 
a tankerület elismerő oklevéllel és köny-
vekkel jutalmazta, majd átadásra került 
idén is „A legeredményesebb tanuló” díj. 
Köszönettel tartozunk Havas 
Thyrának, a Fodros Általános Iskola 

intézményvezetőjének, aki az igazga-
tói munkaközösség élén nagy gonddal 
mentorálta az eseményeket, Oláhné 
Balogh Évának, az Óbudai Harrer Pál 
Angol Nyelvet Emelt Szinten Okta-
tó Általános Iskola és Magosné Kiss 
Rózának, a Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola pedagógusának, akik egész éven 
át lelkesen felügyelték és koordinálták 
a versenyeket. Köszönjük munkájukat!
Emellett köszönjük az intézmény-

vezetőknek, a munkaközösség-ve-
zetőknek és a versenyszervezőknek 
a lelkiismeretes és figyelmes verseny-
szervezést, és lebonyolítást. Külön kö-
szönet a szakmailag kiválóan felkészült 
zsűri közreműködéséért, valamint 
a felkészítő tanároknak, pedagógu-
soknak, szülőknek, akik egész évben 
támogatták, buzdították a gyerekeket 
a nemes küzdelemben.
A legjobbak eredményeiről a követ-

kező oldalon találhatnak részleteket.

Pro Patria tárlat Újpesten
Újpesten látható az OKIT éves 

országos kiállításának „Pro Patria” 
című tematikus tárlata. Az „OKIT” 
Országos Képző- és Iparművészeti 
Társaság elmúlt évekbeli kiállításai 
komoly emlékévekhez, évfordulók-
hoz kötődtek.
2019. évi bemutatkozásunk – mely 

ismét az Újpest Galéria „összes termé-
ben” látható lesz – „Pro Patria” címen 
kapcsolódik a Rákóczi emlékévhez, e 
téma kapcsán is láthatnak majd az ér-
deklődők több alkotást.
Megnyitó: 2019. június 22., 11:00
Megnyitja: Pilaszanovich Irén művé-
szettörténész
Közreműködik: a Nefelejcs Népdal 
és Citera Együttes
Társaságunk, az Országos Képző- és 

Iparművészeti Társaság 1990 óta, 27 
éve működik. Társaságunk első elnöke, 
valamint a mai napig működő, alföldi 
tájképfestő alkotótelepünk alapítója és 
szakmai vezetője Dulity Tibor festő-
művész volt.
Az egyetlen országos hatókörű szer-

vezet, mely a nem hivatásos alkotókat 
összefogja, képviseli. Tagjainak éves 
rendszerességgel bemutatkozási lehe-
tőségeket, kiállítást szervez és annak 
anyagát dokumentálóandó igényes 
katalógust készít. A szakmai fejlődést 
alkotótelepek, mesterkurzusok szerve-
zésével, közvetítésével, illetve más mű-
vészeti programok szervezésével segíti 
elő. A jelenleg több mint kettőszáz fős 
tagság programjainak befogadására 
mindig segítő intézmények támogatá-
sára van szükség.
Legjelentősebb programunk min-

den évben az országos kiállításunk. 
Ezt igyekszünk az ország különböző 
városaiban megvalósítani. Fő kiállító 
helyünknek mégis az Újpest Galéri-
át tartjuk, ahol a kilencvenes évek óta 
rendszeresen bemutatkozunk, mely 
a nem Budapesten élő és alkotó tagja-
inknak külön rangot, örömet jelent.
Helyszín:
Polgári Centrum, Újpesti Galéria
1042 Budapest, Árpád út 66.
Időpont: 2019. június 22. – július 6.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2353553338220549/
http://ujkk.hu/program-reszletek/polgar-centrum-ujpest-galeria/#pro-patria
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2353553338220549/2353552901553926/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2353553338220549/2353552914887258/?type=3&theater
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A legrangosabb díjkiosztó a legjobbaknak
Hely Tanuló Iskola neve Verseny megnevezése Hely Felkészítő tanár Pont 

1. 
Debrenti 
Márk 
(8. évf.) 

Pais Dezső 
Általános Iskola 

Matematika 6.; 8. évfolyam  
I. kategória 1. Feketéné  

Jambrik Gyöngyi 

20 
Teleki Pál Földrajz-Földtan 
verseny 2. Berta László 

Hevesy György Kárpát-
medencei Kémia Verseny 3. Molnár Anikó 

Fizika 2. Szabó Csaba 

2. 
Buday 
Gergely 
(7. évf.) 

Óbudai Árpád 
Gimnázium 

Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny 1. Csányi Levente 

17 Hevesy György Kárpát-
medencei Kémia Verseny 2. dr. Tüdős Éva 

Herman Ottó Biológia verseny 1. Tarlós Péter 

3. 
Szabó  
Zóra 
(8. évf.) 

Békásmegyeri 
Veres Péter 
Gimnázium 

Matematika 6.; 8. évfolyam  
II. kategória 1. Simon János 

15 Hevesy György Kárpát-
medencei Kémia Verseny 2. Vadlerné  

Győri Nicolette 

Fizika 3. Rakovszky 
Andorás 

4. 

Győri 
Rómeó 
(7. évf.) 

 
Első Óbudai 
Német 
Nyelvoktató 
Nemzetiségi 
Általános Iskola 
 

Kazinczyról elnevezett  
"Szép magyar beszéd" 7-8.évf. 3. Lázárné Pócza 

Ágnes 

13 
Teleki Pál Földrajz-Földtan 
verseny 2. Bris Ágnes 

Német tanulmányi verseny  
(5 óra/hét) 3. Kiss Zsófia 

Huszár 
Márton 
(3. évf.) 

Óbudai Harrer 
Pál Angol Nyelvet 
Emelt Szinten 
Oktató Általános 
Iskola 

Komplex rajzverseny 6. 

Sziberné  
Komjádi Éva 13 

Matematika 3-4.  1. 

Komplex anyanyelvi verseny  
3-4. 1. 

5. 

Gilicze  
Sára 
(7. évf.) 

Csillaghegyi 
Általános Iskola 

Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny 5. Horváth Ildikó 

12 
Komplex rajzverseny 4 Barkóczi József 
Hevesy György Kárpát-
medencei Kémia Verseny 4. Felhősi Katalin 

Történelem 3. Fülöp Áron 

Széles 
Hanna 
(4. évf.) 

Budapest III. 
Kerületi Bárczi 
Géza Általános 
Iskola 

Kerületi Szépolvasó Verseny 1. Tóthné Fürjes-
Gábor Zsuzsanna 12 

Vers- és prózamondó verseny  
3-4.évf. Próza kategória 1. 

Stötzer 
Hanna 
(8. évf.) 

Békásmegyeri 
Veres Péter 
Gimnázium 

Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny 1. Elszeszer Valéria 12 

 

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2353553338220549/
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Június 14-én ismét véget ért egy 
tanév. Minden diák (és pedagógus) 
számára jeles nap ez, hiszen a tan-
könyvek végre mehetnek a fiókba 
és jöhet helyettük a várva várt pihe-
nés, a megérdemelt vakáció.
A Szűcs Sándor Általános Iskola öt-

vennyolc diákja számára azonban en-
nél is többet jelentett a péntek. Egy 
nyolc éves korszak végére tettek most 
pontot, eljött a sírós-mosolygós ün-
nep, a ballagás napja.
2011-ben házasságot kötött Vilmos 

herceg és Katalin hercegné, boldog-
gá avatták II. János Pál pápát, a Sziget 
Fesztivál nyert az európai nagyfeszti-
válok versenyén, az ENSZ becslése 
szerint a világ népessége elérte a 7 mil-
liárd főt, a NASA sikeresen indította 
útjára Curiosity nevű marsjáróját, mo-
zikba került a Harry Potter filmsorozat 
utolsó része. Ám ami a híradókból ki-

maradt, pedig nyolcadikosaink család-
jában bizonyára a legnagyobb történés 
volt, gyermekeik először ültek iskola-
padba. A héten kaptuk meg az osztá-
lyokról, kollégákról készült fényképe-
ket, amiket elpakolva újra átlapoztam 
a korábbiakat, így megtaláltam a nyol-
cadikosainkról még alsóban készült 
osztályfotókat. Elképesztő, mennyit 
változtak az évek során! Cuki, kerek 
arcocskáikkal huncutul mosolyogtak 
rám a régi képekről, a minap meg már 
magassarkúban, öltönyben, szinte fel-
nőttekként vonultak virágcsokrok és 
színes lufik tengerében az iskola jól 
ismert folyosóin.
A nyolc év alatt kifejlesztett kitartá-

sukat még az utolsó pillanatokban is 
próbára tettük a ruhaolvasztó meleg-
gel, a fülledt termekben tartott tanár-
búcsúztatókkal és a késő délutánra 
sem fáradt napsugarak fényében ren-

kulisszatitkot megosszunk! A meleg 
rekordot döntögető kánikula és az ext-
rém UV-B sugárzás arra ösztökélt min-
ket – mivel nem volt elég anyagi fedezetünk, 
hogy az udvarunkat fényvisszaverő tetőszerke-
zettel lefedjük, klímaberendezéseket és pára-
kapukat szereljünk fel – lézeres mérőmű-
szerekkel, mérőszalaggal, csillagászati 
számításokkal, műhold felvételek elem-
zésével, számítógépes szimulációval 
több napos tervezéssel határoztuk meg 
azokat a négyzetméter felületeket az is-
kolaudvaron ahol valamennyi árnyékra 
számíthatunk.
No, jó ez egy kicsit költői túlzás, de 
mindent megtettünk, hogy ilyen ext-
rém időjárási körülmények között is 
elviselhetően , méltóan tarthassuk meg 
tanévzáró ünnepségünk. ...és, hogy 
miért nem szálltak fel a léggömbök? 
Mivel ökoiskola vagyunk, nem enged-
hettük meg magunknak a nagyon látvá-
nyos lufieregetést, mely a földre, vizek-
be visszaesve súlyos károkat okozhatna 
az állatvilágban és a környezetben.
Minden tanulónknak nagyon boldog, 

vidám , tartalmas szünidőt kívánunk!

Elballagtak a Pécsi Sebestyén 
Ének-zenei Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola nyolca-
dikosai, de tudják, hogy bármikor 
visszatérhetnek segítségért, jó ta-
nácsért iskolánkba, míg meg nem 
állnak saját lábukon.
Hagyományainkhoz híven ünnepé-

lyes körülmények között a tanévzárón 
kerülnek bele az aláírások az „Arany-
Könyvbe” is. Minden évben azok nevei 
kerülnek be, kik a tanév során tanulmá-
nyi versenyeken jelentős sikereket értek 
el a felkészítő tanáraikkal együtt, de 

a Pécsi-díjasok és a hivatásukból nyug-
díjba vonuló kollégák nevei is ilyenkor 
íródnak be. Idén nagyon sok tanítvá-
nyunk ért el kimagasló sikert. Az ün-
nepség végén most is hatalmas ováció 
fogadta iskolaigazgató-nőnk várva várt 
bűvös mondatát, mely idén így hang-
zott: „A 2018-19-es tanévet ezennel 
bezárom!” (pedig ha tudnák a skacok, hogy 
a tanév hivatalosan augusztus 31-ig tart), de 
ne legyünk ünneprontóak, szeretett ta-
nítványaink előtt ott a boldog, felhőtlen 
két és fél hónap szabadság.
Végül engedjék meg, hogy néhány 

„A 2018-19-es tanévet ezennel bezárom!”

Ballagás a Szűcs Sándor Általános Iskolában
dezett hosszú műsorral, de ismét jól 
vizsgáztak!
Ezúton köszönjük a 7. évfolyam-

nak, osztályfőnökeiknek és segítőik-
nek az előkészületeket, a gyönyörű 
díszítést és a búcsúműsort! Ballagó-
inknak pedig köszönjük a türelmet, 
s köszönjük az együtt töltött nyolc 
évet is, a maradandó emlékeket, a sok 
szép tanulmányi- és sporteredményt, 
a szorgalmas munkát, a programo-
kon nyújtott segítséget, a feledhetetlen 
anekdotákat, de még azoknak is kö-
szönjük, akik közreműködése nélkül 
ugyan könnyebb lehetett volna az éle-
tünk, így viszont csínytevéseik által ta-
lán mi is jobb szakemberekké váltunk.
Kedves Ballagók! Kívánunk sok si-

kert és szerencsét a jövőben! Alka-
lomadtán látogassatok meg minket és 
meséljetek, hogy kiből lett „tűzoltó, s 
katona, vadakat terelő juhász”!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2353552258220657/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2353552258220657/2353551808220702/?type=3&theater
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Május 10-én ünnepelte a Krúdy 
Gyula Angol - Magyar Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola 30. szü-
letésnapját. Az intézmény nagyon 
sok érdekes programmal készült 
az évforduló alkalmából, amelyről 
Lehelváriné Kiss Tünde, a diákön-
kormányzat segítő tanára írt be-
számolót felhasználva a gyerekek 
élménybeszámolóit is.
A gyerekek nagy izgalommal várták 

ezt a napot, reggel évfolyamonként 
mindenki más-más színű krúdys pó-
lóban érkezett. Az ünnepség Kelemen 
Viktória alpolgármester beszédével 
kezdődött, majd iskolánk igazgatója, 
Aulechla Anna köszöntötte az iskola 
tanulóit, pedagógusait és vendégeit. 
Ezután iskolatörténeti kiállítás nyílt 
az iskola első emeletén, faültetés zajlott 
az udvaron a pedagógusok, a szülők 
és a diákönkormányzat képviselőivel. 
A többiek egy közös aerobic edzéssel 
melegítettek a programokra, majd is-
kolánk volt tanulóival, szülőkkel – akik 
érdekes, izgalmas foglalkozást választottak 
– folytathattak beszélgetést a gyerekek.
Ilyen meghívott vendég volt Krúdy 

Melinda, aki iskolánk névadójának le-
származottja és érdekes dolgokat me-
sélt a gyerekeknek Krúdy Gyuláról. 
Krúdy szeretett enni, inni, értett a nők 
nyelvén és jól tudott udvarolni, de még-
is magányosan halt meg. Lenyűgöző 

élményben volt részem! Beszélgetés 
közben megelevenedett Óbuda tör-
ténelmének egy kis része. Neszmélyi 
Emil hegymászó is járt nálunk. Nagyon 
büszkék vagyunk rá, hogy megmászta 
az északi oldalról magyarként elsőként 
a  Mount Everestet és felvitte a magyar 
zászlót és Óbuda zászlaját is a csúcsra.
Az iskolai könyvtár idén tavasszal 

egy olvasóversenyt hirdetett meg, ahol 
az ajánlott regények között Finy Petra 
könyvei kiemelt szerepet kaptak. Kí-
váncsian vártuk az írónőt, mit fog me-
sélni magáról és a könyveiről. Beszélt 
a családjáról, testvéreiről, kedvenc idő-
töltéseiről, az írótársakról, az illusztrá-
torokról, és színes, sok-sok könyvéről. 
Kiderült, ő is szeret rajzolni, sőt re-
gények mellett versei is jelentek meg. 
Óvodás korúaknak, kisiskolásoknak, 
kamaszoknak és felnőtteknek is írt re-
gényt. Idén nyáron kerül bemutatásra 
az írónő 30. kötete! Ez az író-olvasó ta-
lálkozó bár a kisiskolás korosztálynak 
szólt, de mi végzős diákok is nagy élve-
zettel hallgattuk az interaktív előadást.
Kötetlen beszélgetés során megis-

mertük az egykori kiváló futó, Sütő Jó-
zsef  sportpályafutásának legfontosabb 
állomásait. Felkészülése során gyakran 
futott a Hármashatárhegyen is. A ver-
senyeken tízezer méteren és maratoni 
futásban érte el legkiválóbb eredmé-
nyeit. Ez utóbbiban az 1964-es nyári 

A 30. Szülinap! – így ünnepelt a Krúdy Gyula Általános Iskola
olimpiai játékon Tokióban ötödik he-
lyezett lett. Az olimpiák történetében, 
maratoni futásban övé eddig a legjobb 
magyar eredmény! A beszélgetés vé-
gén megnéztük a japán televízió 1964-
es összefoglalóját a maratoni futásról.
Nagy élmény volt számunkra a Ha-

lott Pénz nevű zenekarral találkozni. 
A fiúk nagyon kedvesek és nyitottak 
voltak, sokat meséltek magukról. A vé-
gén odamehettünk aláírásért is. Bör-
csök Anita a búvárkodás rejtelmeibe 
vezetett be bennünket. Nekünk na-
gyon tetszett az előadás, sok mindent 
megtudhattunk a víz alatti világról és 
még a búvárok felszerelésével is meg-
ismerkedhettünk. Vendégünk volt még 
Vas Dóra tornász, Tortoriello Fiorella 
régész, Scsaurszki Péter kerékpárépítő, 
Rácz Márton az IBS rektora, ők vala-
mennyien iskolánk volt diákjai.
A Hevesi Sándor Színház előadásá-

ban láthattuk az Angol kisasszony című 
előadást, melyben iskolánk tanulója 
Rácz Emma és kollégánk Rácz Ferenc 
is szerepelt. Nagy sikert arattak a da-
rabbal. A Szeder-Szabó Krisztina éne-
kessel folytatott beszélgetés is élmény 
volt a gyerekeknek.
A tornateremben népzenei koncert 

zajlott. Az aulában sakk szimultánon 
lehetett részt venni. A műfüves pá-
lyán tanár-diák fociban a diákok győ-
zedelmeskedtek. A ping-pong verseny 
döntője is ezen a napon volt. Az iskola 
előtti útszakaszon a rendőrség irányí-
tásával kerékpáros ügyességi versenyt 
tartottunk. Az iskola udvarán a ka-
tasztrófavédelem szervezésében is-
merkedhettek meg közelebbről a gye-
rekek a tűzoltóautóval, a mentőautóval 
és a rendőrautóval.
Délben közös ebéd volt az iskola 

udvarán, majd a tornateremben elfo-
gyasztottuk a születésnapi tortát. Dél-
után három órakor az Óbudai Kulturá-
lis Központban tartottunk gálaműsort 
ahol a Ki mit tud? nyertes műsorszámait 
is bemutatták a gyerekek ének, zene, 
tánc, torna és próza kategóriákban.
Mindenki számára élményekben gaz-

dag volt ez a születésnapi sulinap.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353550694887480
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2353550694887480/2353550288220854/?type=3&theater
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Szíves vendéglátásban volt részünk: 
a mosoly, a kedves szavak, a gyönyö-
rű zene, üdítő és keksz mellé címert és 
hűtőmágneseket kaptunk ajándékba, 
valamint megismerkedtünk nem csak 
az iskolával, de egy készülő projekten 
keresztül a vidék természeti és kultu-
rális értékeivel is. Következő állomá-
sunk Rozsnyó volt, ahol gyönyörű 
napsütésben néztük meg Andrássy 
Franciska emlékművét, és felmásztunk 
az Őrtoronyba. Tüzet nem láttunk se-
hol, de a tiszta időnek köszönhetően 
gyönyörű kilátásunk volt a városra. 
Délután túrán vettünk részt a Szlovák 
Paradicsomban Csingótól a Tamásfal-
vi kilátóhoz és vissza. A korlát nélküli 
sziklapárkány mintegy 150 méterrel 
emelkedik a Hernád fölé. Odafelé jó 
időnk volt, de a visszaúton elkezdett 
esni az eső. Hatalmas sárban, zuhogó 
esőben értünk vissza a buszhoz. Este 
elcsigázva érkeztünk Szepesváraljára 
a szállásra, ahol kiváló körülmények, 
finom vacsora és a kivilágított vár gyö-
nyörű látványa fogadott bennünket.
Másnap reggel a korai kelés és a pa-

zar reggeli után Szepesváralján a sze-
pesi káptalan és a Szürke Szakáll-hegy 
savanyúvizes forrása mellett sétáltunk 
fel a barokk Szent Kereszt kápolná-
hoz. Kísértetiesen párás volt a levegő 
a forrás mellett a dombtetőn. Borzon-
gató volt, mennyire megérintett a múlt. 
Délelőtt bejártuk a szepesi várat, ahol 
a legizgalmasabb a torony és a kínzó-
kamra volt, viszont az alsó vár falán 
nem tudtunk végigsétálni az eső miatt. 
Késő délelőtt értünk Lőcsére. Meg-

tekintettük a Szent Jakab katedrálist, 
amely a Felvidék egyik legjelentősebb 
egyházi építménye. Itt találtuk Lőcsei 
Pál mester műhelyének lélegzetelállító 
alkotásait, a gótikus szárnyasoltárokat. 
Az eső miatt itt rövidebb városnézésre 
volt csak lehetőségünk, de megnéztük 
a Városházán a Szepesi Múzeum kin-
cseit, majd gyors sétát tettünk a Pál 
Mester nevét viselő fő téren. Délután 
a Vöröskolostortól indulva 10 kilo-
métert tutajoztunk a Dunajecen, ami 
a szlovák-lengyel határfolyó. A folyón 
lusta és fürge szakaszok váltották egy-
mást, közben nem tudtunk betelni 
a természet szépségével annak ellenére, 
hogy nagyon hideg volt. Akinek nem 
volt, még indulás előtt vásárolt eső-
köpenyt. Az embert próbáló időjárás 
ellenére a gyerekeknek ez a program 
tetszett a legjobban. Este a szálláson 
újabb finom vacsora várt ránk, melyet 
követően mindenki gyorsan elaludt.
Csütörtökön 6:15-kor volt ébresz-

tőnk. Csomagolás, pakolás, majd a reg-
geli után beraktuk a bőröndöket a busz-
ba, és elindultunk Késmárkra. Szakadt 
az eső és nagyon-nagyon hideg volt. 
Késmárkon az Új Evangélikus temp-
lomban ismét fennkölt hangulatba ke-
rültünk. Mindenki nagyon komoly volt, 
amikor megkoszorúztuk Thököly Imre 
szarkofágját. Levezetésként megtekin-
tettük az Evangélikus fatemplomot, 
melyet a cipszerek építtettek tiszafából 
és vörösfenyőből, népi barokk stílus-
ban, egyetlen szög felhasználása nélkül 
svéd hajóácsok segítségével. A Thökö-
ly-várat is megcsodáltuk kívülről.

Felvidéki mozaik, avagy Lázárosok „Határtalanul” kirándulnak
Innen az utunk az esős idő ellené-

re a bányavárosok irányába vezetett. 
A 14-15. században a felvidéki bá-
nyákból származott az akkori Európa 
arany-, ezüst- és réztermelésének nagy 
része. Első állomásunk Besztercebánya 
volt, amely rézbányászatáról volt híres. 
A német templom sajnos zárva volt, 
így most nem láthattuk a Szent Borbá-
la-oltárt, de a főtér körbejárása a rene-
szánsz és a barokk épületeivel kárpótolt 
bennünket. Innen Selmecbányára utaz-
tunk. Ez a város volt az ezüstbányászat 
központja. Délután megtekintettük 
az Óvárat, ami eredetileg gótikus temp-
lom volt, de a törökök elleni védekezé-
sül reneszánsz erődítménnyé építették 
át. Este Körmöcbányára érkeztünk, 
ahol eltöltöttük a harmadik éjszakát. 
A vacsora itt is nagyon ízletes volt.
Az utolsó napon, pénteken az ébresz-

tő már 6 órakor szólt. Aznap már jó 
idő volt, szépen kisütött a nap. Bepa-
koltunk a buszba, majd a reggeli után 
tettünk egy sétát a városban. Régen 
Körmöcbányán verték az aranyat, ma 
a szlovák eurocent készül itt. A város 
gyönyörű volt, egy medencében fek-
szik, így a várnegyedben található rene-
szánsz toronyból gyönyörű kilátásban 
volt részünk. Késő délelőtt utaztunk 
Bajmócra, ahol a Pálffy család mese-
kastélya várt minket. A 15. században, 
amikor a vár még nem így nézett ki, 
Mátyás király is tartott itt országgyűlést. 
A kastély előtt egy szépen gondozott 
parkban áll „Mátyás hársfája”.
Utunk utolsó állomása Kéménden 

a tájház volt, ahol a „hat falu” kurta szok-
nyás viseletével ismerkedtünk. Kéménd 
is magyarlakta település. A határ innen 
már közel volt. Párkánynál mentünk át 
a Mária Valéria hídon, így Esztergomba 
is eljutottunk. Innen már csak egy óra 
volt Budapest, így este hét órakor már 
az iskolánál is voltunk.
Átfagytunk, megáztunk, megtettünk 

több, mint ezer kilométert, éhesek és 
fáradtak voltunk. Mégis minden perc 
megérte, amit együtt tölthettünk, min-
den szó, amit hallhattunk és minden 
hely, amit láthattunk! Köszönjük!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353549171554299
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Már hagyomány a Kerékben 
az erdélyi kirándulás. Idén már 
húsz évesek azok a volt diákja-
ink, akik először utaztak Erdély-
be a Határtalanul! program kere-
tében. A Kerék Általános Iskola 
és Gimnázium hetedikesei azóta 
is évről évre várják azt a májusi 
hetet, amikor ők is részt vehetnek 
az egyhetes utazáson. Az erdélyi 
kirándulásról Zsótér Éva prog-
ramszervező intézményvezető-
helyettes írt beszámolót.
Kolozsvári városnézéssel, és a tor-

dai sóbánya érintésével jutottunk 
el május 20-án Parajdra, ahol a re-
mek szálláson öt éjszakát töltöttünk 
el. A felejthetetlen napi progra-
mok innen indultak. Ellátogattunk 
Bözödújfaluba, Kőrispatakra a Szal-
makalap Múzeumba, de nem marad-
hatott ki Segesvár, Fehéregyháza és 
Farkaslaka sem. 
A kulturális emlékek mellett fon-

tos szerepet kapott a földrajzi kü-
lönlegességek bejárása is. A parajdi 
sószorosban, a Medve-tó és Gyil-
kos-tó körüli tanösvényen tett 
séta mellett nagy élményt jelentett 
a több, mint 1300 méter magas 
Kis-Cohárd megmászása is. Szeren-
csénkre az időjárás is kegyes volt 
hozzánk, mivel lehetővé tette, hogy 

a túra jutalmául gyönyörködhessünk 
az elénk táruló látképben. Látnivaló 
volt bőven, de a legjobban a diákok 
azt a napot várták, amit Gyulakután 
töltöttünk.
Áprilisban negyven hetedik-nyol-

cadikos diákot láttunk vendégül Bu-
dapesten, most pedig ők vendégel-
tek meg minket. Nagy volt az öröm, 
amikor megérkeztünk az iskolához, 
mivel a vendéglátó „kerekes” diákok 
és gyulakuti vendéglátóik újra sze-
mélyesen találkozhattak. Diákjaink 
szájtátva nézték az ismerős gyere-
keket, akik fogadásunkra népviselet-
ben sorakoztak fel, és mutatták meg 
a község templomát, melynek kü-
lönleges fakazettás mennyezete van. 
A hetedikes osztályfőnökök remek 
programot állítottak össze számunk-
ra. Nem az Állatkertbe vittek min-
ket, hanem egy esztenába (gazdaság), 
ahol testközelben láthattak a gyere-
kek kisbirkát, borjút, kismalacot, de 
az igen békés csacsival is több szelfi 
készült. Az ebéd után következett 
a néptáncbemutató és a szintén szo-
kásosnak számító, és ezért elenged-
hetetlen focimeccs.
Reméljük, hogy a hagyományt foly-

tatni tudjuk, és jövőre is megmutat-
hatjuk hetedikes diákjainknak Erdély 
szépségeit.

Erdélyben, Határtalanul! Jutalomnap 
a Csupakaland Családi 
Élményparkban
Az idei papírgyűjtés eredmény-

hirdetésekor nagy volt az öröm 
az Újpesti Bene Ferenc Általá-
nos Iskolában, amikor a nyertes 
osztályok neve elhangzott. En-
nél már csak akkor volt nagyobb, 
amikor a 3.a, 3.b és az 5.b osztá-
lyosok megtudták, hogy jutalmuk 
egy szabadnap és látogatás a fóti 
Csupakaland Élményparkban.
Nagy izgalommal készültek a gye-

rekek a programra. Megérkezés után 
az osztályokat két csapatra osztot-
ták. Az egyik csoport először 3D-s 
filmvetítésen vett részt, ahol az idei 
témánkhoz kapcsolódva történelmi 
animációs filmeket nézhettek meg 
a magyarországi várakról és az ezer-
éves Magyarország történelméről. 
Átélhették történelmünk főbb ese-
ményeit egy olyan filmen keresztül, 
amely élethűen mutatja be történelmi 
személyiségeinket és izgalmasan mu-
tatja be a csatajeleneteket.

Mindeközben a másik csoport 
a NERF játéktérben szivacskilövő 
fegyverekkel küzdhetett meg egymás-
sal. Minden búvóhelyet kihasználva 
rejtőztek el a játékosok és az izgalmas 
fények és zenei aláfestésre el is kezdőd-
hetett a csatározás. Minden gyerek úgy 
érezhette, hogy hőssé vált a játék ide-
jére. Megtapasztalhatták a csapatjáték 
fontosságát is. Szinte észrevétlenül telt 
el a játékidő, ami után csoportok cse-
réltek. A végén még maradt idő, hogy 
a csoportok kicsit összekeveredve is 
játsszanak egy jót.
Köszönjük a lehetőséget az iskola 

vezetésének és a Csupakaland csapa-
tának.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353547968221086
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353546981554518
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353546981554518
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353546981554518
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2353547968221086/2353547728221110/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2353546981554518/2353546534887896/?type=3&theater
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Sikeres és sok izgalmat tartogató 
diákcsereprogramon vannak túl 
az Óbudai Nagy László Általános 
Iskola és a Krúdy Gyula Általános 
Iskola tanulói a Bilingual.hu prog-
ramjának köszönhetően.
A Bilingual.hu program első, saját 

szervezésű nemzetközi diákcsere-
programja sikeresen zárult le. A Hol-
landiai partnerintézményünk, a KSG 
Apeldoorn középiskola a két tannyel-
vű oktatást és a nemzetközi kapcso-
latok kiépítését kiemelt helyen kezeli. 
Mindkét területen több év tapaszta-
lattal rendelkeznek, és a világ minden 
tájáról fogadtak már cserediák cso-
portot, a 2018/19. tanévben éppen 
Kínából, Spanyolországból és Ma-
gyarországról.
A résztvevő tanulók partnerintézmé-

nyeink, a Krúdy Gyula Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és az Óbudai Nagy László Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola nyolcadik osztályos diákjai, il-
letve ezen iskolák voltak a csereprog-
ram magyar hetének befogadó intéz-
ményei is.
A holland partnerünk részéről 

az egyik holland-angol két tannyelvű 
tagozatos osztályuk vett részt ezen 
az egy-egy hetes diákcsereprogra-
mon, melynek fókuszában egymás 
kultúrájának megismerése, és az an-

gol, mint közvetítő nyelv használata 
állt. A diákpárok kölcsönösen egymás 
családjánál voltak elszállásolva, így 
lett teljes körű számukra a kulturális 
tapasztalat. Mindkét hét során iskolai 
napok és országjáró napok váltották 
egymást. Az iskolai napokon egymás 
hétköznapjait ismerhették meg a di-
ákpárok óralátogatások és közösen 
végzett projektmunkák keretében. 
Az országjáró napokon a főbb neve-
zetességeket látogattuk meg, Magyar-
országon Szentendrét, a visegrádi 
Fellegvárat, Budapest látványosságait, 

Holland-Magyar Nemzetközi Diákcsereprogram
Hollandiában pedig Amszterdamot 
és más történelmi városokat, mint 
például Deventert és Zuthpent. 
A csereprogram nyelvi célja mond-

hatni észrevétlenül valósult meg. A hol-
land és magyar csoportok egyaránt 
magas angol nyelvi szintje miatt a ter-
mészetes és felszabadult nyelvhasz-
nálat jellemezte a hetet az iskolában, 
a kirándulásokon és az otthonokban 
is. Holland partnerünk saját kétnyel-
vű oktatási rendszere és a csereprog-
ramban szerzett tapasztalatai révén is 
magas nyelvi szintű csoportokkal ta-
lálkoznak, ennek fényében is elisme-
rően nyilatkoztak tanulóink kiemelke-
dő angol nyelvi szintjéről. A holland 
csoport vezető angol tanárát idézve: 
„Sosem ment még ilyen könnyen a kommu-
nikáció egy csereprogramos csoporttal sem 
amit a magyar tanulók kifogástalan angol 
nyelvi szintje tett lehetővé.”
A sikeres csereprogram terveink 

szerint egy új, hosszútávú együtt-
működés első lépése, ahonnan 
a Bilingual.hu Program megkezdi 
a nemzetközi kapcsolatok kiépítését 
más kétnyelvű oktatással foglalko-
zó partnerintézményekkel, ezáltal is 
újabb lehetőséget biztosítva tanuló-
inknak az angol nyelv osztálytermen 
kívüli használatára.

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353545061554710
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2353545061554710/2353544138221469/?type=3&theater
https://bilingual.hu/hu/hirek-esemenyek/holland-magyar-nemzetkozi-diakcsereprogram
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2353545061554710/2353544608221422/?type=3&theater
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Május 20-24 között a nógrádi Ber-
kenyén táborozott a Medgyessy 
Ferenc Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola 4.a osztá-
lya, amelyről Minárik Lívia tanárnő 
számolt be.
Hétfő reggel várakozással teli kis csa-

patunk útnak indult Nógrád megye irá-
nyába. Az égbolton gyülekeztek ugyan 
az esőfelhők, de nem tudtak eltántorí-
tani minket. A délelőttöt Nőtincsen, 
a Seholsziget Élményparkban töltöttük, 
megismerkedtünk a park leghíresebb 

lakójával, Kokóval, a beszélő papagájjal. 
Az élő idegen nyelv gyakorlására is sort 
kerítettünk, felelevenítettük a házi és 
erdei állatok témában elsajátított isme-
reteinket. A játszótér is elvarázsolta a tá-
borozókat, a legnagyobb sikert a kosár-
hinta aratta. Nőtincsről Nógrádba vitt 
utunk, megtekintettük az egykori vár 
romjait, megismerkedtünk múltjával és 
jelenével. A végső állomásunk a Berke-
nye Vendégház volt, ahol szállásadónk, 
Judit néni, már készítette számunkra 
bográcsban a paprikás krumplit.

Német nemzetiségi tábor Berkenyén a 4.a osztállyal

Május 24-én a Medgyessy Ferenc 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola 6. osztályos tanu-
lóival – beleértve engem is – meg-
látogattuk a Magyar Természet-
tudományi Múzeumot – kezdte 
élménybeszámolóját Gyarmati 
Eszter, az intézmény 6.b osztá-
lyos tanulója.

Egy múzeumpedagógus, István bácsi 
tartotta az órát. Öt csoportban dolgoz-
tunk, én az első csoporttal hallgattam 
meg az előadást. A bemutató közel 
50 percig tartott. Elsőként a kiállított 
halfajok közül a megalodonról beszél-
tünk. Megnéztük a modelljét, valamint 
a fogát, ami viszont igazi volt! Érdekes 
volt a hatalmas viza, melynek az ikrája 

a legdrágább kaviárféle, mivel egyre ke-
vesebb él ebből a fajból a Földön.
Az előadás további részében a mada-

rakról beszélgettünk. István bácsi be-
mutatta nekünk a ragadozó madarakat, 
vízimadarakat, földön fészkelő fajokat. 
A bemutató asztalon lévő mikroszkóp 
segítségével különböző madártoll tí-
pusokat néztünk. Nekem ez tetszett 
a legjobban. Ezen kívül madárláb felis-
merés volt a premarátumok segítségé-
vel. Végül István bácsi egy játékos fel-
adattal zárta a rendkívüli biológia órát.
A kísérőtanárral az előadás után 

megnéztük a korallok, korallzáto-
nyok élővilágát. Személyes kedven-
cem a bohóchal volt, de a lábasfejűek 
is tetszettek. Rövid uzsonnázás után, 
kisebb-nagyobb csapatokban körbe-
néztünk. Az állandó kiállításon meg-
pillanthattam kedvencemet, a ping-
vint is. Az érdekes program után 
visszamentünk az iskolába.

A következő napon hagyományos 
mesterségekkel és mesteremberekkel 
találkoztunk és alkottunk: bőrmű-
vessel és kováccsal. Szerdára sajnos 
elromlott az idő, egész nap esett, de 
sebaj, táborozunk, ha esik, ha fúj. Dél-
előtt meglátogattuk Nusi nénit, aki 
a helyi német népviseletet mutatta be 
nekünk babákon, és megmutatta az ál-
tala írt sváb-magyar szótárt. A napot 
gasztronómiai esttel zártuk, közösen 
kenyérlángost sütöttünk. Csütörtökön 
nagyon mozgalmas napot tudhattunk 
magunk mögött, jártunk a helyi isko-
lában, ahol osztatlan osztályokban zaj-
lik a tanítás, bekukkanthattunk német 
órára is. Később a települési tájházba 
vezetett utunk, este pedig vadetetésen 
jártunk, ahol semmihez nem fogható 
élményben volt részünk.
Az utolsó napon, Szendehelyen jár-

tunk, a tájházban, majd sváb étterem-
ben ebédeltünk. Zárásképpen pedig 
látogatást tettünk a Vácrátóti arboré-
tumban. Programokban, élményekben 
gazdag hét áll mögöttünk.

Rendkívüli biológiaóra a Természettudományi Múzeumban

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353543478221535
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353542661554950
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2353543478221535/2353543254888224/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2353542661554950/2353542448221638/?type=3&theater
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Audi gyárlátogatáson jártak a Krúdysok Károlyisok a rendőrségi 
nyílt napon
Az Újpesti Károlyi István Ál-

talános Iskola és Gimnázium 8. 
évfolyamos diákjai május utol-
só hetében rendőrségi nyílt nap-
ra látogathattak el Dunakeszire, 
amelyről Boér Boglárka és Várhal-
mi Márta tanárnők számoltak be.
A programot a Rendőrségi Okta-

tási és Kiképző Központ szervezte, 
melyen talán korábban nem látott 
érdekességeket is láthattak diákjaink. 
A nap első része legfőképp a kisebb-
nagyobb iskolai közösségeket céloz-
ta meg. Ennek keretében lehetőség 
volt a rendőrség szolgálati kutyás- és 
lovasbemutatóját megtekinteni. Ezt 
követően pedig mindenki kedvére 
járhatott be számos helyszínt, melye-
ken – többek között – a rendőrség 
terrorelhárítási csoportjának felszere-
léseit, tűzoltó- mentő és rendőrautó-
kat, motorbicikliket, sőt még veterán, 
II. világháborús rendőrségi járműve-
ket is ki lehetett próbálni.

Az állatbarátoknak volt lehetősé-
gük kutya- és lósimogatásra is, illetve 
az előbbit egy erőpróbára is kihív-
hatták azok, akik elég erősnek érez-
ték magukat hozzá. A szellemi totó 
kérdései is a bűnmegelőzés témakö-
rére épültek, melyeken apróbb jutal-
makat sorsoltak ki.
Az egyes tárgyi eszközökön kívül 

a hangulatot a rendőrségi fúvósze-
nekar is színesítette. Szívből ajánljuk 
valamennyi általános iskolai diákcso-
portnak a programot.

A Krúdy Gyula Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola nyolcadikosai az Audi Hun-
garia Látogatói Központjának 
gyárlátogatásán jártak, amelyről 
Magyary Márton András, az in-
tézmény 8.a osztályos tanulója írt 
élménybeszámolót.
Elég korán kellett kelnünk, hiszen 

a busz fél hétkor indult az Audi 
Hungaria Zrt. telephelyére. Nagyjá-
ból két óra volt az út, így fél kilenc-
re oda is értünk Győrbe. Először 
egy rövid videót néztünk a gyárról, 
amiben érdekességeket mondtak el 
annak történetéről: kezdetben egy 
százezer m2-es területen, kevesebb 
mint száz ember dolgozott, míg ma 
a 3,7 millió m2 területű telep tizen-
háromezer főt foglalkoztat.
Az első állomásunk az úgynevezett 

„prés utca” volt. Ebben az üzemben 
hatalmas présgépek formálják a fém 
tekercseket úgy, hogy tökéletesen il-
leszkedjen az autóhoz. Itt készülnek 
az alkatrészek például az Audi TT-
hez vagy az Audi A3-hoz, de a lá-
togatásunk alatt épp a Lamborghini 
Huracan egyik ajtópanelét készítet-
ték. Mivel nagyon költséges ezeket 
a gépeket fenntartani az Audi bérbe 
szokta adni őket, hogy a lehető leg-
gazdaságosabb legyen a gyártósor 
működtetése. Nagyon érdekes volt, 
hogy az átemeléses munkát nem em-
berek, hanem robotok végezték. Sőt 
mindegyik robotnak megvolt a maga 
specialitása: volt amelyik emelt, volt 

amelyik hegesztett és volt olyan 
amelyik azt vizsgálta, hogy nem hi-
bás-e a legyártott elem.
Ezután átmentünk egy másik 

üzembe, amiben már készebb au-
tókat láttunk. Ide kerültek a „prés 
utcából” az alkatrészek, és itt sze-
relték össze a karosszériát. Nagyon 
érdekes volt, mert egy a plafonon 
lévő robot szállította az elemeket, 
majd innen került át minden a fes-
tőbe, ahova sajnos nem mehettünk 
be. Ahogy a harmadik üzembe se, 
ahol a motorokat gyártják, pedig en-
gem az érdekelt volna a legjobban, 
ugyanis szerintem az az autó lelke.
Talán nem is gondolnánk, de a ma-

gyarországi Audi gyárban készül 
a világon forgalmazott Audi moto-
rok hetven százaléka. Különböző 
méretű és teljesítményű motorok 
készülnek itt: a legkisebb 3 hengeres 
11 turbo 150 LE, vagy éppen a leg-
nagyobb 8 hengeres V alakban 51 
dupla turbó 630 LE.
Számomra meglepetés volt, hogy 

itt készült az első elektromos mo-
tor is az Audi E-tron-ba, ami egy 
gyönyörű autó. Az is megdöbbentő 
volt, hogy ebben a gyárban készül 
a világon az összes Audi TT, de nagy 
számban készítik itt az Audi A3-at és 
a Q3-at is.
Nagyon érdekes és tartalmas volt 

a gyárlátogatás, sokat tanulhattunk 
belőle. Én nagyon élveztem és re-
mélem elmehetek majd oda még 
egyszer.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2353541214888428/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353539861555230
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353539861555230
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2353541214888428/?type=3&theater


 Kattintson Facebook oldalunkra!

Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 12 -

Lettországi eTwinning élményeim
oldalán is dokumentálni kívánom.
A negyedik napon foglalkozás már 

nem volt, így délelőtt volt egy kis 
szabadidőnk Valmierában. Délben 
a transzferbusszal visszamentünk Rigá-
ba, ahol jutott idő egy rövid városné-
zésre is, majd varsói átszállással repül-
tünk haza Magyarországra. 
Az eTwinninggel kapcsolatos tapasz-

talataim rendkívül pozitívak. Mind 
a magyar, mind a lett szervezés, vala-
mint a szeminárium is kifogástalan volt, 
csakúgy mint az elhelyezésünk (Hotel 
Wolmar****) és az ellátásunk. Az ösz-
szes foglalkozása tökéletesen volt fel-
építve, a koordinátorok végig kézben 
tartották az eseményeket, kedvesek és 
segítőkészek voltak. Minden feladatnak 
megvolt a maga pedagógiai szerepe, és 
lépésről lépésre vittek minket közelebb 
célunkhoz, a közös projekt megvalósí-
tásához. Bár eredeti tervemen módosí-
tanom kellett – lévén a lett partnerrel 
nem tudunk közös finnugor projektet 
készíteni –, de új témánkkal is rend-
kívül elégedett vagyok, főképp azért, 
mert ennél még több tantárgyi területet 
tudunk érinteni, s így közös munkánk 
még érdekesebb és hasznosabb lesz 
diákjaink számára. Nagyon örülök an-
nak is, hogy a finn és a lett diákoknak 
bemutathatjuk majd a magyar kultúr-
történet egy olyan részletét, ami a kül-
földiek számára általában nem ismert. 
A szemináriumon rengeteg hasznos 
tudást (a módszertantól az applikációkig) 
és nemzetközi kapcsolatot szereztem, 
amit a jövőben igyekszem a legjobban 
kamatoztatni az oktatásban. Ez a négy 
nap a nyelvtudásom fejlesztése szem-
pontjából is igen hasznos volt, hisz ma-
gyar-történelem szakos tanárként rit-
kán nyílik módom ennyire intenzíven, 
ilyen magas szinten használni az angol 
nyelvet. Minden tanárnak csak ajánlani 
tudom, hogy vegyen részt hasonló ren-
dezvényeken, s amennyiben lehetősé-
gem nyílik rá, a jövőben is szeretnénk 
eTwinning szemináriumra menni.
Ezúton is hálásan köszönöm a lehető-

séget, hogy részt vehettem az eTwinning 
lettországi szemináriumán! 

A szeminárium témája a „szabad-
téri tanulási módszerek” volt. A kiuta-
zást megelőzően mind az Oktatási 
Hivataltól, mind a lett szervezőktől 
megfelelő és teljes körű tájékoztatást 
kaptunk, a program mindkét részről 
kifogástalanul elő volt készítve. 
Az első napunk főként az utazás-

sal telt: Budapestről Varsóba, onnan 
pedig Rigába repültünk, majd a szer-
vezők által biztosított transzferrel 
jutottunk el az észt határtól mintegy 
50 kilométerre fekvő Valmierába. 
A regisztrációt követően este hat órá-
tól vette kezdetét a foglalkozás: rövid 
tájékoztatás után játékos formában 
bemutatkoztunk, majd lehetséges 
projektpartnereket keresve csapato-
kat alakítottunk. Én egy finn és egy 
lett kollégával alakítottam csapatot 
a közös érdeklődési köreink miatt, 
amik a történelem, a kultúrtörténet és 
a művészet voltak.
A második nap a szabadtéri tevé-

kenységek jegyében telt. A délelőttöt 
az Érzékek Parkjában (Sajútu Parks) 
töltöttük, ahol már az előző nap kivá-
lasztott projektpartnereinkkel együtt 
mozogtunk. A program lényege a csa-
patépítés volt: elkezdtünk közösen 
gondolkodni, együttműködni, ami 
későbbi közös munkák alapjául szol-
gált. Délután múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokon vettünk részt: először 
egy gyógynövényes kertet látogattunk 
meg, s megbeszéltük, ezt hogyan, mi-
lyen módszerekkel, milyen tantárgyak-
kal összekapcsolva lehetne feldolgozni 
a diákokkal, majd két részre osztották 

a csoportot: az egyik fele történelmi, 
másik fele pedig művészeti foglalkozá-
son vett részt – én az utóbbira mentem. 
A foglalkozások értékelése után már 
elkezdett körvonalazódni projektötle-
tünk. Kora este a Scavenger hunt nevű 
játékkal felfedeztük Valmierát, melynek 
keretében az Actionbound nevű appot 
(actionbound.com) alkalmaztuk, amit érde-
mes minél több tanárral megismertetni, 
mert nagyon hasznos lehet az oktatás-
ban, s a diákok hamar megkedvelnék.
A harmadik napunkat az URDA nevű 

hulladékfeldolgozó és újrahasznosító 
üzemben kezdtük. Az általános bemu-
tatás után kimentünk terepre és beles-
tünk az URDA-ban zajló folyamatok-
ba, majd műhelyfoglalkozáson vettünk 
részt, ahol kísérleteket végeztünk és 
fogkrémet is készítettünk. Délután már 
csapatok szerint ültünk össze és kidol-
goztuk közös projektünk pontos rész-
leteit. A finn és a lett kollégával végül 
úgy döntöttünk, hogy projektünk címe 
„Famous national characters” lesz, melynek 
keretében nemzeteink egy-egy ismert 
mitológiai témáját dolgozzuk fel – 
a finnek a Kalevalát, a lettek Lacplesis, 
mi, magyarok pedig a Csodaszarvas 
történetét – egy karakter bemutatásán 
keresztül. A projekt megvalósítása kö-
rülbelül hat hónapot fog igénybe venni 
és tartalmazni fog iskolai és nemzet-
közi szintű képzőművészeti pályáza-
tot és kiállítást, valamint nemzetközi 
kahoot-kvízversenyt is. A projektünk 
menetét iskolám, az Újpesti Csoko-
nai Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Gimnázium honlapján és facebook 

https://www.facebook.com/tankerhir3
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Az Erasmus+ az Európai Unió 2014 
és 2020 között futó oktatási, képzési, 
ifjúsági és sport programja, amely 
nagyszerű lehetőséget kínál az eu-
rópai iskolákban dolgozó szakem-
bereknek, hogy kommunikáljanak, 
együttműködjenek, projekteket dol-
gozzanak ki, illetve tapasztalatokat 
cseréljenek egymással.
A Kerék Általános Iskola és Gimná-

zium rövid és hosszú távú céljai között 
fontos szerepet játszik a megújulás, új 
lehetőségek keresése, a szakmai felfris-
sülés, ezért az idei tanév elején elhatá-
roztuk, hogy iskolánk is csatlakozik 
a pályázókhoz, reméltük, hogy sikerrel 
járunk. A sikerhez vezető útról Hutlassa 
Zsuzsanna angol szakos tanár, projekt-
koordinátor, pályázatíró számolt be.
Hosszú folyamat előzte meg a pályázat 

megírását: az Európai Fejlesztési Tervben 
megfogalmazott céloknak megfelelően 
az érdeklődő tanárok közül kiválasztot-
tuk az utazók körét, tájékozódtunk a le-
hetőségeinkről, képzési stratégiát és úti 
célt jelöltünk meg, pályázatíró szeminá-
riumokon vettünk részt. Tettük mind-
ezt azért, mert az iskola megújulása csak 
a kollégák szaktárgyi, kommunikációs 
és látásmódbeli frissítésével együtt kép-
zelhető el. Nagy sikerként könyveltük el, 
hogy pályázatunk bekerült a támogatot-
tak közé, ezzel hat tanárunk előtt nyíltak 
ki a kapuk, hogy külföldi tanfolyamon 
vegyenek részt. Ketten Angliába, ketten 
Írországba, ketten pedig Olaszországba 
utazhatnak a nyáron, hogy módszerta-
ni és angol nyelvi ismereteiket tovább 
fejleszthessék. A képzések tematikája 

is változatos: vannak, akik matemati-
kai módszertani tanfolyamon vesznek 
részt, van, aki drámapedagógiai ismere-
teit fejleszti, van, aki a testnevelés taní-
tásának új aspektusaival ismerkedik, és 
van, aki a mai felgyorsult világ igénye-
ihez alkalmazkodva a digitális technika 
legújabb eredményeit sajátíthatja el.
Bízunk benne, hogy a kiutazók tudás-

beli megújulásukkal motiválják a diá-
kokat, a kollégákat, ami az egész intéz-
ményre nézve pozitív visszacsatolást 
jelenthet. A továbbképzésekről vissza-
térő tanáraink modern, korszerű isme-
retekkel, alaposabb tudással, mentáli-
san felfrissülve sokkal hatékonyabban 
tudják oktatni-nevelni tanítványaikat. 
Olyan mintát adnak a diákoknak, amely 
mindenképpen követendő; igényesség-
re, nyitottságra, új ismeretek befogadá-
sára, sokszínűségre nevelik a környeze-
tüket, ez intézményi szinten is nagyon 
fontos.
Európában különböző oktatási-ne-

velési struktúrák működnek, ha mind-
egyiket nem is tudjuk megismerni, 
törekszünk arra, hogy minél többe be-
pillanthassunk, lássuk a sikereket közel-
ről, és alkalmazhassuk a saját tanítvá-
nyainknál is. Hiszen a célunk az igényes, 
elfogadó, tájékozott, érdeklődő, széles 
látókörű nemzedék kialakítása, amely 
tiszteli az alapvető értékeket, nyitott 
más nemzetek kultúrájának befogadásá-
ra, ismeri az európai értékeket, közben 
formálja a saját értékrendjét is, amely 
összhangban áll a közösségi együttélés 
szabályaival is. A megújult Keréknek ez 
alapvető célkitűzése.

Pénzügyekből kitűnően
A Szűcs Sándor Általános Iskola 

ötödikesei szakköri formában is-
merkednek a pénzügyi ismeretek-
kel. Nem eredménytelenül, hiszen 
ismét egy szép sikernek örülhet-
tünk. Az iskola ötödikesei ismét 
nagyszerűen szerepeltek a K&H 
Vigyázz, kész, pénz! vetélkedőjén, 
amelyről Fodorné Branstädter Ág-
nes, a gyerekek felkészítő tanára írt.
Iskolánk 5. osztályos tanulói a tavalyi 

év sikerein felbuzdulva ebben a tan-
évben is beneveztek a K&H Vigyázz, 
kész, pénz! vetélkedőjébe. KáPé Őrültek 
csapatunk az idén 8264 általános és kö-
zépiskolás diákkal együtt indult a verse-
nyen azzal a céllal, hogy bebizonyítsák 
rátermettségüket pénzügyekből.
A regionális döntőben, melyet az or-

szág nyolc városában rendeztek, már 
csak 700 diák vehetett részt. Tanuló-
ink a Pest megyei döntőből, az 5-6. 
osztályos kategóriában elsőként jutot-
tak a végső, legnagyobb megmérette-
tést jelentő országos döntőbe, melyet 
a tanév utolsó hetében, június 11-én 
rendeztek meg.

Kahoot-ban, tabu játékban, sztori-
írásban és előadásban, valamint ma-
tematikai és szövegértési készségeiket 
próbára tevő feladatokban kellett be-
mutatniuk a pénzügy világában való 
jártasságukat. Tették ezt olyan sike-
resen, hogy végül a dobogó 2. foká-
ra állhattak. A vetélkedő szervezőitől 
a csapat minden tagja kapott egy-egy 
akciókamerát és iskolánknak is szép 
nyereményt hoztak, 250 ezer forint 
értékű könyv- és sportszervásárlási 
utalványt.
Gratulálunk a csapat tagjainak: He-

gedüs Donát, Győry Adél, Lázár-
Fetting Bende és Szirányi Hanna 5.a 
osztályos tanulóknak!

Nyertes Erasmus+ pályázat a Kerékben

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2353536058222277/2353535744888975/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2353537314888818/?type=3&theater
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Csillaghegyen lakom 
pályázat
A Csillaghegyi Polgári Kör ta-

valy rajzpályázatot hirdetett „Én 
Csillaghegyen lakom” címmel, 
amelyen a Fodros Általános Iskola 
több diákja is részt vett.
A rajzokból kiállítás nyílt a Csillag-

hegyi Közösségi Házban. A kiállítást 
a pályázat fővédnöke Schäffer Erzsé-
bet nyitotta meg. Az alkotásokat külön-
böző kategóriákban állították ki: A ház 
ahol élünk, Iskolám a Fodros, A Dunánál, 
Gőtés tó, vagy Bolt hátán bolt.
Minden pályázó oklevelet kapott, a ki-

állításra került alkotókat értékes ajándé-
kok várták. Az ajándékokat a Csillaghe-
gyi Polgári Kör, Cserfalvi Cukrászda, 
Csillagcenter, Momo fagyizó és a Kö-
zösségi Ház ajánlotta föl.
A pályázó osztályok mozijegyet kap-

tak, a felkészítő tanárok munkáját 
Schäffer Erzsébet egy könyvével ju-
talmazta.
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Kitartó munkával, szorgalom-
mal és lelkesedéssel mindenre 
képesek lehetünk. Ezt az idei 
esztendőben a Bárczi Géza Ál-
talános Iskola több tanítványa is 
bebizonyította a 4.m osztályban.
Három tanulónk is kimagasló ered-

ményt ért el a tanulmányi megmé-
rettetéseken. Május elején Széles 
Hannát a kerület legsikeresebben 
versenyző diákjai között jutalmaz-
ták, Kulcsár-Szabó Bendegúz és 
Nagy Levente pedig miután meg-
nyerték a Bendegúz Tudásbajnokság 
megyei fordulóját, a Szegeden meg-
rendezésre kerülő országos megmé-
rettetésen képviselték megyénket. 
A nagyon színvonalas és szoros 
versenyben Bendegúz az irodalom-
szövegértés kategóriában 9., Levente 
a kisnyelvészek között a 12. helye-
zést érte el. A Bárczi büszke rájuk és 
szeretettel gratulálunk nekik!

Kitartó munkával

Herman Ottó Verseny

A fővárosi (megyei) forduló után, 
már nagyon vártam a Herman Ottó 
Kárpát-medencei Biológia Verseny 
döntőjét a felkészítő tanárommal, 
Magosné Kiss Rózával – kezdte él-
ménybeszámolóját Fodor Dorina, 
a Medgyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Is-
kola tanulója.
Nagyon tetszett a három napos meg-
mérettetés Kisújszálláson. Első nap 

délután egy kiselőadást kellett tartani, 
egy választott területről. Sok ötletem 
volt, de végül a Budakalászi Duna-par-
ti kerékpárutat választottam. Mindenki 
izgult, de jó pontok születtek. 
Ezen a napon, egy felvidéki lánnyal is 

összebarátkoztam, akivel este tízig sé-
táltunk és beszélgetünk a szabadban. 
Másnap volt a terepgyakorlat. Busszal 
mentünk különböző helyekre, melyek 
után egy három fordulós kérdőívre kel-

lett válaszolni, és tíz növényt felismerni. 
Berci bácsi mutatta be a bejárt területe-
ket. Többek között ő a megálmodója és 
megalapítója ennek a versenynek. Ne-
héz volt követni, mert közben jegyze-
teltünk, melyeket használhattunk a fel-
adatoknál. A növényfelismerés nem 
tartozott a legnehezebb feladatok közé, 
mert használhattunk a kis növényhatá-
rozót. Az elméleti része a versenynek 
harmad nap került sorra. Az öt fordu-
lós feladatsor előtt, megnéztük a Jermy 
Gusztáv szertár néhány kiemelkedő 
gyűjteményét. Ezekből állt kettő fel-
adatsor, a többi alapismeret, Herman 
Ottó élete, és a Természet Búvár című 
folyóirat megjelölt cikkeiből készült. 
Az eredményhirdetés két órával, az el-
méleti rész után következett. Mindenki 
kapott könyvet. Mi diákok, Finta Sán-
dortól A Kisbojtárt, a felkészítő tanárok 
szintén tőle A „nagy majom” titkát 
kapták.
Rengeteg új barátot, élményt és isme-

retet szereztem. Nagyon jól éreztem 
magam.

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353535268222356
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2353535268222356
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 Kattintson Facebook oldalunkra!

Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 15 -

Bischöfliche Marienschule és a Babits
váltott egy szórakoztató és felszabadult 
társalgásba. A témák csak úgy jöttek, 
az idő viszont repült. Egy közös fény-
kép után lehetőségünk nyílt kipróbálni 
a hangszereket, ezt követően pedig egy 
ajándék CD-vel és gazdag élményekkel 
a szívünkben kellett búcsút mondani új-
donsült német barátainknak.
Köszönjük a szervezést Szalai Veroni-

ka tanárnőnek és Marton Sándor tanár 
úrnak.

Egy héttel az esemény előtt értesült 
az Újpesti Babits Mihály Gimnázium 
a nagyszerű hírről, miszerint az in-
tézmény június 6-án este vendégül 
látja a Bischöfliche Marienschule 
növendékeit, akik egy zenekarral ér-
keztek Mönchenblagdadból.
Kolberg Zsuzsanna tanárnő nyelvta-

nulás céljából ajánlotta nekünk a rész-
vételt, arra viszont egyáltalán nem 
számítottunk, hogy nem egy formális 
koncertet fogunk végighallgatni, hanem 
egy élettel teli és szórakoztató előadást. 
Fantasztikusan szólt együtt a Big Band, 
a rengeteg hangszer, és felemelő volt azt 
látni, hogy a zenekar tagjai egytől-egyig 
beleélik magukat játékukba. A jazztől 
kezdve, rockon át, egészen a filmzené-
ig, mindent hallottunk. Az egyetlen hi-
ányérzetünk talán csak annyi volt, hogy 

előadásukat hallgatva az embernek visz-
sza kellett fognia magát, nehogy táncra 
perdüljön. Zenéjük betöltötte az egész 
aulát, és dallamuk belopta magát az ösz-
szes jelenlevő szívébe. A nézők szóra-
koztatásában, nemcsak a Marienschule 
ifjú tehetségei, hanem a babitsos diá-
kok is részt vettek. A cselló, a zongora, 
az énekhang és a fergeteges néptánc se-
gítségével, bepillantást nyerhettek a né-
met diákok, a magyar kultúrába. 
Az előadás végeztével, mindenkit 

az ebédlőbe invitáltak egy kedves kis 
sütizésre (köszönjük a szülőknek).
A zenekar tagjai egyből nekikezdtek 

a falatozásnak, és kezdeti bizonytalan-
ságunkat legyőzve, mi is csatlakoztunk 
hozzájuk. A két éves német nyelvtudá-
sunkat bevetve próbáltunk beszélgetés-
be elegyedni, amely pár perc után át-

Medgyessy Gála
Május 29-én és 30-án rendezték 

meg a Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskolában a több éves hagyományra 
visszatekintő Medgyessy Gálát.

Hetekkel a rendezvény előtt minden 
osztály elkezdte a felkészülést, hogy 
a nagy napra tökéletes legyen. Min-
denki képességeihez mérten tánccal, 
zenével vagy jelenettel készült. Mind 
a két nap telt ház előtt léptek színpadra 
a szereplők. A műsorok sorrendjét úgy 
állítottuk össze, hogy kicsik és nagyok 
egyaránt élvezhessék.
Megcsodálhattuk az első és második 

osztályosok táncát, a 3.a Négyszögletű 
Kerek Erdőben játszódó jelenetét, a 3.b 
Egérkirály című mesejátékát, a negye-
dikesek énekét, az ötödik és a hatodik 
osztályosok táncát, a hetedikesek jele-
netét, melyhez az iskola mindennapi 
életéből merítettek ötletet, a dráma 
szakkör A szalonnafa avagy az értelmetlen 
kívánságok meséje című jelenetét, a nyol-
cadik évfolyam közös énekét és a nem-
zetiségi táncot.
Minden produkciót vastapssal jutal-

mazott a közönség. Sokan készítettek 
fényképet vagy videót a látottakról, 
melynek köszönhetően örök emlék 
marad ez a két délután.

https://www.facebook.com/tankerhir3
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Nem a Kerék Általános Isko-
la és Gimnázium az egyetlen 
iskola, ahol a heti öt testneve-
lésóra bevezetésével megjelent 
a néptáncoktatás. A megnöveke-
dett óraszám miatt a tanulók nem 
jutottak be a tornaterembe, így 
ki kellett találni, hogyan bizto-
sítsuk a megfelelő mozgásmeny-
nyiséget a számukra. A néptánc 
adta a megoldást, hiszen olyan 
mozgásformát nyújt a tanulók-
nak, amelynek élettani hatása 
sok szempontból a testnevelésé-
vel azonos. Az immáron hagyo-
mánnyá váló néptáncgáláról 
Gyúriné Boros Adrienn tanítónő 
összefoglalóját olvashatják.
Az év végi néptáncbemutató öt-

letét néhai igazgatónk, Kocsisné 
Hodosi Eszter álmodta meg, hogy 
tanítványaink számot adhassanak 
tudásukról, illetve a szülők is láthas-
sák a néptánctanulás hasznosságát, 
nagyszerűségét.
Az első két évben Csiki Gergely, 

a Göncöl Néptáncegyüttes alapító-
ja, majd Eichmüller Barbara tánc-
pedagógusok tettek meg mindent 
azért, hogy megszerettessék a nép-
táncot a gyerekekkel. 
Hat éven keresztül az aulában ta-

nulták a gyerekek a néptáncot, s 
mivel új igazgatónk, Kovács Gábor 
is támogatja a néptáncoktatását, így 

a hetedik évre felújíttatott egy meg-
üresedett tantermet, ahol kelleme-
sebb körülmények között tanulhat-
ják a táncot a gyerekek.
A bemutatók megszervezése az én 

feladatom lett. Az első két évben 
még az aulában szerveztük meg 
a gálát. A legelső évben még a szü-
lőket is bevontuk a táncba a műsor 
végén egy táncház-jellegű közös 
néptáncolással. Az évek során egy-
re nőtt a néptáncot tanuló gyerekek 
száma, így kinőttük az aulát, és át-
tettük a néptáncbemutatókat a tor-
nacsarnokba.
Egy ilyen tér alkalomhoz illővé té-

tele nem könnyű feladat. A kiállítási 
paravánokra magyar népi hímzésmo-
tívumokat nagyítottam fel, így a népi 
díszítőművészet is a műsor részét 
képezi. Ezeken a délutánokon nem-
csak a néptánc kap szerepet, hanem 
a magyar népművészet is. A népzene 
mellett olykor népdalokat éneklünk, 
a néptáncos lányok pedig kékfestő 
szoknyákban lejtik a táncot.
A szervezési feladatok mellett eze-

ken a délutánokon a műsorveze-
tés is az én feladatom. A közönség 
számára próbálom közelebb hozni 
a néptáncot néhány érdekességgel, 
bemutatva az aktuális táncdialek-
tusok (dunai, tiszai, erdélyi) jellegze-
tességeit, a tánclépések változatos-
ságát. Közönségünk számára már 

Néptáncgála a Kerékben
nem ismeretlen fogalom a csárdás, 
a cifra, a lengető, a csapás, vagy 
a höcögő. A tánctanulás az alsósok-
nál a népi játékok megismerésével 
kezdődik. 
A tánctanulás kezdetén a gyerekek 

csak motívumokkal ismerkednek 
meg, majd ezek kapcsolódási rend-
jét sajátítják el. Így tanulják meg 
a sorozatokat. Az ő táncaik az ugrós 
táncok gazdag családjából építkezik. 
A felsősök táncaiban már fellelhe-
tők a táncdialektusok jellemzői is. 
„Ha elsajátítottad a lépéseket, elkezd-
heted megtölteni lélekkel” (Philip Toshio 
Sudo).
Ez az út nem könnyű, de szeren-

csések vagyunk, mert Eichmüller 
Barbara táncpedagógus mindent 
megtesz azért, hogy ez így is legyen. 
Tudását szigorú következetesség-
gel csepegteti a tanulókba. Átérző-
dik munkáján a tánc iránti szeretet, 
táncoktatásában a tökéletességre tö-
rekszik. Emberfeletti munkája idén 
hat évfolyam tizennyolc osztályá-
ban kamatozott. Érthető okok mi-
att ennyi osztály nem szerepelhetett 
a néptáncgálán, így nyolc osztály-
nak tanított be koreográfiát, mellyel 
nagy sikert aratott.
A néptánc tanulása során a tanulók 

megismerik a magyar népi kultúrát 
és hagyományokat, fejlődik a moz-
gáskultúrájuk. Megszeretik a játéko-
kat, hozzászoknak a zenéhez, moz-
gásuk koordinált lesz. 
Platón szerint: „Az emberi természe-

ten kívül egyetlen más élőlény sincs bir-
tokában a testet hangokra mozgató érzés 
parancsának. Ezt a ringató parancsot 
ritmusnak nevezzük, s azt a parancsot, 
mely a magas és mély hangok összefonó-
dását kormányozza: harmóniának. Ezek 
együtt pedig a táncot teremtik meg.”
A néptánc-gálákon nemcsak a sze-

replők érzik jól magukat, hanem 
a szülők, a közönség is. Elmondhat-
juk, hogy hagyományt teremtettünk. 
Hét éve, hogy elkezdődött, s remél-
jük, ez a hagyomány folytatódik. 
A jó dolgoknak folytatódnia kell!
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A drámatanítás célja az élmé-
nyen keresztül történő megélés, 
megértés. A Megyeri Úti Általá-
nos Iskola huszonegy éve mű-
ködő színjátszó szakköre erre 
teremt lehetőséget. A Májusi Mó-
kát Paálné Raj Andrea indította 
útjára, majd több mint tizenöt 
éve csatlakoztam társként hozzá 
– kezdte beszámolóját Makráné 
Várjon Katalin.
Minden évben más-más színda-

rab kerül feldolgozásra egy teljes 
tanéven át szakköri keretben. Majd 
májusban az Ifjúsági Ház színpadán 
be is mutatjuk az egész éves munka 
gyümölcsét. Ezeken az előadásokon 
minden korosztály képviselői részt 
vállalnak: szöveges, énekes, táncos 
szereplőként, vagy díszletek és jel-
mezek, meghívók, plakátok készítő-
jeként. Elsőstől nyolcadikosig együtt 
dolgozik a siker érdekében közel 150 
tanuló, szüleik és pedagógusaik.
Repertoárunk eddig nyolc darab-

ból állt: a „Dzsungel könyve” című 
mese első és második része külön 
előadásként, a „Macskarisztokraták”, 
az „Anasztázia”, a „Notre Dame-i to-
ronyőr”, a „Tarzan” és a „Pocahontas” 
című indiános történet után tavaly 
új mesét dolgoztunk fel „Hófehérke” 
címmel.

Idén kilencedikként a „Hamupipőke” 
című zenés darab került bemutatásra 
május 24-én az újpesti Ifjúsági Ház 
színpadán. Kora délután az újpesti 
CSERITI felkérésére az újpesti isko-
lások, majd két órával később pedig 
a szülők, hozzátartozók nézhették 
meg formabontó előadásunkat. Ha-
mupipőke rátalált a hercegére, de 
közben számtalan zenei kalandban 
is részt vett: csárdás, ugrós, keringő, 
rock and roll, rock, balett, musical és 
népdal szárnyán ért révbe a történet. 
A darabválogatás szempontja min-

dig az, hogy a gyermekek számára 
ismert, kedvelt, képzeletvilágukhoz 

Májusi Móka a Megyeriben
közeli történet legyen, és a klasszikus 
mesék ilyenek. A cél az is, hogy sok-
sok zenés betéttel, táncos elemmel, 
élő énekléssel és hangszeres zenével 
lehessen vegyíteni a szöveget, így 
mindenki kibontakoztathatja sokszí-
nű tehetségét is. Idén például az ének-
karon és a szokásos gitárkíséreten kí-
vül a szólóének és a dob hangszer is 
fontos szerephez jutott. A színdarab 
szövegét és a zenei betéteket is mi ír-
juk, válogatjuk, sokszor átdolgozzuk, 
aktualizáljuk a gyermekek igényeinek 
megfelelően. Egész tanéven át tartó, 
egész tantestületet, és összes korosz-
tályt megmozgató események ezek 
az előadások és próbáik. A 15-20 
szöveges diákszínész- szereplőn kívül 
minden korosztály zenés táncbeté-
tekkel, közösen vagy szülőkkel együtt 
elkészített jelmezekkel, díszletekkel 
veszi ki a részét a „mókából”. A pró-
báknak, előadásoknak közösségfor-
máló ereje van iskolánk életében: fo-
lyosón, szünetekben beszédtémát ad, 
kicsik és nagyok között barátságokat 
épít, közös élményeket nyújt. Min-
denki büszke arra, hogy részese lehet 
egy-egy produkciónak. A CSERITI 
előadás jutalma egy Tarzan Park lá-
togatás volt. Köszönjük a meghívást 
Újpest Polgármesteri Hivatalának! 
Most, hogy sikerrel lezajlottak 

az idei előadások, már a jövő évi ter-
veket szőjük...
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A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskola immár 10. éve teszi em-
lékezetessé a tanév utolsó heteit, 
amikor az intézményben megren-
dezésre kerül a kortárs képzőmű-
vészeti kiállítás az iskola színház-
termében.

A kiállítás ötletét az adta, hogy tisz-
telegjünk a magyar képzőművészet, 
és iskolánk névadója, Medgyessy Fe-
renc szobrászművész előtt, aki kivé-
teles, termékeny művész volt, számos 
kisplasztikát, köztéri szobrot, épü-
letszobrot alkotott. Kiállítóink közül 
többen a kortárs képzőművészet jeles 

Kortárs képzőművészeti kiállítás nyílt a Medgyessyben
képviselői, rendszeres résztvevői ran-
gos kerületi és országos kiállításoknak.
Ebben az évben kiállító festőművé-

szeink Blastik Ferenc, Farkas Adri-
enn, Gábor István, ifj. Durkó Zsolt, 
Kónya Katalin, Kőfaragó József, 
Külüs László Ákos, Létai Gábor, Né-
meth Géza, Pölöskey Péter, Takács 
Klára, Tenk László, Turcsán Miklós 
és Varga Bencsik József  közül került 
ki, míg a kiállított szobrok alkotója 
Markolt György szobrászművészünk 
volt. Mellettük iskolánk tehetséges di-
ákjainak művei is helyet kaptak.
A kiállítást június 4-én tizenhét óra-

kor Dr. Bertókné Daróczi Marianna, 
az általános iskola intézményvezetője 
nyitotta meg ünnepélyesen, majd be-
mutatta a kiállítókat.
Ezután iskolánk ének tanára, Viczi-

án Gábor zongorajátékát élvezhette 
a közönség. A megnyitó zárásaként 
az érdeklődők megtekintették a kiállí-
tást, amely június 7-éig a nagyközön-
ség számára is nyitva állt.

Vargaléria megnyitó

Június 4-én került sor H. Varga 
Ágnes, a Fodros Általános Iskola 
nyugdíjba vonult művésztanárá-
nak kiállításmegnyitójára az intéz-
ményben. 
A tárlatot Tamás Ilona, az Észak-

Budapesti Tankerület igazgatója és 
Havas Thyra, a Fodros intézményve-
zetője nyitotta meg.
Sípos Petra, iskolánk volt tanulója 

fuvolajátékával tette még ünnepélye-
sebbé az összejövetelt. A jubileumi 
a 90 éves Fodros Iskolában megte-
kinthető az iskola nyitvatartási idején 
szeptember 2-ig.
Mindenkit szeretettel várunk!

25 éves lett a Babits Firkák, az Új-
pesti Babits Mihály Gimnázium 
diákújságja. Az 1994-ben indult lap 
két és fél évtizede tudósít színvona-
lasan és szenvedéllyel a IV. kerületi 
intézmény mindennapjairól.

Évente hat számban, számonként 
tizenhat oldalon tudósítottak esemé-
nyekről, mutatták be tanáraikat, di-
áktársaikat, ajánlottak könyveket és 
filmeket, zöld-tippeket és adták közre 
az iskola aranyköpéseit. Összefoglalva, 
az újság huszonöt éve krónikása a Ba-
bits Mihály Gimnáziumnak.
Az ez idő alatt megjelent száznegy-

ven szám, a kétezer-hétszáz oldal anya-
ga hamarosan összegyűjtve is elérhető 
lesz. Közel háromszáz diák dolgozott 
ez idő alatt az újságban. Riporterek, 
szerkesztők, grafikusok, fotósok...
Sajátos módját választották a jubile-

umnak. Babits egy írását illusztrálták 
a régi és új grafikusok, és ezt adták 
ajándékba olvasóiknak Marton Sán-
dor tanár úr előszavával, aki huszonöt 
éve patronálja az újságot, és a jubileu-
mi számmal búcsúzott el az újságtól. 
Rendhagyó volt az is, hogy a magyar 
munkaközösség tagjai segítették a diá-
koknak az írás megértését. Köszönjük!

25 éves lett a Babits Firkák
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A tanév utolsó heteiben nagyon 
mozgalmasra sikeredett az Erkel 
Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola élete. Az intézmény 
diákjai számos eseményen vettek 
részt: iskolai, kerületi, magyaror-
szági és csehországi rendezvénye-
ken egyaránt.
Iskolánk kiváló növendéke, Botos 

Gergely, aki nagy büszkeségünkre 
a jövő tanévet már a Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakgimnázium zongora 
tanszakán kezdheti meg, május 14-én 
az Ifjúsági Ház Színháztermében ját-
szott „Az alkotás öröme!” című kiállítás 
megnyitóján. A rendezvényre Sebes-
tyénné Zádor Ilona tanárnő készítette 
fel. Május 17-én a Foltlelkek című kiál-
lításon Mayer Szilvia tanárnő és diák-
ja, Szomor Sára örvendeztették meg 
a Csokonai Művélődési Házba érkező 
közönséget. Ugyanezen a napon isko-
lánk három éve alakult kis fúvósze-
nekara adott koncertet Erdőkertesen. 
Az együttest Balázs András vezeti. 
A fiatal zenekarnak hatalmas élményt 
jelentett, hogy két másik csoporttal 
együtt részt vehettek fennállásuk első 
fúvószenekari találkozóján. Reméljük, 
az itt szerzett új kapcsolatok és pozi-
tív visszajelzések nagy lendületet ad-
nak az együttes fejlődésének.
Május 18-án került sor a 10 éves Er-

kel Operastúdió harmadik előadására 
is, ahol egy múlt évben tanult darabot 
elevenítettek fel. A társulat Mozart: 

A kairói lúd című operáját adta elő 
az érdeklődőknek. A felkészítést Sza-
bó-Szilágyi Éva és Mezei Pál végezték. 
Május 23-án, csütörtökön az Újpes-

ti Kulturális Központ szervezésében 
megrendezett „Mese, zene… Csudajó!” 
nevet viselő – egyszerre több helyszí-
nen futó – programon vettek részt di-
ákjaink. Őket az Erkel teremben hall-
hattuk egy kis házi koncerten. Több 
korszakból, a barokktól egészen nap-
jainkig hallhattunk különböző műve-
ket növendékeink előadásában. 
Május 31-én hajnalban indult el 

Benesovba intézményünk kis csapata 
a V4-ek Művészeti Fesztiváljára. Idén 
nagyon színes műsorral képviselték 
országunkat az Erkel Zeneiskola nö-
vendékei, akik különböző stílusban 
és apparátusban sok fajta műsorral 
készültek a nívós eseményre. Éneke-
seink, Gál Lea Kamilla és Artner Zsu-
zsanna citera kíséretével csodálatos 
moldvai dallamokkal, míg Kökényessy 

Júlia Dvorak és Grieg műveivel káp-
ráztatta el a közönséget. Czombos 
Luca tolmácsolásában, aki az idei tan-
évben rendezett országos oboaver-
seny I. helyezettje volt, Labato: Zephyrs 
című darabját hallgathattuk meg. 
Massenet: Thais-meditációját Zubor Il-
dikó adta elő hegedűn, Bartók Bihari 
román táncait pedig zongorán játszotta 
a közönségnek Botos Gergely.
A szóló produkciók mellett két ka-

maracsoportot készítettek fel taná-
raink. Telemann: Á-dúr szonátájának 
I-II. tételét Drexler Anna, Czombos 
Luca, Botos Gergely és Török Bálint 
előadásában hallhattuk, végül Dyens: 
Tango en sky című művét Tóth Bene-
dek, Lakatos László és Török Bálint 
triójától. Növendékeink hatalmas si-
kert arattak a találkozón. A fesztiválra 
nyolc műsorszámmal készültünk, ti-
zenegy fellépő növendékkel és három 
kísérőtanárral képviseltük iskolánkat.
Június 2-án, vasárnap Pécelen im-

máron ötödik alkalommal került 
megrendezésre a hagyomány szerint 
minden évben megtartott fúvószene-
kari fesztivál, melyen négy zeneisko-
la fúvószenekara vett részt. Az Erkel 
Zeneiskola csoportján kívül a péceli, 
a csömöri és a budakalászi együttesek 
szerepeltek a péceli városközpontban. 
Nagyon eredményes, programokkal 

teli tanévet tudhat maga mögött isko-
lánk. Reméljük, szeptembertől hason-
ló sikerekkel és számos rendezvény-
nyel indíthatjuk el a következő évet 
is. Ezúton is kívánunk minden kollé-
gának nagyon kellemes nyarat és sok 
pihenést a szünetre! 

Az Erkel diákjainak sikerei itthon és a határainkon túl
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A Kerék Általános Iskola és 
Gimnázium ebben az évben csat-
lakozott a Digitális Témahét-
projekthez, melynek témájául 
Mátyás királyt és sakkozó felesé-
gét, Beatrixot választottuk. A hét 
megvalósult eseményeit Kondor-
né Kovács Irén informatikatanár, 
intézmény projektvezető tanára 
mutatja be.
Célunk az volt, hogy részben a tan-

órákon és tanórán kívüli tantárgyi 
integráció segítségével minél több 
osztályt vonjunk be a programba, 
másfelől pedig az együttműködés, 
az együttgondolkodás, a digitális 
eszközök és tartalmak eszközszintű 
használata révén mutassunk rá azok 
sokszínűségére és egyszerűségére. 
Az alsósok közül a második év-

folyamosok sakk-gyurmavárat ké-
szítettek, sakkórán a sakkpalota 
felépítését, lakóinak hierarchiáját, 
a király és királynő szerepét ismer-
hették meg, s Beatrix királynő sakk-
játék iránti szeretetéről is hallhattak. 
A hét folyamán a Youtube-on fellel-
hető visegrádi várat bemutató film 
segítségével egy igazi vár felépítésé-
ről is szerezhettek új információkat, 
és felidézhették ezzel kapcsolatos 
kirándulási élményeiket is. Majd, 
immáron ismerve a vár szerkeze-

tét, technikaórán csoportmunkában 
gyurmavárakat építettek.
Egy évvel idősebb társaik közép-

kori tánc elemeket tanultak be, meg-
idézve Mátyás és Beatrix reneszánsz 
udvarának hangulatát. A tanulóknak 
előzetes ismeretük már volt Mátyás 
királyról, ezt bővítendő irodalom-
órán az udvari szokásokról, ének-
órán a középkori zenéről tudhattak 
meg további érdekességeket.
Felső tagozaton a 6. osztályosok 

osztályfőnöki órán folytatott dispu-
tájának fókuszában Mátyás, az igaz-
ságos? kérdés állt. A történelemórán 
tanult ismereteik alapján mellette 
és ellene szóló érvekkel kellett tár-
saikat meggyőzniük. A téma folyta-
tódott az informatikaórán is, ahol 
a Paint rajzoló programban szerzett 
jártasságukat kellett felhasználni: 
a fiúk Mátyás zsoldosseregét, vagy 
annak egyik katonáját jeleníthették 
meg, melyhez fantáziájuk mellett 
a Google képkeresőjét is segítségül 
hívhatták, a lányok Mátyás híres 
corvináiból ismert iniciálét készít-
hettek.
A gimnazisták sem maradhattak ki, 

a 9.a-soknak lehetőségük volt nem-
csak történelem, hanem angolórán is 
Mátyás király reneszánsz udvarához 
kapcsolódó ismereteiket bővíteni, s 

Digitális Témahét a Kerékben
azt felhasználva alkotni. Angolórán 
például a kor étkezési szokásait, jel-
legzetes ételeit bemutató eBookot 
szerkesztettek. Számukra is érdekes 
volt, hogy az első ételrecepteket tar-
talmazó könyv Beatrix királynéhoz 
köthető.
A 9.b-sek meglévő történelmi és 

reneszánsz kori irodalmi ismereteik 
felhasználásával Mátyás Facebook-
profiljának létrehozásába kezdtek 
egy több órás projektmunka ré-
szeként. Szerkesztés előtt felidéz-
ték az informatikaórán szerzett ta-
pasztalataikat a felhasználói fiókok 
információközvetítő funkciójával 
kapcsolatban is.
A tanórán kívüli tevékenységek 

közül kiemelkedik a „Digi” sakk-
verseny, melynek során digitális 
felületen látott sakkfeladványokat 
kellett megoldaniuk a versenyzők-
nek. A „Kahoot-király” vetélkedő 
egybe fogta az általános iskoláso-
kat és a gimnazistákat, akik egy öt-
ven kérdéses, Kahoot-programban 
összeállított kérdéssorra adhatták 
meg válaszaikat. A versenyre előre 
készülhettek a diákok, a hirdetőtáb-
lákon Qr-kódok jelölték meg a for-
rásokat. 
Külső előadó adott hasznos taná-

csokat, ötleteket a közösségi oldala-
kon való részvételhez. A minél szé-
lesebb körben való bekapcsolódás 
lehetőségét a „Mátyás-bitcoin” gyűj-
tési „akcióval” adtuk meg, melynek 
része volt a könyvkölcsönzés az is-
kolai könyvtárból, Mátyás királyról 
szóló monda illusztrálása vagy mém 
készítése, valamint az osztály nevét 
megmutató iniciálé szerkesztése, 
rajzolása.
Ez a hét a mi iskolánk számára út-

törő jellegű volt. Amit célként meg-
fogalmaztunk, maximálisan teljesí-
tettük. A tanórákon száznegyvenegy 
diák vett részt tudatosan és aktívan, 
a tanórán kívüli tevékenységekbe 
további százan kapcsolódtak be. 
Sok élménnyel, tapasztalattal gazda-
godott diák és tanár.
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Robotika bemutató a Ziper Családi Napján Éjszaka az iskolában
Már hagyományos osztályprog-

rammá vált a Fodros Általános 
Iskolában az „ottalvás”, azaz el-
tölteni egy teljes éjszakát az isko-
lában. Egyre több osztálynak van 
része abban az izgalmas élmény-
ben, hogy az üres és sötét iskola-
épületet birtokba vegyék. Az aláb-
biakban a 6.c osztály beszámolója 
következik az „ottalvásról”.
Május 31-én, pénteken a 6.c osztály 

utolsó közös programjaként az isko-
lában töltötte az éjszakát. A gyerekek 
este hétre érkeztek az éjszaka legfon-
tosabb kellékeivel, mint a hálózsák, 
a kispárna, a sportruha, a zseblámpa, 
az enni és innivaló.
Az osztálytermünket hálóteremmé, 

az ének termet mozivá alakítottuk, 
a folyosón pedig berendeztük a büfé 
és buli helyiséget. Az este első ré-
szét az udvaron töltöttük, ahol min-
denki kivétel nélkül sportolt valamit. 
Lehetett teniszezni, tollas labdázni, 
frizbizni, focizni. Este nyolcra érke-
zett meg a finom pizza, amit mindenki 
nagyon jóízűen fogyasztott el. Az est 
további részében lehetett filmet néz-
ni, kártyázni, zenét hallgatni, táncolni, 
majd az osztályt csapatokra osztva egy 
közös zenés-táncos produkció előadá-
sára kaptak feladatot a gyerekek.

A hajnal 3-ra kikiáltott takarodóra 
mindenki nagyon elfáradt, így hamar 
el is aludtak. Reggel ugyan nehéz volt 
az ébredés, meg a rendrakás, de min-
denki boldogan és jó élményekkel tér-
hetett haza átaludni a szombati napját. 

Április 26-án a Zipernowsky Ká-
roly Általános Iskola Családi Na-
pot szervezett, melynek egyik 
legizgalmasabb állomása volt a Zi-
pernowsky Károly Talentum Prog-
ram robotika szakkörösök bemuta-
tója. A programról Tahon Zsanna 
és Benke Ildikó számolt be.
A bemutatón ígéretes tehetségek 

prezentálhatták tudásukat és kreativi-
tásukat a Nemzeti Tehetség Program 
pályázatán nyert ArTec eszközökkel. 
A diákok által készített robotoknak két 
fajtája van: a mechanikus elven műkö-
dők, illetve a programozott szerkeze-
tek. A gyerektömeget és szülői kísére-
tüket egyaránt megragadták a látványos 
megoldások. Minden alkotó szemé-
lyesen mutatta be azt, amit készített. 
Eközben a nézők szemtanúi lehettek 
a 10-13 éves tanulók felkészültségének 
és kitartó munkájuk eredményének. 
Az iskola osztályaiból és a szülőkből – 
előre megtervezett ütem szerint – min-
denki részesült az interaktív bemuta-
tóból az alapozó, a kezdő és a haladó 
szintű csoportokban egyaránt. 
Az érdeklődők többek között láthattak 

távirányítású holdjáró, kutya, hidraulikus 
emelő, doboló robotot, valamint külön-
böző röptető és emelő szerkezeteket 
is. A gyerekeket Benke Ildikó tanárnő 
készítette fel. A terepasztalokat Alu-Go 
technikával készített makettek díszítet-
ték, melyeket szintén a gyerekek alkot-

tak Pohl Szilvia tanárnő vezetésével. 
Az ünnepséget az iskola Majorett-

csoportja nyitotta meg. Felkészítő ta-
náruk Tahon Zsanna tanárnő volt. 
A családi nap bővelkedett kihívásokkal, 
mely Gaál Dóra tanárnő fantáziáját di-
cséri. A Föld Napját az osztályok által 
összegyűjtött PET-palackokból készí-
tett állatfigurákkal ünnepeltük meg. 
Az állomások között volt kötélhúzás, 
korfball, várostrom, futóverseny, ve-
télkedő az iskoláról és sütiverseny. 
A szűlői munkaközösség Öko-büfével 
várta a látogatókat. A családi nap egyik 
érdekessége a Kölyök Mérnök Műhely 
volt. Az Abacusan Stúdió vezetője Su-
gár Sára nagy türelemmel tanította meg 
a gyerekeket és szüleiket az egyszerű 
szerkezetek létrehozására. Az  Alu-Go 
műhelyben Balázs Gyula feltaláló mu-
tatta meg az alumínium italos dobozok 
újra hasznosítási fortélyait, hogy azok 
új formát és értelmet nyerjenek. A nap 
végéhez érve egy vidám és elégedett 
Talentum projekt csapatot láthattam, 
akik nagy örömmel tapasztalhatták 
meg a sikert és elismerést. 
A program megvalósításáért köszö-

nettel tartozunk az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának, az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelőnek, a Nemzeti 
Tehetségprogramnak, az Észak-Buda-
pesti Tankerületi Központnak, a tan-
testület minden pedagógus kollégájá-
nak és a résztvevő szülőknek.
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A június 8-án zárult DOKK 2019 – 
Digitális Oktatási Konferencia és 
Kiállítás című rendezvénysorozat, 
melyen az Óbudai Harrer Pál An-
gol Nyelvet Emelt Szinten Oktató 
Általános Iskola is részt vett.
A DOKK széles körű tájékoztatást 

adott a Magyarország Digitális Ok-
tatási Stratégiájában foglalt célok-
ról, és lehetőséget kínált a digitális 
oktatáshoz kapcsolódó pedagógiai, 
módszertani és technológiai eszkö-
zök és újdonságok megismerésére. 
A téma iránt érdeklők módszertani 
workshopok, eszközbemutatók és 

további színes programok keretében, 
első kézből értesülhettek a hazai digi-
tális oktatás helyzetéről és jövőjéről. 
A résztvevők az esemény két napja 
alatt tájékozódhattak a digitális okta-
táshoz kapcsolódó innovatív pedagó-
giai és technológiai megoldásokról, 
az intézmény- és humánerőforrás-fej-
lesztés lehetőségeiről, a magyarorszá-
gi és nemzetközi jó gyakorlatokról.
A plenáris előadásokon és a kerek-

asztal-beszélgetéseken a hazai és nem-
zetközi tudományos és a gazdasági 
élet, valamint a szakpolitika képvise-
lői osztják meg a témával kapcsolatos 

A digitális jövő elkezdődött. Benne vagy?!
stratégiai és szakmai gondolataikat.
A szekciók, módszertani műhelyek, 

bemutató órák és teachmeet-ek ke-
retében fejlesztők, gyakorló pedagó-
gusok kaptak lehetőséget arra, hogy 
bemutathassák a jól működő gyakor-
lataikat. 
Az egyik szekcióülésen, melynek 

címe Az iskolánk helye a digitális jelenben 
volt, iskolánk pedagógusa Szegediné 
Barna Helga, személyesen beszámol-
hatott arról, hogyan fejleszti tanórá-
in tanítványai digitális kompetenciáit. 
Milyen lehetőségei vannak a tanítók-
nak digitális eszközök használatára? 
Mit várnak el tőle a szülők? A kerek-
asztal beszélgetés során megszólalt 
egyik tanítványa Sáhy Laura és édes-
anyja is.
A DOKK záró ünnepségén a Di-

gitális Témahét 2019. pályamunkáit 
értékelték. Ebben az évben 105 intéz-
mény 69 pedagógusa pályázott. A dí-
jakat Maruzsa Zoltán helyettes állam-
titkár és Horváth Ádám divízióvezető 
úr adták át, ahol iskolánk pedagógusa 
Mesék szárnyán a 2.c-ben projektjével 
Különdíjat kapott. Gratulálunk!

Az idei évben már harmadik al-
kalommal került megrendezésre 
az Újpesti EGYMI-ben a IV. ke-
rületben tanuló sajátos nevelési 
igényű alsó tagozatos kisdiákok 
közös programja.

A napsütéses májusi délutánt hosz-
szú előkészítő munka és sok lelkes 
ember együttműködése előzte meg. 
Köszönet érte mindenkinek, aki 
részt vett a program szervezésében 
és lebonyolításában.

Ebéd után érkeztek a vendég gyere-
kek, közöttük sok ismerős arc is. Rövid 
ismerkedés és csoportba rendeződés 
után kezdődhetett a játékok kipróbá-
lása. Labdaiskola, célba dobó, pengő-
pottyantó, akasztó és Körös pilincke 
voltak a kínálatban. A délután további 
részében páros és csapatjátékokban 
mérhették össze ügyességüket és ere-
jüket a nebulók, majd énekes felelge-
tős és körjátékokban mozgathatták 
meg minden porcikájukat. A gyerekek 
újdonsült barátokkal, éhesen és szom-
jasan fogyasztották el az ízletes fonott 
túrós kalácsot és a citromfű és menta 
teákat, amit szorgos kezek egész nap 
sütöttek-főztek az iskola tankonyháján.
A gyerekek kicsit fáradt, de ragyogó 

tekintete elégedettségről árulkodott. 
Reméljük jól érezték magukat! Jövőre 
ismét várjuk őket nagy szeretettel!
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 Pódium és Ízek utcája Diákönkormányzati 
Gyereknap a Pécsiben
A tanév utolsó előtti napján idén is 

változatos, színes programok vár-
ták a Pécsi Sebestyén Ének-zenei 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola diákjait a DÖK-napon.
Reggeli kezdésként, tradicionálisan 

a ballagó nyolcadikos osztály meg-
gyújtotta az iskolakezdésük és záró 
évük számjegyeit, majd felhelyezték 
emlék-lakatfalunkra iskolánkhoz való 
hűségük jelképeként a lakatjukat is. 
Volt majorette, kapuéra bemutató, 
darts verseny, ping-pong verseny, ka-
raoke, Just Dance, arcfestés, rúdhúzó 
verseny, hordó lovaglás, kézműves 
foglalkozás, lufifigurák és a legna-
gyobb érdeklődést kiváltó „horror-ut-
ca” és a „szabaduló szoba” is a prog-
ramok közt. Természetesen idén 
sem maradhatott el a tanár-diák foci 
mérkőzés sem. Idén is az öregebbek 
győztek, ha csak egy kicsivel is.

A legnagyobb durranás azonban 
az osztályok közötti főzőverseny volt. 
Rotyogtak az üstökben, kondérokban 
az ízletes ételek, sercegett a roston 
a hússzelet. Illatorgiájuk a főtérre is 
kiszállt, hol a járókelők szimatolgattak, 
honnan jön ez az ínycsiklandó illatfel-
hő. Mire kész lett a bográcsgulyások 
legkülönfélébb változati, a paprikás 
krumpli, pörköltök, az ízletes slam-
buc, a lecsós szelet tarjával, már a gye-
rek sereg is igen megéhezett. A zsűri-
nek úgy kellett félre tenni a kóstolókat, 
de mindenki bőségesen jól lakott. Per-
sze kicserélődtek a receptek is közben. 
Ahogy mondani szokták a zsűrinek 
nem volt könnyű dolga a Michelin-
csillagos séfeket is megszégyenítő étel 
költemények sorrendjének elbírálásá-
ban, ezért minden osztály főzőcsapata 
elismerő oklevéllel térhetett haza.

A Lehel-Fodros 90’ jubileumi 
ünnepségsorozat kiemelkedő ese-
ménye volt június 12-én a már ha-
gyománnyá vált Pódium és Ízek 
utcája.
A szülők és gyerekek körében köz-

kedvelt rendezvényre idén meghívást 
kaptak iskolánk volt pedagógusai és 
volt diákjai is. A szép számmal megje-
lent „öreg fodrososok” vidám nyüzs-
gése, „sztorizgatása”, múltidézése tet-
te még hangulatosabbá a délutánt.
Az osztályok asztalai tele voltak fi-

nomságokkal természetesen a retro 
jegyében, többek között volt a pa-
lacsinta, pogácsa, kókuszgolyó, szó-
davíz eredeti palackban, különböző 
szörpök. Az Ízek utcája forgataga 
mellett az iskola színpadán, a Pódi-
umon közben ünnepi műsor zajlott. 
A műsorvezetői feladatokat iskolánk 
7. osztályos diákja, Besze Zalán látta 
el édesanyjával, Dobszay Veroniká-
val, aki annak idején szintén az iskola 
tanulója volt.
Vendég fellépőként szerepelt a mű-

sorban az Aelia Sabina Művészeti 
Iskola fúvós zenekara. Táncolt a Tor-
nádó tánccsoport, melyben iskolánk 
tanulói is képviseltették magukat. 
Retro dalok éneklésével a nevelőtes-
tületből alakult kórus adott meglepe-

téskoncertet kiegészülve régi fodrosos 
tanárokkal. A kerületi versmondó 
versenyek helyezettjei előadásában 
verscsokrot hallhatott a közönség 
kedvenc verseikből. Fellépett a ritmi-
kus sportgimnasztikában kiemelkedő 
tehetségű régi diákunk Maros-Szabó 
Réka valamint az ifjabb tánctehetség 
Pór-Zselinszky Zalán (2.c) is.
A műsorban fellépett Janza Kata 

művésznő, aki szintén fodrosos 
öregdiák iskolánkban tanuló gyer-
mekével, Samuval, valamint, Pintér 
Tibor színművész, a Nemzeti Lovas 
Színház igazgatója, akinek gyermeke 
szintén a Fodros tanulója.
Iskolánk néptánc csoport is képvi-

seltette magát, akik iskolánk néptánc-
tanára, Pukli Gabriella által összeállí-
tott műsorral lépett fel. Befejezésül 
a Tébláb zeneiskola felnőtt néptánc 
csoportja látványos produkciót adott 
elő.
A műsorfolyamot az ünnepi torta 

felvágása szakította meg, melyet in-
tézményvezetőnk Havas Thyra vá-
gott fel. Az első szeletet tisztelete 
jeléül iskolánk legrégebbi pedagógu-
sának nyújtotta át. Ez a délután fény-
pontja volt a Lehel-Fodros 90 éves 
program sorozatának, sokáig fogunk 
róla beszélni. 
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Érzékenyítő óra

Májusban érzékenyítő órákon ve-
hetett részt a Dr. Béres József  Álta-
lános Iskola több kiserdős osztálya.
A program alkalmat adott arra, hogy 

a kisiskolások megismerkedjenek 
a fogyatékkal élők mindennapjainak 
nehézségeivel és örömeivel.
Az órákat Karvai Sándor tartotta, 

aki születésétől fogva világtan. Még-
is, olyan életszeretettel, bátorsággal, 
kíváncsisággal van felvértezve, mely 
a társadalom többsége számára kö-
vetendő példa lehet. Sándor nem lát, 
mégis sikerült számunkra hihetetlen-
nek tűnő eredményeket elérnie. Mo-
tort és autót is vezetett, melyben nagy 
segítségére volt a magába és másokba 
vetett hite, bizalma. Feledhetetlen él-
mény volt vele találkozni!
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Így írunk mi! Kiállítás a Csalogány EGYMI-ben
vegírás szintjéig nem biztos, hogy min-
den tanuló el tud jutni. A középsúlyos 
értelmi sérült tanulók oktató munkájá-
ban ez nem jelenthet kudarcot. Minden 
gyermek oktatása és nevelés személyre 
szabott, speciális folyamat, amit maga 
a személy képességrendszere határoz 
meg. Az ő saját boldogulása az ő saját 
fejlődésmenetében és adottságaiban 
lesz csak tökéletes.
Az írásos munkák bemutatása len-

dületet adhat a gyógypedagógusnak, 
példát mutathat szülőknek. Ajánljuk 
a kiállítást gyógypedagógus, pedagó-
gus hallgatóknak és mindazoknak, akik 
szeretnék megérteni a sérült tanulók 
látásmódját, tanulásuk szép és speciális 
folyamatát.
Különösen is köszönetet mondunk 

ezzel a tárlattal a lehetetlent nem isme-
rő gyógypedagógus kollégáknak.

Igen értékes anyagot állítottak ösz-
sze a Csalogány EGYMI gyógype-
dagógusai, amelyet az Így írunk mi 
című tárlaton mutatnak be az intéz-
mény aulájában.
A kiállítás a középsúlyos értelmi sérült 

tanulók 2018-2019 tanév munkái tükré-
ben mutatja be az írásfejlődést. A gyógy-
pedagógusok osztályuk írásos munká-
jából válogattak, amelyek azt tükrözik, 
hogy milyen szinten állnak az adott 
egyéni életszakaszban tanulóik az írás-
fejlődés folyamatában. Ezeket az írá-
sos munkákat állítottuk ki, osztályokra 
bontva, folyamatában ábrázolva az írás 
fejlődését, a firkától a szövegírásig.
Végig nézve az első csoporttól kezdve 

az írásokat a tizenkettedik osztályfokig, 
fel lehet mérni, milyen hatalmas munkát 
végeztek a gyógypedagógusok, amivel 
eljuttatták a tanulóikat az első ceruza 
nyomtól a szövegírásig. Izgalmas él-
mény elemezni a közbülső állomásokat, 
a firkák formákká alakulását, a formák 
betűkké érését, majd szavakba, szöveg-
be fonódását. A munkák bemutatása-
kor tetten lehet érni, hogy a betűk írása 
hogyan fordul át tudatosan írt szavak 
írásává, majd ezek hogyan fejlődnek 
szöveggé és gondolatközléssé.
Látható az írásfejlődés bemutatásá-
ban az is, hogy sok tanuló esetében 
a betűk nem lépnek át ismeretközlő, 

kommunikációt hordozó jellé, hanem 
azok rajzzá alakulnak, maradnak szép, 
harmonikus kaligrafikus jelnek. A fir-
kák fejlődése, szöveggé válása több 
gyógypedagógus egymásra épülő, kö-
zös munkája, minden egyes tanulónál. 
Már az első ceruzanyom hagyását 

komoly fejlesztő munka előzi meg. 
Az alapozáshoz a finommotorika 
fejlesztése mellett figyelemfejlesztés, 
látásfejlesztés, szerteágazó kognitív 
megerősítés szükséges, amit minden 
gyereknél a maga aktuális fejlettsége, 
képességstruktúrája határoz meg. Ez 
évekig tartó következetes és kitartó 
munkát jelent.
A spontán firkákat tudatos vonalve-

zetés követi, egyre bonyolultabb for-
mákban. A betűk írása több képesség 
fejlettségét és összehangolt kapcsolatát 
feltételezi. Markánsan egyéni sajátos-
ság, hogy melyik tanuló mikor jut el, el-
jut-e a szövegírás szintjére, az olvasható 
gondolatközlés fokára. Ez a fejlődési 
folyamat a középsúlyos értelmi sérült 
tanulók esetében szórt, nagyon külön-
böző képet mutat.
A bemutató őszinte képet szeretne 

feltárni a gyerekek fejlődéséről. Ábrá-
zolja az írásig eljutás menetét, de azt 
is láttatja, hogy egyes osztályfokokban 
milyen megtorpanás észlelhető a tanu-
lók írásképében. Látható, hogy a szö-
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Japán iskola tanulói ismét a Csalogány EGYMI-ben

A Csalogány EGYMI gyerekei 
ismét nagy örömmel fogadták 
a Budapesti Japán Iskola tanulóit. 
A két iskola között harmadik éve 
rendszeres kapcsolat van.
A mostani találkozás a magyar-ja-

pán diplomáciai kapcsolatok 150 
éves jubileumának közös megün-
neplésére jött létre. Ehhez kapcsoló-
dóan a Budapesti Japán Iskola rajz-
pályázatot hirdetett intézményünk 
tanulói, tanulócsoportjai számára, 
melynek témája Japán volt. A japán 
iskolás gyerekek zsűrizték iskolánk-
ba járó gyermekek rajzait. Az okle-
veleket Sakai Keiko a Japán Iskola 
igazgatóhelyettese osztotta ki, Pász-
tor Csaba művészetterapeuta taná-
runkkal együtt, a nyertes alkotóknak. 

A japán iskola negyedik osztályos 
tanulói a Csalogány kórussal közö-
sen igen színvonalas műsort adtak 
elő. Hallható volt csengettyűn Ko-
dály: Esti dal című műve, valamint 
a Sakura című japán népdal eredeti 
nyelven. Hallhattunk haikukat a ne-
gyedik osztályos japán gyerekektől 
japánul és iskolánk tanulóitól ma-
gyarul Tandori Dezső, valamint 
Kosztolányi Dezső fordításában.
Rendezvényünket Kobayashi Ken 

Ichiro karmester magyarországi me-
nedzserének felesége is megtisztelte 
jelenlétével. A Japán Nagykövet-
ségnek köszönjük, hogy megkaptuk 
a logó használatához az engedélyt, 
amit az okleveleken, valamint a fellé-
pők ruháin volt látható.

A Bilingual.hu két óbudai és egy 
budakeszi partnerintézményének 
harmincöt angol nyelvi programban 
résztvevő nyolcados tanulója méret-
te meg angol nyelvtudását idén már-
ciusban a hivatalos Cambridge First 
For Schools próbanyelvvizsgán, ami 
a British Council-lal közös szerve-
zésben zajlott.
A harmincöt diákból huszonöten B2 

vagy magasabb eredményt értek el, ami 
a magyar nyelvvizsgarendszer felső kö-
zépfokának felel meg. Három diák pe-
dig C1 szintű eredményt (felsőfok) ért el 
a próbavizsgán. A B2 szint eléréséhez 
szükséges határ 160 pont, így az idei 
év eredményei a 167 pontos átlagpont-
számmal egy erős B2 szint! A vizsga 
szóbeli részén tanulóink még ennél is 

jobb eredményeket értek el, itt az átlag 
182 pont volt, vagyis C1 szint, ami nem 
meglepő, hiszen a harmincöt főből hu-
szonhárman C1 szintű pontértékeket 
kaptak a szóbeli során. Ezúton is gra-
tulálunk az összes nyolcadikosunknak!
Fontos tudni, hogy a Cambridge First 

(FCE) vizsgát nyolcadik osztályban le-
tenni igen ambiciózus feladat. Magyar-
országon a B2 nyelvi szint az egyetemi 
diploma egyik teljesítési követelménye, 
vagyis tanulóink jóval előrébb járnak 
azon társaiknál , akik ezt az eredményt 
középiskolai éveik alatt érik el.
Erre a kiváló eredményre a két óbudai 

partnerintézményből – az Óbudai Nagy 
László Általános Iskolából és a Krúdy 
Gyula Általános Iskolából – kikerülő ta-
nulók méltán lehetnek büszkék!

Cambridge B2 Próbavizsga

Terepsétán 
az ötödikesek
Az Újpesti Bene Ferenc Általá-

nos Iskola 5.a osztálya áprilisban, 
az 5.b osztálya pedig a Madarak 
és Fák napján vett részt az Újpes-
ti Kulturális Központ Nonprofit 
Kft. Homoktövis Környezetvé-
delmi Oktatóközpontja által hir-
detett terepsétán a IV. kerületi 
Farkas-erdőben.
A gyerekek nagy izgalommal várták 

a kirándulás napját. Előzetes feladat-
ként csapatokat alkottak és ehhez 
a naphoz illő, nagyon találó csapat-
neveket választottak. A szakmai kí-
sérő Kriskáné Gánóczy Anita volt, 
aki a Halassy uszodától vezette végig 
az osztályokat. Az időjárás is végül 
kegyes volt a csoportokhoz a kirán-
dulás napján. A kísérő segítségével 
a tanulók játékos, mozgásos for-
mában új ismereteket szerezhettek 
az ébredő természettel kapcsolat-
ban. Megismerkedhettek a környé-
ken honos és nem honos erdei fák-
kal és növényekkel és azok ismertető 
jegyeivel. Így megtudhatták, hogy 
honnan is került ide az ostorosfa, 
a juharfa és az akácfa. Nagy meg-
lepetésükre azt is megtudhatták 
a gyerekek, hogy a Farkas-erdő nem 
a környéken ólálkodó farkasokról, 
hanem egy növényről kapta a nevét. 
Útközben a bemutatott fák leveleit, 

terméseit gyűjtögették, hogy a be-
ígért vetélkedőn még jobban sze-
repelhessenek. A gyerekeknek sok 
kérdésük volt, amelyekre a vezetőnk 
türelmesen válaszolt is. A vetélkedőn 
a csapatok bebizonyították, hogy fi-
gyeltek a válaszokra is. Ügyesen vá-
laszoltak a feltett kvízkérdésekre is. 
Lelkesen nézegették az általuk be-
gyűjtött bogarakat a speciális bogár-
nézegetőben nagyító segítségével. Út 
közben oda és vissza is kifogyhatat-
lan energiával próbálták ki a külön-
böző sporteszközöket, szurkolva, se-
gítve egymást abban, hogy mindenki 
teljesíthesse a feladatokat.
Jóleső fáradsággal és rengeteg él-

ménnyel tértek vissza az iskolába.
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Képzőművészeti Tansza-
kunk Évzáró Kiállítása

Május 21-én délután nyílt meg 
az Aelia Sabina Alapfokú Művé-
szeti Iskola hagyományos évzáró 
kiállítása, amely ismét csodálatos 
alkotásokat vonultatott fel.
A megjelent kis alkotóink nagy fi-

gyelemmel hallgatták Tenk Dóra, 
az ÓKK munkatársa köszöntő szavait, 
valamint Tóth Márta tanárnő tanévet 
összefoglaló gondolatait. Az ünnepi 
hangulat megteremtésében trombi-
tás növendékeink: Osztovits Dénes 
és Németh Dániel, valamint tanáruk 
Félegyházi Bence működtek közre.

Szülői fórum 
a Medgyessyben
Június 3-án 17 órai kezdettel ren-

dezett szülői fórumot a Medgyes-
sy Ferenc Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola.
Elsőként Dr. Puskás Emese, a Cso-

bánka téri Tüdőgondozó vezető fő-
orvosa tartott előadást Hogyan őrizzük 
meg gyermekeink egészségét a mai füstös 
világban? címmel. Felhívta a figyelmet 
a passzív dohányzás egészségkárosító 
hatásaira. Hangsúlyozta a dohányzás 
negatív hatásait a fejlődő gyermekek 
szervezetére. 
Utána Simon Gábor, a Szent Margit 

Rendelőintézet Egészségfejlesztési 
Irodájának főmunkatársa követke-
zett. Előadásában kiemelte a testi-lel-
ki egyensúly fontosságát és azt, hogy 
milyen mintát ad a dohányzó szülő 
gyermekének. Beszélt arról, hogy 
mennyire függ össze a dohányzás és 
az érzelmek kezelése illetve a dohány-
zás tulajdonképpen a stresszkezelés 
egyik eszköze.
Az előadás végén lehetőség nyílt kö-
tetlen beszélgetésre is.

Látogatóban voltunk

A Fodros Általános Iskola kórusa 
már sok-sok éve ápol kiváló kap-
csolatot a szomszédos bölcsőde és 
óvoda gyerekcsoportjaival.
Ebben az évben május 27-én tet-

tünk látogatást mindkét intézménybe, 
és adtunk koncertet a gyerekeknek. 
A kórus műsorszámai között szere-
pelt több gyerekdal, mesedal össze-
állítás, népdalcsokor, klasszikus dal-
lamok, melyeket hangszeren játszó 

tanulóink darabjaival egészítettünk 
ki. A bölcsődében és az óvodában is 
nagyon lelkes közösség fogadott min-
ket, akik egy-egy ismert dallamot ve-
lünk együtt énekeltek.
Kórusunkat mindkét intézmény 

sok-sok finomsággal várta, a közös 
tízórai után pedig kicsik és nagyok 
együtt játszhattak, amit mindenki na-
gyon élvezett. Már most nagyon vár-
juk a következő találkozást!

Megemlékezés az Országzászlónál

A Bárczi Géza Általános Iskola 
negyedik osztályos tanulói június 
4-én részt vettek a Nemzeti Össze-
tartozás Napja alkalmából szerve-
zett ünnepségen Csillaghegyen.
Tanulóink megrendülve hallgat-
ták a zenével és dalokkal színesített 

előadást, és lelkesen figyelték a fel-
vonuló zászlós és fegyveres katoná-
kat. Az ünnepély végén a meghívott 
vendégekkel együtt mindannyian 
az országzászló elé helyezték az em-
lékezés fehér virágait, ezzel rótták le 
tiszteletüket.
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Vízi Csillag Program a Csillagházban
meit. A program segítségével a szülők 
mélyebben megismerhették gyerme-
küket, sok közös, szeretetteli élményt 
élhettek meg, valamint hatékony fo-
gásokat is tanulhattak gyermekük ella-
zítására. Megismerhették a stretching, 
ízületi mobilizáció alapjait, és egyén-
re szabott segítséget kaptak gyerme-
kük könnyebb kimozgatására, illetve 
a mindennapi életben, a halmozott 
fogyatékosságból fakadó testi-, lelki 
problémák kezelésére.
A gyermekek a foglalkozások alatt 

sokkal magabiztosabbá váltak a víz-
ben, megtanultak lazítani, az óra utáni 
estéken jobban aludtak, felszabadul-
tabbak, kommunikatívabbak lettek 
a tanfolyam hatására. A csapat a prog-
ram során összekovácsolódott, a gye-
rekek hétről hétre várták az újabb, kö-
zös, vízi élményeket társaikkal.

Az Újpesti Csokonai Vitéz Mi-
hály Általános Iskola és Gimnázi-
umban a klasszikus gyermeknapi 
programok mellett évekkel ez-
előtt történt egy újítás, amit „for-
dított” gyermeknapnak neveztek 
el. Az elnevezés arra utal, hogy 
ezúttal rendhagyó módon, a gyer-
mekek iránti tisztelettől vezérel-
ve a pedagógusok adnak műsort, 
miközben a diákok alkotják a kö-
zönséget. A programról olvassák el 
Járai Attila összefoglalóját.
Egy gyermek élete olyan, mint egy 
papírlap, melyen minden arra járó 

nyomot hagy, tartja egy kínai köz-
mondás. Éppen ez volt a cél, hiszen 
a pedagógusi produkciókkal mara-
dandó élményt sikerült nyújtani, ez 
derült ki a műsor alatti és utáni gyer-
meki reakciókból. Kell-e ennél több?!
A hangulat fergetegesnek bizonyult, 

meghatódva figyeltük az örömte-
li arcokat, a felszabadult hangokat, 
mozdulatokat, tetszésnyilvánításokat. 
Igazi „örömódának” hatott mindez. 
Az alapot az egyes számok jelentették, 
a keretet pedig iskolánk fennállásának 
30. évfordulója adta. Furulyáztunk J. 
S. Bach menüettet két szólamban, az-

tán zenéltünk: hol kalapban, hol kalap 
nélkül. A prózai részt Békés Márta: 
Aranyköpés és Romhányi (Rímhányó) 
József: Szamárfül (részlet) című műve 
képviselte. Végül két retró zene tette 
teljessé az előadást, ebből az első a Ha 
én szél lehetnék című feldolgozás volt 
az Omega együttes után szabadon, 
a második a Tanári együttes előadá-
sában John Lennon örökbecsű műve, 
az Imagine.
Szabadság-szerelem-emlékezés, ez 

képezte a vezérfonalat, a vezérmotí-
vumot, humorral fűszerezve. Utóbbi-
ak közül egy kis töredék: Nem értem, 
minek csináltak ide utcát, ha egyszer behaj-
tani tilos? Nem megyek ki a napra, mert 
fejszúrást kapok!
A kellemes, ugyanakkor meghitt 

hangulat érzékeltetésére álljon itt be-
fejezésül két, talán ide illő gondolat, 
mely azt hivatott kifejezni, hogy en-
nek a rendezvénynek van létjogosult-
sága a jövőben:
- Gyermeknapon e kerek földtekén jusson 

mindenhová szeretet és fény!
- Ha karodba nem zárhatsz gyerekeket, 

zárd őket a szívedbe!

„Fordított” gyermeknap a 30 éves Csokonaiban

A 2018-19-es tanévben, a MOL 
Gyermekgyógyító Program kere-
tében a Csillagház halmozottan 
fogyatékos mozgáskorlátozott ta-
nulói speciális hidroterápiás pro-
jektben vehettek részt szüleikkel.

A „Vízi Csillag Program” egységes 
rendszerbe foglalva felhasználja és 
specifikusan, komplex módon alkal-
mazza a fizioterápia, a masszázs, a la-
zító, hidroterápiás módszerek, illetve 
az aromaterápia és a zeneterápia ele-
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A Csalogány DSE sporteseményei
hova is juthatnak sportolóink. A han-
gulat idén is remek volt, nagyon jól 
éreztük magunkat.
Ezúton is szeretnénk köszöne-

tet mondani Németh Eszternek, 
az Amőba úszóiskola vezetőjének és 
kollégáinak, hogy az idén is meghív-
tak minket, és nagyon köszönjük a tá-
mogatást is.
Június 5-én labdarúgóink Pilisma-

róton rúgták a bőrt, ahol divíziójuk-
ban az első helyen végeztek, elhozták 
a kupát, és Megyeri Misi teljesítmé-
nyével ismét gólkirály lett. Nagyszerű 
hangulatban zajlott az MSOSz- MLSz 
Grassroots labdarúgótorna, és az idő-
járás is kedvezett a résztvevőknek, 
hiszen verőfényes napsütés kísérte 
focistáinkat.
Az idei tanév utolsó úszóversenyén 

június 8-án szombaton Monoron ve-
hettek részt sportolóink, ahol, volt 
kölyöksportoló program, integrált 
váltó, és ami a lényeg: volt jókedv és 
vidámság!
Köszönjük mindenkinek, aki részt 

tudott venni a versenyen! Mindenki-
nek szép nyarat kívánunk!

A tanév végéhez közeledve 
a sportesemények is sűrűsödtek 
a Csalogány Óvoda, Általános Is-
kola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola, EGYMI tanulói szá-
mára.
Teniszezni voltak a sportolóink má-

jus utolsó csütörtökén, a Bókay kert-
ben. Nagyon jól érezték magukat, 
érmekkel gazdagodva tértek haza. Új 
sportolókat is avattunk.
Június első hétvégéjén ismét meghí-

vást kaptunk, az Amőba úszóiskola 
évzáró úszóversenyére a Szérűskert 
uszodába, ahogy az elmúlt években 
mindig. Örömmel mondtunk igent 
a meghívásra most is, hiszen jó han-
gulatú, családias versenyen vehettünk 
részt, mint minden évben. Úszóink 
közül erre a versenyre a feltörekvő 
nemzedéket neveztük, hogy legyen 
lehetőségük szokni a versenyhelyzete-
ket. Emellett egy-egy profi versenyzőt 
is neveztünk, hogy megmutathassa, 

Május 21-én, kedden délelőtt 
a Fodros Általános Iskolába láto-
gatott a Szent Miklós EGYMI Ál-
talános Iskola gyerekcsoportja.
Kapcsolatunk már több mint két 

éves, így ismeretségünk már baráti-
nak mondható. Iskolánk Fodros kis-
kórusa erre az alkalomra egy közös, 
játékos, ügyességi sportfoglalkozást 
szervezett a vendég gyerekeknek. 
A tornateremben vegyes csapatokat 
alkotva versengtek egymással. A fel-
adatok között volt, futás, labdás és 
gördeszkás ügyességi feladat, egyéni 
és páros megmérettetés formájában. 
A versengést egy közös kidobós já-
tékkal zártuk, amit mindenki nagyon 
élvezett.
A fáradt és addigra nagyon megéhe-
zett gyerekeket szendvicsekkel, süti-
vel és üdítő itallal vendégeltük meg. 

A programunkat egy közös fotóval 
zártuk és már most megbeszéltük, 
hogy karácsonykor találkozunk, hogy 
közösen ünnepelhessünk!

Vendégeink voltak a Szent Miklósosok Lovasterapeuta 
az iskolánkban
Az utolsó tanítási héten a Dr. 

Béres József  Általános Iskola 
két osztályába is ellátogatott Ács 
Franciska lovas terapeuta ameri-
kai minilovával.
Az esemény érdekességét az adta, 

hogy Franciska lova nem csupán egy 
ló a sok közül, hanem terápiás céllal 
kórházakban látogatják a kisgyere-
keket, hogy számukra elviselhetőbb 
legyen a gyógyulással ott töltött 
hosszú idő.
Vendégünk, a miniló, hihetetlenül 

fegyelmezetten viselkedett az osz-
tálytermekben. Lényével elbűvölte 
a gyerekeket, akik sok érdekességet 
hallottak Franciskától és maguk is 
megtapasztalták az állat közelségé-
ből adódó többletenergiát.
Köszönjük a látogatást!
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Az Újpesti Óvoda, Általános Is-
kola és EGYMI május 23-án szer-
vezte meg a diákok által már vár-
va várt labdarúgó-bajnokságot, 
a Semsey Aladár parkban.
A versenyre három csapat jelentke-
zett az iskolából, a játék körmérkő-
zéses formában került lebonyolításra. 

A sportszerű és szoros mérkőzések 
végén az MLSZ szóvivője, Sipos Jenő, 
valamint az intézmény vezetője, Sel-
meci László gratulált a győzteseknek 
és adta át jutalmukat (focilabdákat, 
édességet, íróeszközt). A gólkirály Pittner 
Márk, a legjobb kapus pedig Nyeste 
Szabolcs lett. Gratulálunk!

államonként több tucat csapat űzi ver-
senyszerűen, és több, mint háromszáz-
ezer játékost tartanak nyilván. 
Iskolánk a bajnokságon egy csapattal 

vett részt, melyben egyaránt szerepel-
tek felsős lányok és fiúk. A verseny 
hangulata remek volt, mindenki felfo-
kozott hangulatban várta a mérkőzése-
ket, apait-anyait beleadott, és próbálta 
a mérkőzés megnyeréséhez segíteni 
csapatát, de akkor sem sírtunk, ha egy-
egy labda kupán talált bennünket. Ha-
tározottan mondhatom, hogy az egész 
verseny fő motívuma a nevetés volt. 
A verseny végén iskolánk csapata 

az előkelő 3. helyen végzett, de bízom 
benne, hogy jövőre akár meg is nyer-
hetjük a bajnokságot.
Hálás vagyok testnevelő tanáromnak, 

hogy a része lehettem a versengésnek, 
remélem, jövőre is lesz esélyem a re-
mélhetőleg győztes csapatba kerülni.
A képen a Károlyi bronzérmes csapata lát-

ható, Lakosa Gyula tanár úr vezetésével. 

Május 29-én az Újpesti Károlyi Ist-
ván Általános Iskola és Gimnázium 
már második alkalommal rendezte 
meg a kerületi kidobós bajnoksá-
got, melyen az intézménnyel együtt 
nyolc iskola tíz csapata vett részt. 
A versenyről Magyar Emma, az in-
tézmény 7.b osztályos tanulója írt.

Kevés olyan ember van a világban, 
aki gyermekkorában ne játszotta volna 
a kidobóst, tornaóráink kedvelt játé-
kát, amikor a kötelező feladatok után 
végre kiengedhetjük a gőzt. A kidobós 
nemzetközi karrierje dodgeball néven 
emelkedett sportág szintjére. Ameri-
kában konkrétan akkora divat, hogy 

Újpesti kidobós verseny a Károlyiban

Labdarúgó-bajnokság az Újpesti EGYMI-ben Gyógytestnevelés-
bemutató
Május 31-én 16 órától került meg-

rendezésre az Újpesti Homoktö-
vis Általános Iskola tornatermében 
a tanév végi gyógytestnevelés be-
mutató, amelyről Balogh Zsuzsanna 
gyógytestnevelő tanár számolt be.
A program célja a gyógytestnevelés 

megismertetése a szülőkkel, kollégák-
kal. Minden gyógytestnevelés csoport 
fellépett egy produkcióval. Az 1-2. osz-
tályosok zenés tartásjavító gyakorlattal 
készültek, a 3-4. osztályosok egy vál-
tozatos akadálypályán különféle után-
zójárásokkal, kúszásokkal-mászások-
kal haladtak végig. A felsős fiúk zenés 
tornabot gyakorlatot, az 5-6. osztályos 
lányok egy dinamikus jóga gyakorlatot, 
míg a 7-8. osztályos lányok egy fitball-
labda gyakorlatot mutattak be.
A bemutató nagyon sikeres volt, mely 

köszönhető a nagy számban megjelent 
szülőknek, s természetesen a gyerekek-
nek, akik gyönyörűen, a helyes testtartás-
ra törekedve mutatták be gyakorlataikat.
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Ha május, akkor Frizbi Di-
ákolimpia. Idén már immáron 
negyedik alkalommal került 
megrendezésre ez az izgalmas 
sportverseny, melyen a Fod-
ros Általános Iskola diákjai már 
a kezdetek óta részt vesznek.
Az érdeklődés minden évben egyre 

nagyobb lett, ezért az országban már 
öt régióban volt előválogató verseny, 
ahonnan csak a legjobbak jutottak el 
végül a gödöllői döntőbe. Az ver-
senyt Gödöllő város polgármestere, 
Gémesi György nyitotta meg.
Május 25-én, szombaton még az idő-

járás is kedvezett a sporthoz, ragyo-
gó napsütés fogadta a versenyzőket. 
Három focipályán tizenkét pályát je-
löltek ki a szervezők.
Idén először lehetőséget kaptak 

az iskolák, hogy IV., illetve V-VI. 
korosztályban a mixed mellett fiú 
és lány csapatok is indulhassanak, 
így több mint száztíz fiatal küzdött 
lelkesen az érmekért. A szervezők 
munkáját dicséri, hogy idén is min-
den gördülékenyen ment. Mindig 
korrekt és pontos tájékoztatást kap-
tak az érdeklődő versenyzők. 
Iskolánk négy csapattal képviseltette 

magát és fantasztikus lelkesedéssel 
játszották végig a meccseket. Kitar-
tásuk és küzdeni tudásuk meghozta 
az eredményét.
• III. korcsoportban mi-

xed (vegyes csapat) divízió 
4. hely.

• IV. korcsoport mixed divízió 
6. hely

• IV. korcsoport fiú divízió 
3. hely

• IV. korcsoport lány divízió 
3. hely

Büszkék vagyunk az eredménye-
inkre, hiszen idén új korszakot kez-
dett iskolánk. Tavaly elballagtak 
azok a diákjaink, akikkel évekkel ez-
előtt együtt kezdtük megismerni ezt 
a sportágat, s akikkel együtt bábás-
kodtunk a népszerűsítésénél.
Büszkék vagyunk arra, hogy volt di-

ákunk Paksai Luca tagja lett a Frizbi 
válogatottnak, és szerepel a Győr-
ben megrendezésre kerülő Európa 
Bajnokságon.
Külön is köszönjük Paksai Már-

tonnak a korábbi években nyújtott 
felkészítő munkáját, s az idei Diák-
olimpia profi szervezését.

 
TAN KER HÍR
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hetente

Frizbi a Fodrosban

Az Újpesti EGYMI diákjai május 
29-én, a Kihívás napján a testne-
velés órák keretében kilátogattak 
az újpesti Szent István térre, hogy 
részt vegyenek a Kihívás napi 
programokon.

Az intézményből összesen nyolc-
vanhét tanuló próbált ki különböző 
sporttevékenységeket. Az alsósok 
kedvence az ugrálóvár és a mászófal 
volt, a felsősök a trambulint és a slack 
line-t kedvelték.

Az Újpesti EGYMI a Kihívás napján
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