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Adj egy ötöst!
Sok diák még mindig furcsállja, 

idegenkedik, és nem tudja kezelni 
a  fogyatékossággal  élő  embereket. 
Hogyan is tudná? Hiszen nem, vagy 
nem megfelelő  környezetben  talál-
kozik velük – sokszor esélyük sincs 
arra, hogy interakcióba kerüljenek.
Elindult a 2019/20-as pályázati cik-

lus, szeptember 16-ától immáron har-
madik alkalommal kerül meghirdetésre 
az Adj egy ötöst! elnevezésű program.
A program kifejezetten az iskolai 

korosztályhoz szól. A szemléletformá-
ló kezdeményezés alapját évről-évre 
az általános iskolai felső tagozatos és 
középfokú iskolás diákcsoportok szá-
mára országosan meghirdetett pályá-
zat adja. A pályázat abban segít, hogy 
a gyerekek személyes élményeken ke-
resztül ismerkedjenek meg a fogyaté-
kossággal élő embertársaikkal. Az el-
múlt évek egyértelműen megmutatták, 
hogy ez egy életre szólóan meghatá-
rozza elfogadó hozzáállásukat.
Cikkünk a 2. oldalon folytatódik

Márton-napi ünnepi 
felvonulás Óbudán
Évszázados német hagyományt 
elevenítenek  fel  minden  évben 
az Első Óbudai Német Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola diák-
jai, mikor lámpásaikkal iskolájuktól 
a Szentháromság-templomhoz vo-
nulnak, hogy Szent Márton életét 
ismertető előadást mutassanak be.
Messziről kitűnik a Vörösvári úti 

tízemeletes házak homlokzatai közül 
az Első Óbudai vörös téglás épülete. 
A századfordulón, a főváros iskolaépí-
tési programja keretében emelt épület 
udvarán az őszi alkonyatban teázó-be-
szélgető csoportok gyülekeznek.
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik

Őszi programok az Erkelben

Október 4-én Somos Zsuzsa kiállítás megnyitóján játszott Tóth Bene-
dek gitáros növendékünk az UP Újpesti Rendezvénytérben. Az „újpestiek, 
akik…” címet viselő kiállítás újpestiek történetét, portréjukat, emberi arcu-
kat mutatta be, példaképként állítva őket a közönség elé. Viola Éva tanárnő 
felkészítésében Dyens Tangoját, valamint Carcasse Etűdjét játszotta el növen-
dékünk. Az események sora a 17. oldalon folytatódik

A  szép  őszi  időszak  beköszön-
tével  párhuzamosan  elkezdődött 
az Erkel Gyula Újpesti Zenei 
Alapfokú  Művészeti  Iskola  kon-
certsorozata  is.  Számtalan  kon-
cert, rendezvény és verseny zajlott 
elmúlt  hónapokban,  amelyeken 
az intézmény tanulói bemutathat-
ták kivételes tehetségüket.

Versmondás a Károlyiban
Amikor az megjött a kerületi sza-

valóverseny híre, az Újpesti Károlyi 
István  Általános  Iskola  és  Gimná-
zium minden alsós osztályban elő-
kerültek Tandori Dezső medvés és 
verebes  versei.  A  következőkben 
Veszprémi Ildikó igazgatóhelyettes 
írását olvashatják.
November 13-án immáron hetedik al-

kalommal került megrendezésre a ma-
gyar nyelv napja alkalmából Újpest 
hagyományos szavalóversenye az álta-
lános és középiskolás diákok számára. 
A verseny idén azért is volt különleges, 
hiszen Ady Endre halálának 100. évfor-
dulójára emlékeztek meg a versenyzők.
Cikkünk a 16. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471298043112744
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471298043112744
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471294716446410
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2471301599779055/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471294716446410/2471294219779793/?type=3&theater
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November végétől 
nyitnak az óbudai 
jégpályák

Óbuda-Békásmegyer  Önkor-
mányzata az adventi ünnepek 
kezdetével  minden  évben  két 
helyszínen nyitja meg  az óbudai 
lakosság részére a térítésmente-
sen használható jégpályákat.
A tavalyi évhez hasonlóan a Csobán-

ka téren egy 10x20 méteres, valamint 
a Fő téren egy 15x25 méteres pályával 
várjuk a korcsolyázni vágyó lakosokat.
Nyitvatartás:
2019. november 30. (18:00) - 2020. 
február 02. (időjárás függvényében meghos�-
s�abbításra kerülhet)
Fő tér: hétfő-vasárnap 08:00 - 22:00
Csobánka tér: hétfő-vasárnap 08:00-20:00
Korcsolyaoktatás
Az oktatás térítésmentesen az aláb-

bi időpontokban ingyenesen vehető 
igénybe. Jelentkezni a helyszíneken, 
az oktatást megelőző fél órában lehet.
Első hétvége: 2019. december 07-08., 
utolsó hétvége 2020. január 25-26.
Fő téren szombatonként 08:00-10:00 
között, a Csobánka téren vasárnapon-
ként 08:00-10:00.
Korcsolyakölcsönző
Hétköznap, tanítási időben a III. ke-

rületi iskolai csoportok részére, tanári 
kísérettel a korcsolyabérlés díja 200 Ft.
Szerviz
Élezésre csak a Fő téren lesz lehető-

ség, hétvégi napokon 1000 Ft/cipőpár 
ellenében.
Belépődíj
A jégpályák minden időpontban térí-

tésmentesen állnak az érdeklődők ré-
szére. Szeretettel várjuk a korcsolyázás 
kedvelőit! Sportélményekben gazdag 
korcsolyázást kívánunk minden kedves 
látogatónknak!

forrás: obudasport.hu

Adj egy ötöst!

A legutóbbi, május végén lezárult 
pályázati ciklusban országosan közel 
száz iskolából jelentkeztek pályázat-
tal a diákok a Salva Vita Alapítvány 
és a Szerencsejáték Zrt. által három 
éve elindított Adj Egy Ötöst! nevű is-
kolai szemléletformáló programra. 
A 2018/19-es pályázati ciklusban 
végül összesen nyolcvankilenc meg-
valósult pályamunkát töltöttek fel 
a programban részt vevő osztályok. 
A kezdeményezés több mint tizen-
egyezer embert ért el: diákokat, pe-
dagógusokat, szülőket, testvéreket, 
családtagokat, a pályázók oktatási in-
tézményeinek közösségét, és számos 
megjelenést generáltak az országos 
és helyi médiában. A tizenkét nyertes 
pályaművet egy szakmai zsűri szava-
zata alapján választottuk ki, és ünne-
pélyes keretek között egy zenés gálán 
díjaztuk május 24-én a Groupama 
Arénában több, mint ötszáz ép- és fo-
gyatékossággal élő gyermek, valamint 
tanáraik részvételével. Az elmúlt évek 
sikereit követően idén szeptembertől 
újabb pályázatot hirdetünk, és ismét 
várjuk a színes és kreatív alkotásokat.
A pályázatban egy közös szabadidős 

programot kell megvalósítani, ahol 
az érintettek közösen alkotnak, játsza-
nak, gyűjtenek élményeket.
A pályaművek megismerését köve-
tően a zsűri értékeli, hogy mennyire 
volt kreatív, ötletes maga a program, 

mennyire volt élményszerű, interak-
tív mind a diákok, mind a fogyaté-
kossággal élő résztvevő(k) számára, 
mennyire valósul meg a program aka-
dálymentessége vagy mennyire tudja 
megmutatni a program eredményeit 
a közvetlen környezetén túl, például 
a helyi média segítségét igénybe véve.
Mindezért pedig 400.000 forint jutal-
mat is kaphatnak!
Mit kell tenni annak a tanárnak, 
akit érdekel a lehetőség?
• Regisztrálni a program oldalán 

(adjegyotost.hu),
• Feltölteni egy rövid program-

tervet,
• Megvalósítani, és dokumentálni 

a programot (e� les� a pályamű),
• Feltölteni a pályaművet.
Ilyen egyszerűen, könnyen és szóra-

koztatóan, mégis hasznosan még so-
sem nyerhettek 400.000 forintot. Eb-
ből életük legjobb osztálykirándulását 
is meg tudják szervezni! A jelentke-
zők felkészítő tréninget és teljes körű 
segítséget kapnak, így kockázat nélkül 
vághatnak neki ennek a kalandnak. 
Siessenek, ugyanis a regisztráció csak 
december 31-ig van nyitva. A progra-
mot pedig 2020. április 30-ig kell meg-
valósítani.
A nyertes osztályok felkészítő taná-

rainak egy 50.000 forintos könyvutal-
ványt is biztosít a kiíró. További rész-
letek az adjegyotost.hu weboldalán.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.obudasport.hu/sportolj-nalunk/korcsolyapalyak/item/1679-november-vegetol-nyitnak-az-obudai-jegpalyak
https://www.obudasport.hu/sportolj-nalunk/korcsolyapalyak/item/1679-november-vegetol-nyitnak-az-obudai-jegpalyak
https://www.obudasport.hu/sportolj-nalunk/korcsolyapalyak/item/1679-november-vegetol-nyitnak-az-obudai-jegpalyak
https://www.obudasport.hu/sportolj-nalunk/korcsolyapalyak/item/1679-november-vegetol-nyitnak-az-obudai-jegpalyak
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471289369780278
http://adjegyotost.hu
http://adjegyotost.hu
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471289369780278/2471288753113673/?type=3&theater


 Kattintson Facebook oldalunkra!

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

Átadták a „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíjakat

Óbuda-Békásmegyer  Önkor-
mányzata minden tanév őszén ki-
írja a „Jó tanuló, jó sportoló” ösz-
töndíj pályázatot a III. kerületben 
lakó  és  tanuló,  7-12.  évfolyamra 
beiratkozott  tanulók  számára, 
akiknek a tanulmányi eredménye 
az elmúlt tanév során elérte vagy 
meghaladta a 4.00 átlagot.
A pályázat azt a célt szolgálja, hogy 

segítse azokat a diákokat, akik a tanu-
lás és sportolás összhangját kiemelke-
dő módon gyakorolják, ezáltal példát 
mutatnak tanuló társaiknak, motivál-
va őket arra, hogy hasonló eredmé-
nyeket érjenek el a tanév során.
Idén 13. alkalommal került kiosz-

tásra az ösztöndíj, melynek helyszí-
néül az Esernyős - Óbudai Kulturá-
lis, Turisztikai és Információs Pont 
Szindbád terme szolgált. A díjakat 
dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere, dr. Csepeli Zsuzsanna, 
az Óbudai Sport és Szabadidő Kft. 
ügyvezető igazgatója, valamint Feny-
vesiné Hegedűs Edit, az Észak-Bu-
dapesti Tankerületi Központ szakmai 
helyettese adta át a kiváló sport és ta-
nulmányi eredményt elérő diákoknak.
A 2019/2020-as tanévben huszon-

egy iskolából rekordszámú, nyolc-
vanhat pályázat érkezett. A sportágak 
tekintetében, összesen tizenhat sport-
ágban nyújtottak kiemelkedő teljesít-

ményt a pályázatot benyújtó diákok. 
Az önkormányzat által nyújtott havi 
tízezer forintos támogatásban tíz hó-
napon keresztül harminckét tanuló 
részesült, míg húsz diák elismerő ok-
levelet vehetett át. A három legered-
ményesebb intézmény a Veres Péter 
Gimnázium, az Óbudai Gimnázium, 
majd őket követve az Óbudai Árpád 
Gimnázium volt. Kiemelkedő ered-
ményt tudhat magáénak Marosi Vik-
tória, az Óbudai Gimnázium tanulója, 
aki immáron ötödjére nyerte el az ösz-
töndíjat. Ugyancsak gratulációt érde-
mel Szimcsák Mira, a Kőrösi Csoma 
Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista 
Gimnázium diákja, valamint Róth Re-
beka Laura, a Veres Péter Gimnázium 
ta, akik negyedik alkalommal része-
sülnek ösztöndíjban.
A díjazottak közt szerepelt Csernai 

Alexandra is, a Csalogány EGYMI ta-
nulója, aki az idei évben megrendezett 
Speciális Olimpia Világjátékán elért 
eredményei, valamint kiváló tanulmá-
nyi eredménye miatt részesült az ösz-
töndíjban
Az ideit is beleszámítva, a 2007-es ala-

pítása óta kétszázhúsz gyermek nyerte 
el a „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndí-
jat. Az öszöndíjban és az oklevélben 
részesült tanulók névsora a cég hon-
lapjáról IDE kattintva érhető el.

forrás: obudasport.hu

Kiállítás nyílik 
a Csalogány EGYMI 
diákjainak alkotásaiból

November  25-én  14  órakor  nyílik 
meg az Óbudai Kulturális Központ-
ban a „Lelkem tükre szabadon” el-
nevezésű folyosói tárlat, ahol a csa-
logányos tanulók művészetterápiás 
alkotásai tekinthetők meg.
A Csalogány Intézményben nagy 

hagyománya van a különböző művé-
szetekre való nevelésnek. A komplex 
művészetterápiás műhely megalakulá-
sa óta nagy eredményeket és szép sike-
reket ért el. Számos kiállítással és még 
több alkotni vágyó gyermekkel büsz-
kélkedhetünk. Vannak olyan tanulóink, 
akik itt kaptak kedvet az önkifejező al-
kotáshoz, és olyanok is, akik évek óta 
már magas szinten szeretnek festeni és 
rajzolni.
A művészetterápiás foglalkozásokon 

számtalan anyaggal, eszközzel alkot-
nak a növendékek. A művészetterápia 
egy olyan öngyógyító folyamatokat is 
beindító tevékenység, amely remekül 
illeszkedik a gyógypedagógia eszköztá-
rába. Szavak nélkül olyan mély érzelmi 
töltetekkel is találkoznak a résztvevők, 
melyek más foglalkozások alatt nem 
vagy nem ilyen mélységben kerülnek 
a felszínre. A most kiállításra kerülő 
alkotások a műhely munkájába kíván 
egy pici betekintést nyújtani.
A kiállítást Dr. Kántor Gézáné, 

a Csalogány EGYMI intézményveze-
tője nyitja meg.
Helyszín: Óbudai Kulturális Központ
1032 Budapest, San Marco utca 81.
Időpont: 2019. november 25. 14:00
A tárlat december 13-ig, hétköznapo-

kon 9-16 óráig ingyenesen látogatható. 
Az érdeklődőket sok szeretettel várjuk!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.obudasport.hu/onkormanyzat/jo-tanulo-jo-sportolo-palyazat/item/1684-atadasra-kerultek-a-jo-tanulo-jo-sportolo-osztondijak
https://www.obudasport.hu/onkormanyzat/jo-tanulo-jo-sportolo-palyazat/item/1684-atadasra-kerultek-a-jo-tanulo-jo-sportolo-osztondijak
https://kulturkozpont.hu/esemeny/lelkem-tukre-szabadon/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/lelkem-tukre-szabadon/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/lelkem-tukre-szabadon/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/lelkem-tukre-szabadon/
https://www.obudasport.hu/onkormanyzat/jo-tanulo-jo-sportolo-palyazat/item/1684-atadasra-kerultek-a-jo-tanulo-jo-sportolo-osztondijak
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November  11-ét,  Márton  napját 
lámpás felvonulással ünnepelték 
a Medgyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi  Általános  Iskola  diákjai, 
akik  számtalan  szebbnél  szebb 
lámpás  fényében,  német  énekszó-
val tettek rövid esti sétát az iskola 
környékén.
Sok diákunkkal szüleik, nagyszüleik is 
együtt meneteltek. Az eseményt lám-
páskészítő verseny előzte meg, amely 

ötletes, hangulatos munkák elkészíté-
sére sarkallta a tanulókat és együttmű-
ködő szüleiket is. Az osztályok előzetes 
feladatként tablót is készítettek, melye-
ken felidézték Szent Márton történetét. 
Megjelentek rajtuk a legjellegzetesebb, 
elmaradhatatlan Márton-napi kellékek, 
a lámpások és a libák is.
A novemberi Márton-naphoz kap-

csolódóan az intézmény 5.a osztá-
lyos tanulói az Óbudai Múzeumban 
Márton-napi múzeumpedagógiai fog-
lalkozáson vettek részt. A majdnem 
másfél óra alatt játékos feladatokat 
oldottak meg két csoportban múze-
umpedagógusok segítségével. Találós 
kérdésekre válaszolva libát kerestek, 
fotóztak, előadást tartottak, plakátot 
készítettek, érdekességeket fedeztek 
fe és sokat nevettek.

Márton-nap a Medgyessyben Márton-nap a Benében
November  7-én  és  8-án  délután 
a Bene Ferenc Általános Iskola alsó 
tagozatosai Márton napjához fűző-
dő népszokásokkal, népi játékokkal 
ismerkedhettek az Ifjúsági Házban.
Már előző években is nagy sikert ara-

tott ez a program tanulóink körében. 
Idén sem volt ez másként, nagyon 
sok, izgalmas interaktív foglalkozás 
várta a gyerekeket. Megismerkedtek 
a Márton-nap történetével, a libatö-
més, lúdtollal írás technikájával. Mesét 
hallgattak, közben libazsíros kenyeret 
ettek, s hozzá finom teát ittak. A kéz-
műves foglalkozáson libás fejpántot 
készítettek, majd pörgős-forgós tánc-
házas programon is részt vehettek.
A Márton-nap vidám hangulatban, 

vigassággal telt el, élményekben gaz-
dagon térhettünk vissza iskolánkba.
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Márton-napi ünnepi felvonulás Óbudán
a gyerekek színes lampionokat készí-
tettek, korhű díszleteket terveztek, né-
met nyelvű dalokat, verseket tanultak, 
legendákat olvastak Szent Márton éle-
téről. Minden évben új darabot adnak 
elő. A mindenkori negyedikesek taní-
tóikkal és némettanáraikkal együtt írják 
és viszik színpadra a Márton-napi jele-
netet. Mindezt német nyelven, zenével 
és énekkel színesítve. Az igazgatónő 
feleleveníti Szent Márton életét, közép-
pontba állítva a hozzá köthető csodákat, 
rávilágítva az ünnep üzenetére: Márton 
életpéldája arra hív mindannyiunkat, 
hogy segítsünk egymásnak, keressük 
meg és támogassuk a rászorulókat, mi-
ként az iskola is gyűjtést indított rászo-
ruló és beteg gyermekek javára. Végül 
a Márton-nap még egy hagyományos 
kelléke megjelent: a gyerekek szépen 
díszített libakalácsot – liba alakú mé�es-
kalácsot – kaptak emlékül.
Az ünnepi eseményen részt vett 

Neubrandt Istvánné, az óbudai Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és 
Bajzáth Ferenc, az óbuda-hegyvidéki 
Szentháromság-templom plébániai 
kormányzója.

Forrás: magyarkurir.hu

Az iskola egyik legerősebb hagyo-
mánya az 1995 óta minden évben 
megtartott Márton-napi ünnepség, 
mellyel Óbuda német ajkú lakosságá-
nak a 19. század második fele óta élő 
szokását elevenítik fel.
Kiürülnek a poharak, elfogy a libazsí-

ros kenyér, a gyerekek tanítóikkal fel-
sorakoznak. Mindenki kezében a saját 
maga készítette lampion, a felvonulás 
elengedhetetlen kelléke. A sokaságot 
lovasok vezetik fel, középen lovagol 
a Szent Mártont megjelenítő fáklyás 
alak. Indul a menet. Közben a város 
éli megszokott hétfő kora esti életét. 

Csúcsforgalom van, de a járdán mi 
erről nem veszünk tudomást. A gye-
rekek a hagyományos német Márton-
napi dalokat éneklik, az autóáradat 
láthatólag a lovakat sem zavarja. Ke-
rülővel jutunk az iskolával átellenben 
álló Szentháromság-templomhoz.
A templom teljesen megtelik. Itt van 

minden alsós osztály, a gyerekek szü-
leikkel, nagyszüleikkel. A jelenlévőket 
Fetterné Szőnyi Éva, az intézmény 
igazgatója köszönti. Elmondja, az is-
kola mindenkori negyedik osztálya és 
a kórus ad ünnepi műsort. Már tanév 
elején megkezdődött a készülődés: 

Fotó: Lambert Attila

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471305566445325
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471305566445325/2471305113112037/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471306796445202
https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471298043112744
https://www.magyarkurir.hu/hirek/segitsunk-egymasnak-marton-napi-unnepi-felvonulas-obudan?fbclid=IwAR24WTU5jaZDfh5EeQ3De_Gis3YwXgO0qC6_VzxaiawSxKkvFEZ7DVED_wg
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471298043112744/2471297146446167/?type=3&theater
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Élet a Halassyban – Ízelítő az első negyedév programjaiból
az újpesti piacon, a csokigyárban, 
a BKV-nál, sőt az ORFK-n is. Meg-
ismerhették a mentőautó belsejét, és 
szülői előadásokat is hallhattak. 
Természetesen legfontosabb fel-

adatunk a tanulás-tanítás. Örömmel 
neveztük be tehetséges diákjainkat 
német nyelvi versenyekbe, illetve sze-
repeltettük őket rajzpályázatokon. 
Eddig elért eredményeikre nagyon 
büszkék vagyunk. 
Az Újpest - Árpád Lions Club szer-

vezésében, Újpest Önkormányza-
tának támogatásával meghirdetett 
Békeposzter pályázaton Ács Lili, is-
kolánk 6. osztályos diákja II. helyezést 
ért el. Gratulálunk Stichleutner József  
felkészítő tanárnak és az eredményes 
pályázónak is.
Iskolánk versenyzői a beküldött 

feladatlapok alapján továbbjutottak 
a nyolcadikosok német nyelvi verse-
nyének szóbeli fordulójára, melynek 
helyszíne a Madách Imre Gimnázium 
lesz. Versenyzőink:
1. Fekete Csongor, Kedzierszki 

Hunor Szabolcs és Takáts Zsó-
fia fémjelezte csapat, illetve

2. Bartos Péter László, Derék Dá-
niel, Sélley László Balázs és Var-
ga Hunor csapata.

Gratulálunk Kovács Andrea felkészí-
tő tanárnak és a versenyzőknek!

Iskolánk, az Újpesti Halassy Oli-
vér Német Nyelvet Emelt Szinten 
Oktató Általános Iskola és Nyelv-
oktató Nemzetiségi Iskola az idei 
tanévben  kiemelt  feladatának  te-
kinti a testi-lelki egészségre neve-
lést, amely így a tanév programjai-
ban rendre meg is jelenik.
Megszerveztük és meg is valósítot-

tuk a síoktatást a 2. évfolyamon, be-
neveztünk a Bozsik-programba, részt 
vettünk az Újpesti Futó- és Kerékpá-
ros Fesztiválon, működtetjük a szivacs 
kézilabda sportkört. Örökös Boldog 
Iskolaként tovább visszük a Boldogság 
programot. Az őszi tanulmányi kirán-
dulásokat is tudatosan e célok men-
tén szerveztük meg. Alsó tagozatos 
diákjaink a Tarzan Parkba látogattak 
el; felsőseink pedig Egerben, Székes-
fehérvárott, a Magyar Természettudo-
mányi Múzeumban és az Újpesti Tor-
naegyletben jártak. Olimpiai iskolaként 
képviseltettük magunkat a MOB által 
szervezett halottak napi megemlékezé-
sen a Farkasréti temetőben, az Olimpi-
ai Bajnokok Falánál. 
Fontos és megkerülhetetlen felada-

tunk a fenntarthatóságra és a kör-
nyezettudatosságra nevelés is. En-
nek jegyében papír- és kupakgyűjtést 
szervezett a diákönkormányzat, illet-
ve az osztályfőnöki munkaközösség. 
Folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtést 
is. Munkatervünk bővelkedik tartalmas 

programokban. Az első negyedévben 
nemzeti ünnepeinkre és a nyelvokta-
táshoz kapcsolódó projektekre fek-
tettünk nagy hangsúlyt. Október 23-a 
tiszteletére minden osztály nemzeti 
színű szalagot kötött az újpesti ’56-os 
emlékműre, és hagyományosan részt 
vettünk a temető gondozásában is. 
Az angol nyelvet tanító pedagógusok 
szervezésében Halloweent, a német 
nemzetiségi nyelvoktatás keretén belül 
pedig Márton-napot rendeztünk. 
Az első tanítás nélküli munkanapunk 

pályaorientációs nap volt. Tanulóink 
járhattak a tűzoltóknál, az Angyal-
földi kocsiszínben, a járműjavítóban, 

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2471309436444938/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471309436444938/2471308359778379/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471309436444938/2471308486445033/?type=3&theater
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Ahogy a mese is tanította, reméljük 
minden kisgyermek „látó emberként” 
hagyta el a múzeumi erdőt.
A kékfestés nyomában
A 2.a osztályos gyerekek a Gold-

berger Textilipari Múzeumban jártak. 
Készítettek nyomódúcot, és megis-
merkedtek a kékfestés titkaival. Nagy-
szerű program volt, minden gyerek 
tele élményekkel tért haza.
A vendéglátással ismerkedtünk
Mi, 5.b-sek a Vendéglátóipari Múze-

umban voltunk, ahol pályaorientációs 
foglalkozáson vettünk rész. A prog-
ram vendéglátás előadóinak világába 
kalauzolt minket, ahol ügyességi és 
gondolkodtató játékokkal ismertük 
meg, mit érdemes a hétköznapi éle-
tünkhöz eltanulni a táncosok, bűvé-
szek, zenészek, artisták tudományából. 
Izgalmas, tartalmas foglalkozás volt.
Mátyás király udvarában
A múzeumi délelőttöt a 6.a osztály 

a Hadtörténeti Múzeumban töltötte, 
ahol Mátyás királlyal kapcsolatos mú-
zeumpedagógiai foglalkozáson vettek 
részt a gyerekek.
A szép őszi napra való tekintettel 

egy kis városnézés is volt a program-
jukban. A Budai várhoz siklóval men-
tek fel diákjaink, ahol megtekintették 
a Sándor-Palotát a Mátyás-templo-
mot és a Halászbástyát is. Nagyon jó 
hangulatban telt az egész nap.

Már évek óta hagyomány a Fod-
ros  Általános  Iskolában,  hogy 
az őszi szünet előtti utolsó tanítási 
napon múzeumi napot tartanak, 
ekkor minden osztály múzeumi 
foglalkozásokon vesz részt.
Az alsósok idén három helyen jár-

tak, a legkisebbekhez és a 3.b osz-
tályhoz pedig „Utazó Múzeumként” 
házhoz jött a Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Múzeum 
a Csokimánia és a Répa, retek, mogyoró 
című előadásaival. A 2. évfolyamo-
sok az óbudai Goldberger Textilipari 
Múzeumba látogattak el, a 3.a és 3.b 
osztály pedig a Mezőgazdasági Múze-
umba utazott. A negyedikesek a Kis-
celli Múzeumban vettek részt a Ra-
gyogj! című kiállításon.
A felső tagozatos osztályok is kedvük-

re válogathattak Budapest múzeumai 
között. Népszerűnek bizonyult például 
a Természettudományi Múzeum dino-
szaurusz kiállítása, de a Hadtörténeti 
Múzeum is jó választás volt. Mindenütt 
érdekes feladatokkal fogadták a gyere-
keket. Élménydús nappal zártuk az ok-
tóbert, és indulhattunk az őszi szünetre. 
Íme, néhány osztály beszámolója a kel-
lemes programról:
Ragyogtunk a Kiscelliben
A múzeumi napon a Fodros negyedi-

kesei a Kiscelli Múzeumban jártak. 
A „Ragyogj!” című divattörténeti kiállítá-
son megcsodáltuk a flitterekes, csillogó 
ruhákat, cipőket, ámultunk a restau-
rált, régi ruhakölteményeken, játékos 
feladatokban csillogtattuk meg a tudá-
sunkat. Az állandó kiállítás termeibe 

is bekukkantottunk, érdekességeket 
hallhattunk az épületről, egyes kiállítási 
tárgyak történetéről. Még a kriptába is 
bemehettünk, ahol teljes sötétbe bur-
kolódzva, csak néhány kislámpa fényé-
nél villantak fel az ott látható freskók.
A múlt árnyai és a jelen csillogása 

együtt nyűgözte le a gyerekeket és 
a felnőtteket egyaránt. Igényes prog-
ramot állítottak össze a múzeum mun-
katársai, amiért külön köszönet jár.
Felfedeztük a Mezőgazdasági Mú-
zeumot
A 3.a és a 3.b osztály sem unatkozott 

a Mezőgazdasági Múzeumban. Múze-
umpedagógiai foglalkozásuk témája 
A� erdő kincsei, a� erdő ü�enete volt. Tar-
talmas, színvonalas kiállítást láttunk, 
amit izgalmassá tett a tevékenykedte-
tésen, tapasztaltatáson alapuló múze-
umpedagógiai foglalkozás. 

Egy emlékezetes délelőtt, avagy múzeumi nap a Fodrosban

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471324529776762/2471323263110222/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471324529776762
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471324529776762/2471323443110204/?type=3&theater
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Halloween a Kerékben IX. Tökfaragó verseny 
a Krúdyban

Október 24-én tartották a Krúdy 
Gyula Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában a tök-
faragó  versenyt.  Az  idén  is  nagy 
volt  az  érdeklődés  a  Diákönkor-
mányzat által szervezett prog-
ramra, amelyről Lehelváriné Kiss 
Tünde, az intézmény DÖK segítő 
tanára írt beszámolót.
A versenyre negyvenkilenc csapat 

nevezett be. Az öt főből álló csapa-
tok nagyon lelkesek voltak és nagyon 
ötletes alkotások születtek, amit 
a DÖK tagjaiból álló zsűri értékelt 
és jutalmazott is. A gyerekek örültek 
az édességeknek, lufinak, dekoráci-
ós anyagoknak, amelyeket a másnap 
rendezett Haloween alkalmából fel-
használtak az osztálytermek díszíté-
séhez.

A töklámpások pedig az aulát tették 
hangulatosabbá. A 3.c osztály külön-
díjban részesült a Cserfalvi Cukrász-
da jóvoltából, mivel ők indították 
a legtöbb csapatot, pontosan négyet, 
így a versenyen ők tortát is kaptak. 
Vidám, jó hangulatban telt el a dél-
után, köszönhető ez az iskola aktív 
DÖK képviselőinek is, akik sokat 
dolgoztak azért, hogy a program jól 
sikerüljön.

A  Medgyessy  Ferenc  Német 
Nemzetiségi  Nyelvoktató  Általá-
nos  Iskolában  immáron  nyolca-
dik alkalommal rendezték meg 
a Halloween tökfaragó- és plakát-
készítő versenyt.
A diákok rengeteg gyönyörű munkát 
adtak le. A 4.b osztály Halloween bu-
lit szervezett, amelyen mindenki jel-

mezbe bújt és félelmetes édességeket 
szerzett be. Ezt követően kezdődhe-
tett a felvonulás! Volt szellemterel-
getés, Ghostbusters tánc, filmnézés, 
evés-ivás és fergeteges jókedv. Nem 
maradhatott ki a töklámpás, és a nya-
lókaosztás sem.
Igazi Happy Halloween-je volt min-
denkinek.

Halloween a Medgyessyben

A Kerék Általános Iskola és Gim-
náziumban  már  sok  éves  hagyo-
mányt követve az alsó tagozaton 
idén is megemlékeztek az ősi kel-
ta  eredetű  Halloween  ünnepről, 
amelyről  Deák  Zoltánné  angolta-
nárnő készített beszámolót.
Az eseményre minden osztály előze-

tes feladatként töklámpást készített. Ez 
a népszerű program jelmezes felvonu-

lással kezdődött, melyet Tavik Tímea 
tanárnő vezetett fel, s ahol boszorkány, 
fekete macska, csontváz, zombi, pók és 
denevér együtt táncolta körbe az aulát. 
Ezt követően a 6.b angolosai röviden 
elmesélték az ünnep eredetét és az an-
golszász hagyományokat. Nagyon sok 
móka forrása volt a vicces és trükkös já-
tékokból álló vetélkedő. Tánccal zártuk 
a bulit, mindenki remekül szórakozott.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471325979776617
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471328083109740
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471328083109740
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2471326629776552/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471325979776617/2471325643109984/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2471326629776552/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471328083109740/2471327523109796/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471328083109740/2471327533109795/?type=3&theater
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Dél-lengyelországi portyán a Károlyisok
vettük az irányt Szent Kinga sírjához. 
A templomban le lehetett írni a titkos 
kívánságainkat, amit bedobnunk egy 
ládikába, reméljük, a legenda szerint 
teljesülni fognak. Este visszatértünk 
a szállásra.
A következő nap első programja 

a tutajozás volt a Dunajec áttörésben, 
amit már mindenki nagyon várt. Ti-
zenegy diák és egy felnőtt utazott egy 
tutajon, amit egy gurálember hajtott 
eredeti gurál viseletben. Az időjárás 
először nem ígért sok jót, köd és pára 
volt, de utána ránk mosolygott a nap. 
A folyó meseszép hegyek, sziklák és 
völgyek közt kanyargott, és mindenki 
csodálattal élte át ezeket a pillanato-
kat. Ezek után Szczawnica-ban tet-
tünk egy városnéző túrát, majd bicik-
livel visszatekertünk a folyó mellett, 
ahol gyönyörködhettünk az őszi Tátra 
színeiben. Mindenki nevében mond-
hatom, hogy ez volt a legizgalmasabb 
program volt a négy nap alatt. 
Az utolsó napon Zakopanét fedez-

tük fel, megkoszorúztuk Waczlaw 
Felczak sírját a temetőben, benéztünk 
a Szent Kelemen fatemplomba. A sé-
tálóutcán beszereztük az ajándéknak 
szánt sajtokat és Krowkát, felpillan-
tottunk a Gubalowkára, majd hazain-
dultunk. Árva várát néztük meg utol-
só programként. 
Ez a kirándulás rengeteg új élményt, 

emléket, felejthetetlen pillanatot adott 
ötvenöt diáknak, mindannyian remél-
jük, nem ez volt az utolsó utunk Len-
gyelországba.

Történelmi emlékek és termé-
szeti  kincsek  nyomában  jártak 
az Újpesti Károlyi István Általános 
Iskola  és  Gimnázium  tizenegye-
dikes  tanulói,  amelyről  Gombos 
Tünde írt élménybeszámolót.
Izgalmasan indult ez a tanév is, hiszen 

a két 11. osztály megpályázta a Waclaw 
Felczak Alapítvány „Polonica Varietas” 
osztálykirándulás pályázatát, így na-
gyon izgatottan vártuk az eredmény 
kihirdetését, s azt, vajon utazunk-e 
októberben Lengyelországba. A ter-
vezett program nagyon izgalmasnak 
ígérkezett, így amint megtudtuk, hogy 
nyertünk, rögtön elő is vettük a bő-
röndjeinket. A csomagolás mellett 
jutott időnk a felkészülésre is. Itthon 
két előkészítő foglalkozást tartottunk, 
amelyekre a gyerekek prezentációkat 
készítettek az utazás látnivalóiról.
Október 19-én, reggel hat órakor in-

dultunk el Zakopanéba. Az első meg-
állóra Donovalyban került sor, addig 
az úton szinte mindenki aludt. Nagyon 
szép volt a látvány, ami elénk tárult, 
a hegyek és a sípályák az őszi arcukat 
mutatták. A következő megállónk már 
Lengyelországban volt. A Tátra Nem-
zeti Park bejáratánál Marci, az idegen-
vezetőnk várt ránk, s megkezdődött 
az első programunk, egy tizenhat kilo-
méteres túra a Koscielisko-völgyben, 
ami a hatórás buszozás után kellően 
átmozgatott bennünket. A menedék-
házig eljutni nem is volt olyan bonyo-
lult, a legnagyobb kihívás a Fenyves-

tóhoz vezető kaptató leküzdése volt. 
A Fenyves-tó és a hegyek őszi látvá-
nya azonban kárpótolt mindenkit. Ezt 
követően megérkeztünk Zakopanéba, 
a szállásra, ahol elfoglaltuk szobáinkat.
Másnap is buszra szálltunk, ezen 

a napon Gabi volt az idegenvezetőnk, 
s a buszozás alatt Lengyelország tör-
ténelméről, a lengyel legendák vilá-
gáról mesélt. Közben becsempészett 
némi földrajzi és gasztronómiai tudást 
is. Először Tymbarkba látogattunk, 
egy első világháborús tiszti temetőbe, 
ahol az egykori olimpikon, Szántay 
Jenő nyugszik. Később Limanowába 
mentünk, ahol megkoszorúztuk Muhr 
Ottmár huszárezredes emlékművét. 
Itt a helyi hagyományőrző egyesület 
tagjai még korhű katonai ruhákba is 
beöltöztek. Érdekfeszítő történeteket 
hallgathattunk a helyi idegenvezető-
től, foghattunk a kezünkben kardot 
és puskát is. Utána Ószandec felé 

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471330279776187
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Az  MVM  Csoport  vezetői  idén 
tizenhárom intézmény, kórház és 
gyermekeket segítő civil szervezet 
képviselőinek adtak át támogatást 
a több mint egy évtizede megren-
dezett Élménynapon.
Az MVM Zrt. és az MVM Partner 

Zrt. az elmúlt tizenkét évben összesen 
több mint 800 millió forinttal támo-
gatta a gyermekek oktatását, gyógyí-
tását és fejlődését az Élménynap kere-
tében, illetve közel tízezer gyermeket 
látott vendégül ezen a „Legszebb na-
pom” elnevezésű rendezvényen.
Tizenkettedik alkalommal rendezte 

meg az MVM Zrt. és az MVM Part-
ner Zrt. a „Legs�ebb napom” elnevezésű 
Élménynapot, amelynek célja, hogy 
felejthetetlen élményt szerezzen a tar-
tósan beteg, fogyatékkal élő, mozgás-
korlátozott, illetve hátrányos helyzetű 
gyermekeknek. A két vállalat önkén-
tes dolgozói csapata által vendégül 
látott több mint nyolcszáz gyermek 
egész napos programokon, kreatív és 
tudásukat fejlesztő játékokon vehetett 
részt a Millenáris Parkban.
Az eseményen a két vállalat vezetői 

a gyermekek oktatását, nevelését és 
gyógyulását segítő alapítványoknak 
adtak át adományt. Az MVM Zrt. és 
az MVM Partner Zrt. az elmúlt 12 
évben már összesen több mint 800 
millió forinttal támogatott jótékony-
sági szervezeteket, alapítványokat 
– többek közt betegellátó eszközök 
pótlásában, speciális orvosi műszerek 

beszerzésében, épületfelújításban, il-
letve alaptevékenységük ellátásában. 
Ez alatt a bő évtized alatt az Élmény-
napokon összesen közel tízezer gyer-
meknek szerzett örömet az MVM kü-
lönböző játékos programokkal.
„Társadalmi felelősségvállalásunk alappil-

lérének tekintjük a jövő generációk támoga-
tását. Büs�kék vagyunk rá, hogy segíthetjük 
a nehé� sorsú gyermekek és fiatalok fejlődé-
sét, gyógyulását. A� Élménynap története 
során kios�tott adományok a legjobb helyre 
kerültek, támogatva e��el a beteg vagy nehé� 
hely�etben lévő gyermekek gyógyítását, neve-
lését vagy fejles�tését hivatásának válas�tó 
inté�ményeket, s�erve�eteket” – mondta 
Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-
vezérigazgatója. „A rás�oruló gyerme-
kek gyógyításában, fejles�tő oktatásában, 

Köszönjük MVM!
fel�árkó�tatásában és s�ociális ellátásában 
kiemelkedő munkát vég�ő inté�mények tá-
mogatásán túl a� Élménynap a legnagyobb 
dolgo�ókat érintő önkéntes megmo�dulás 
a� MVM Csoportban. Minden évben 
s�á� kollégánk vállalja örömmel, hogy se-
gíti a gyermekek önfeledt s�órako�ását e�en 
a rende�vényen.” – tette hozzá Czinege 
Kornél, az MVM Partner Zrt. vezér-
igazgatója.
Ebben az évben többek közt a Mik-

lós Téri Gyermekekért Alapítvány 
(S�ent Miklós Óvoda, Általános Iskola, 
EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon) 
nyert támogatást az MVM csoporttól. 
Az elnyert ötmillió forintos adományt 
az intézményben nevelkedő gyerme-
kek szabadidős tevékenységére, tehet-
séggondozásra és digitális fejlesztésre 
fordítja az iskola.
Az Élménynap idén a tengerek vi-

lágát mutatta be a részvevőknek. 
Az eseményen nyolcszáz gyermek 
a száz fős, az MVM Zrt. és az MVM 
Partner Zrt. dolgozóiból álló önkén-
tes csapat segítségével ismerhette 
meg a víz alatti világ titkait, a tengeri 
állatokat. A gyermekek egy kalandos 
utazás során járhatták be a képzelet-
beli szigeteket, ahol nemcsak tudásu-
kat fejleszthették, hiszen koncertek, 
kézművesfoglalkozások és számos 
egyéb program várta őket.

forrás: mvm.hu

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2471796236396258/
http://mvm.hu/uncategorized/mvm-elmenynap-tizenket-ev-tobb-mint-800-millio-forint-a-beteg-es-hatranyos-helyzetu-gyermekeknek/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471796236396258/2471795043063044/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471796236396258/2471795073063041/?type=3&theater
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Nyílt napok a Babitsban

Az Újpesti Babits Mihály Gimná-
zium november 5-7-én tartotta nyílt 
napjait az érdeklődő negyedikes és 
nyolcadikos diákok részére, amely-
re több mint ötszáz vendég érkezett. 
A szülőknek és a nyolcadikosoknak 

tartott igazgatói tájékoztató a felvéte-
li eljárásról és intézményünk képzési 
rendszeréről, eredményeiről szólt, a to-
vábbtanulók lehetőségeiről ezen felül 
bővebben az iskola honlapjáról szerez-
hetnek információt az érdeklődők.
A tájékoztató idején játékos nyelvi, 

irodalmi foglalkozásokkal vontuk be 
a negyedikeseket, ezt követően pedig 
élményalapú szakórákkal, vetélkedők-
kel, kísérletekkel vártuk a leendő ötödi-
kes és kilencedikes érdeklődőket. Részt 
vehettek tanórákon is, betekinthettek 
az iskolánkban folyó oktató és nevelő-
munkába, a babitsos diákok minden-
napjaiba. Kis- és nagygimiseink segítet-
ték a hozzánk látogató vendégeket.
Idén is kiemelten nagy érdeklődés, 

a folyosókon kialakult dugó és elége-
dett mosoly kísérte a nyílt napokat.

Történelmi kirándulás a Kerék mentoraival
A Kerék Általános Iskola és Gim-
názium  1-4.  osztályos  gyerekei 
és mentoraik Visegrádra utaztak 
az intézmény mentorprogram-
jának  keretében,  melynek  során 
megtekintették a Mátyás Király 
Történelmi  Játszóparkot,  és  be-
járták a Mátyás Király Múzeumot 
is, amely a visegrádi Királyi Palo-
tában  látogatható. Az  eseményről 
Dávida  Ágnes  tanítónő  beszámo-
lóját olvashatják.
A visegrádi Királyi Palota előkertjé-

ben mesekert és foglalkoztató ház vár-
ta a gyerekeket. Egyenesen a Mátyás-
mesék világába léphettek be a veretes 
díszkapun át, melyet két hatalmas ma-
gyar és török vitéz őriz mindazoktól, 
akik nem hisznek a mesékben. A Má-
tyás Király Múzeum Játszóparkjában 
a történelmi helyszín mellett a mesék 
és regék máig is élő emlékkincseit te-
kinthették meg. A messze földön hí-

res visegrádi királyi udvar életét régé-
szeti és történeti emlékeken keresztül 
ismerhették meg a helyreállított Kirá-
lyi Palotában és épületeiben, a Palota-
kápolnában és a Palotakertben. A ki-

Színes üzenetek 
a lépcsőn
Az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási  Nyelvű  Általános  Isko-
lában  már  régóta  szerették  volna 
a lépcsők függőleges lapjait felira-
tokkal  díszíteni.  Nemcsak  azért, 
mert az esztétikussá, vidámmá te-
szi az iskolát, hanem azért is, mert 
az életkori sajátosságoknak meg-
felelő  pozitív  üzeneteket  gyerme-
keink angolul és magyarul is nap 
mint nap olvashatják.
Iskolánk dolgozóiból alakult lel-

kes kis csapat az őszi szünetben ezt 
a meglepetést készítette elő diákja-
inknak. Egy régóta vágyott álom va-
lósult meg ezzel!
Bízunk abban, hogy ezzel is hozzá-

járulunk ahhoz, hogy gyerekeknek 
és pedagógusoknak vidáman, pozitív 
gondolatokkal induljanak napjai!
Köszönjük a segítő és lelkes kollé-

gáknak a tervező, szervező és kivite-
lező munkákat, az Aquincum Isko-
láért Alapítványnak pedig az anyagi 
támogatást!

rándulást kicsik és nagyok egyaránt 
nagyon élvezték. Öröm volt látni, 
ahogy a nagyok „terelgették” a kiseb-
beket, és együtt fedezték fel Visegrád 
régmúlt történelmét.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471890619720153
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471888926386989
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471892623053286
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471892623053286
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471888926386989/2471843509724864/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471890619720153/2471889813053567/?type=3&theater
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Bécsben járt 
a Medgyessy németes 
munkaközössége

A Medgyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi  Nyelvoktató  Általános  Is-
kola német munkaközössége nov-
ember  7-én  Bécsbe  utazott,  hogy 
részt vehessenek az évente meg-
rendezésre kerülő Interpädagogica 
Oktatási Kiállításon.
A kiállításon új oktatási eszközökkel, 

módszertani fejlesztésekkel és sokszí-
nű pedagógiai lehetőségekkel ismer-
kedhetnek meg a résztvevők. A szak-
mai tanulmányúton iskolánk német 
nyelvet oktató pedagógusai lehető-
séget kapnak a legújabb módszerta-
ni ismeretekkel és szakkönyvekkel 
való megismerkedésre. Szerencsére 
a programok mellett egy rövid sétára 
is lehetőségünk adódott a Közgazda-
sági Egyetem impozáns negyedében 
és a Práterben.
Köszönet a Német Nemzetiségi Ön-

kormányzatnak és a Fővárosi Önkor-
mányzatnak a szervezésért!

Ősz a Szigetiben

Az Újpesti Szigeti József  Utcai 
Általános  Iskolában  évek  óta  ha-
gyomány, hogy a napközis diákok 
megismerkednek  az  őszi  népha-
gyományokkal. A programsorozat-
ról  Tárnyikné  Parizán  Gabriella, 
az intézmény napközis munkakö-
zösség-vezetője számolt be.
Szeptemberben 29-én Mihály napkor 

vásárt tartottunk, beszélgettünk a nap-
hoz kapcsolódó eseményekről, októ-
ber 18-án pedig szüreteltünk. Minden 
csoportban beszélgettünk a hagyomá-
nyos szüreti munkákról, a szőlőműve-
lés eszközeiről, őszi dalokat tanultunk, 
kézműveskedtünk. Mets Zsuzsa kol-
léganőnk hosszú évek óta biztosítja 
számunkra a darálót, és a prést, mely-
lyel tanulóink megismerkedtek a szőlő 

feldolgozásának nehéz munkájával is. 
Miután leszemeztük a szőlőt, a gyere-
kek ledarálták, majd a préssel kinyom-
ták a levét, majd mindenki megihatta 
a maga által préselt mustot. 
Október 21-én pedig hagyomá-

nyos népi gyerekjátékokat játszottunk 
a sportudvaron: indult a csülközés, a 
karikahajtás és a tüzes kendő. A játéko-
kat Spisákné Tányéros Ágnes nyugdíjas 
kollégánk gyűjtötte nekünk csokorba, 
és a csoportvezetőkkel együtt tanítot-
tuk meg és játszottuk a gyerekekkel.
Mindegyik programunkon az összes 

diákunk részt vett, és nagyon jól érezte 
magát. Fontosnak tartjuk, hogy színe-
sebbé tegyük tanulóink mindennapjait 
az iskolánkban, és budapesti diákként is 
megismerjék hagyományos értékeinket!

Halottak napi megemlékezés a Csalogány EGYMI-ben
A  Csalogány  EGYMI-ben  min-
dig  fontos  szerepet  töltött  be 
a  múlt  felidézése  és  őrzése,  így 
az intézmény növendékei a ha-
gyomány  ápolás  jegyében  min-
den évben ellátogatnak az  intéz-
ményünk épületének alapítója 
nyughelyéhez a halottak napja 
közeledtével.
Sajnos kevesen tudják itt Óbudán 

is, hogy ezt a gyönyörű házat a San 
Marco utcában ki is építette. A her-
cegi pár emlékét a szőlő utcai Jó 
Pásztor Templomban lévő nyughe-
lyük is őrzi. Itt pihen az a nagysze-

rű, nemes lelkű asszony, Nákó Anna 
Mileva akinek jótékony adományá-
ból felépülhetett ez az épület mely-
ben intézményünk van. A halottak 
napjához közel rá emlékeztünk és 
a kegyelet virágait helyeztük el tanu-
lóinkkal.
Ezt követően, az udvaron elhelye-

zett emléktábla előtt koszorúztunk 
és gyújtottunk gyertyát emlékezve 
az itt tanító pedagógusokra és el-
hunyt növendékeinkre. Minden osz-
tály képviselője fehér virágokat és 
mécseseket helyezett el, kedves és 
méltóságteljes ünnepség volt.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471898136386068/2471897743052774/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471898799719335/2471898576386024/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471898799719335
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471898799719335
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471898799719335
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471898136386068
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471894196386462
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2471894196386462/2471893739719841/?type=3&theater
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Október  21-25. között  egész he-
tet átívelő programsorozattal dol-
gozták fel az 1956-os eseményeket 
a Csalogány Óvoda, Általános Is-
kola,  Készségfejlesztő  Speciális 
Szakiskola és1 EGYMI tanulói.
Mielőtt ünneplőbe öltöztek a gye-

rekek az 56-os forradalom iskolai ün-
nepélyére, felvették azoknak az em-
bereknek a ruháit, akikre emlékeztek. 
Elővettük apáink-, nagyapáink-, déd-
apáink ruháit. Szürke lódenkabátok, 
ballonkabátok, bőrkabátok, kalapok, 
svájci sapkák, fejkendők, barna tér-
dig érő szoknyák, műbőr táskák ke-
rültek elő – szürkeséget, egyforma-
ságot árasztottak. Az iskola tanulói 
ezekbe a ruhákba felöltözve kimen-
tek az utcára, és tömegben vonultak 
az iskola körül. Így nézett ki akkor 
az utca embere, így indult el a forra-
dalmi tömeg – ezt próbáltuk újraélni. 
Az ünnep jelentőségéről a külsősé-

gek is sokat mesélnek. Ha benyomá-
sokat, élményeket nyújtunk, ha kül-
ső, tapintható formákat mutatunk, 
segítjük a gyerekeket az ünnep tartal-
mának a megértésében is. Ha a külső 
körülményeket megismerik tanuló-
ink, ha az akkori kor embereiről be-
nyomást szereznek, könnyebben ész-
lelik a különbséget a ma és a tegnap 
között. Megfogalmazódhat bennük 
az a gondolat, hogy ma jobb, mint 

tegnap volt, ezért a változásért kel-
lett utcára menniük az embereknek, 
így tudták a rosszat megváltoztatni, 
így tudták megmutatni, hogy szabad-
ságban élni jobb, mint szürkeségben, 
rabságban. Élményeken keresztül 
megérezhetik az értelmi sérült gye-
rekek is az idő múlását, a múlt, jelen 
dimenzióit, változásait. 
Az erről készült kinyomtatott ké-

pekből és az ismert 56-os utcai je-
lenetek képeiből montázsokat ké-
szítettünk. Az ismert, híressé vált 
történelmi utcai képekbe beragasz-
tották a magukról készült, korabeli 
ruhába öltözött képeket, az utcá-
ra vonult kisfiúk mellé beállhattak 
a mi kisfiaink, képekben-képzelet-
ben. Vágtak, ragasztottak, színeztek 
a gyerekek, miközben össze tudták 
hasonlítani a mai és a történelmi ké-
peket. Az alkotó munka ismét lehe-
tőséget adott nekik a múlt idő és a je-
len idő közötti különbség észlelésére, 
és ha homályosan is, a forradalom 
indítékainak megismerésére. Az el-
készült tablókból kiállítást készítet-
tünk. Egész héten lehetőségük volt 
a csoportoknak az újra értelmezett 
képeket megnézni.
Korábbi évekhez hasonlóan az idén 

is sétát ajánlottunk az osztályoknak, 
ezúttal a Duna parton lévő 56-os 
zászlóhoz. A sétára indulók térkép 

Az 56-os eseményekre emlékeztek a Csalogány EGYMI-ben
alapján juthattak el a forradalom 
emlékére épített emlékhelyre. Az ün-
neplés élménye mindig izgalmasabb, 
ha az külső helyszínhez is kötődik. 
Erről az alkalomról is fényképeket 
készítettek a csoportok.
A külső körülmények megismerése 

után rövid történelem órát tartot-
tunk. A Nemzeti Emlékbizottság hi-
vatalának tudományos kutatóját, Dr. 
Galambos Istvánt kértük fel arra, 
hogy meséljen a gyerekeknek a for-
radalom kitöréséről, a forradalom 
napjairól, az utcán harcoló emberek 
hősiességéről. Az előadónak sikerült 
felkeltenie és hosszasan fenntarta-
nia is a gyerekek érdeklődését, akik 
többször kérdeztek, hozzáfűzték sa-
ját érzéseiket, tudásukat az elhang-
zottakhoz. Az előadó utalt a kiállítás 
képeire, a gyerekek által megformált 
forradalmárokra, amivel keretbe fog-
lalta a tanulók egész heti szerteágazó 
tevékenységeit. Az előadás a Nemze-
ti Emlékbizottság idei ünnepi prog-
ramtervének részeként hangzott el. 
Külön öröm iskolánknak, hogy Dr. 
Galambos István történész megemlí-
tette, hogy iskolánk épületében fon-
tos események zajlottak az 1956-os 
forradalom napjaiban. Azt javasolta, 
hogy jövő évben a forradalom nap-
jai alatt ideiglenes kórházzá alakí-
tott iskola épületünk története köré 
szervezzük a már hagyománnyá vált 
56-os témahetünket. Tervünk, hogy 
munkánkban a Nemzeti Emlékbi-
zottsággal elindult kapcsolatunkat 
tovább erősítsük.
Az 56-os forradalom belső motívu-

mait nehéz értelmezni a mai kor gye-
rekeinek. A témahéten célunk volt 
olyan élmények nyújtása, amelyek 
több irányból érinthetik meg tanuló-
inkat. Képességeikhez igazodva szó-
lítottuk meg a őket, kiket a mozgás 
útján, kiket beszélgetve, kiket alkot-
va, kiket a látvánnyal. 
Részvételükkel, alkotásaikkal, kér-

déseikkel mutatták meg tanulóink, 
hogy közelebb kerültek az 56-os ese-
mények megértéséhez. 

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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Egy ünnep mindig különleges 
esemény.  Ilyenkor  másképp  vi-
selkedünk, mint a hétköznapo-
kon.  Máshogy  öltözünk,  másfaj-
ta  előírásokat  követünk,  másféle 
tevékenységeket  végzünk.  Más-
hogy rendezzük be magunk körül 
a  teret.  Emlékezünk.  Felidézzük 
a múltat. Múltidézés  tanúi  lehet-
tünk október 22-én a Kerék Álta-
lános  Iskola  és  Gimnáziumban, 
ahol az ötödik osztályos tanulók 
és a gimnazisták közös produkci-
óban segítették mindenki számá-
ra megértetni az 56-os eseménye-
ket.  Az  alábbiakban  az  esemény 
egyik  főszervezője, Pálné Kristóf  
Ágnes  visszaemlékezését  követ-
hetik nyomon.
Az ünnepi megemlékezés fő fel-

adata, hogy kapcsolatot teremtsen 
a múlt és a jelen között. Ezt nagyon 
ötletesen oldatták meg az előadás 
rendezői. A komoly témát Koncz 
Zsuzsa népszerű dalai segítségével 
hozták közelebb a diáksághoz. El-
hangzott az Ahogy les�, úgy les�…, 
a Zeng a� éneks�ó című dal, valamint 

a Kárpáthyék lánya nagyívű ballada.
A diákok által bemutatott előadás-

ban megelevenedtek a II. világhá-
ború utáni évek, majd a forradalom 
mozgalmas napjai, végül a törté-
nelmi események következményei. 
Az ünnepi műsor zárásaként a sze-
replőkkel együtt énekelte a hallga-
tóság a Ha én ró�sa volnék kezdetű 

Jeles nemzeti ünnepünkön – októ-
ber  23-án  –  az  1956-os  forradalom 
és  szabadságharc 63. évfordulójára 
emlékeztek az Újpesti Bene Ferenc 
Általános Iskolában.
Hatvanhárom évvel ezelőtt ezen 

a napon indult egy békés tüntetés Bu-
dapesten a sztálinista terror, valamint 
a szovjet megszállás ellen. Bátor, fiatal 
egyetemisták voltak a kezdeményezők, 
akikhez ezrek csatlakoztak az elkövet-
kezendő napokban. Miután a szovjet 
katonák sortüzet nyitottak az ártatlan 
tüntetőkre, a tüntetés szabadságharc-
cá vált. November 11-én a szovjetek-
nek sikerült elfojtani a harcokat, de 
a sok hősi áldozat nem volt hiába. E 
nap a terror és az elnyomás elleni hősi 
küzdelemre és a szabadság szereteté-
re emlékeztet. Iskolánk október 22-én 
tartotta a megemlékezést. Alsós és fel-

ső tanulóink és tanáraink is felkeresték 
a Corvin közben található 56-os Pesti 
srác szobrot. Egy rövid ismertető és 
vers után az osztályok elhelyezték a ke-
gyelet mécseseit és virágait. A felsősök 
körbesétáltak a mozi körül és elolvasták 
a falon található emléktáblákat, meg-
emlékeztek a harcosokról.
Ezután a Himnusz elhangzását kö-

vetően az alsósok a Naplófilm – 12 éves 
voltam 1956-ban, a felsősök a S�amárkö-
högés című filmet tekintették meg.
Ismertető a filmekről:
Naplófilm, 12 voltam 1956-ban (2006)
1956-ban, egy nap különbséggel egy-

szerre kezdte el írni naplóját két fiatal 
srác Budapesten. Ez azonban nem 
a véletlen műve, hiszen mióta az eszü-
ket tudják, jó barátok. A két fiú egyike, 
Kovács Jancsi akkor volt tizenhárom 
éves. A vele egy házban élő Csics Gyu-

la tizenkettő. Utcájukban a harcok köz-
ben kigyullad egy áruház, nap mint nap 
lövöldözést hallanak. Gyula közben éli 
a pesti gyerekek életét. Jancsival elter-
veznek egy egész, még nem létező vá-
rost, ahol az utcákat a forradalom hőse-
iről nevezik el…
Szamárköhögés (1987)
Gárdos Péter filmje már közvetle-

nül az októberi események idejére vi-
szi vissza a közönséget. A film egy 10 
éves fiú és családja történetét mutatja 
be 1956 véres eseményei közepette. 
A gyerekek még nem értik mi történik, 
örülnek, hogy az iskolák zárva vannak. 
De fokozatosan, a felnőttek és a gyere-
kek is megértik, hogy valami szörnyű 
dolog történik. Eltűnnek rokonok, ba-
rátok, sőt meg is halnak. A hadsereg 
megérkezik, hogy leverje az ellenforra-
dalmi lázadást.

Az 1956-os forradalom ünnepe a Kerékben

Megemlékezés az 1956-os forradalomról a Benében

megzenésített József  Attila-verset. 
A megható, színvonalas előadás le-

bilincselte a hallgatóságot. A kevés 
szöveg, sok mozgás és zene lekötötte 
mind az alsósok, mind a felsősök, il-
letve a gimnazisták figyelmét is. Kö-
szönjük a szereplőknek és az előadást 
összeállító, megrendező pedagógusa-
inknak a nagyszerű élményt.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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Meghívó 

Az  

Óbudai Gimnázium 
szeretettel meghívja Önt  

Adventi Kórustalálkozójára 
2019. december 3-án /kedden/ 

a szentmise után 1845-re 
az 

Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia templomba. 

/1036 Budapest, Lajos u. 168., Árpád híd, budai hídfő/ 
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A budapesti Vakok Kertjében jártak a Csalogány EGYMI iskolásai
tudhatták hogyan segítik a különböző 
jelzések, a kitapintható makett, a rikí-
tó sárgára festett korlátokon elhelye-
zett Braille írás, a rosszul, vagy egyál-
talán nem látó emberek tájékozódását 
a hatalmas kertben.
Hatalmas sikert arattak a speciálisan 

kialakított játékok, a csörgőlabdás, 
keretes pingpongasztal, a lengőteke, 
az állványon rögzített „HANG” név-
re hallgató UFO szerű hangszer, vagy 
a fészekhinta. A magaságyakban illa-
tozó gyógynövényeket a mezítlábas 
ösvényeken járták körül a fiatalok, 
majd nagy játék következett a szökő-
kútnál, aminek fáradalmait a napozó-
székeken pihenték ki.
Elérkezett a búcsú pillanata, indul-

ni kellett vissza az iskolába. Az egyes 
villamoson is jókedvűen beszélget-
tek élményeikről a gyerekek, amelye-
ket barátaikkal az iskolában, otthon 
a szüleikkel is megosztottak.

Igazi csodában volt részük a Csa-
logány EGYMI azon 12.b csoportos 
diákjainak, akik a Városligeti Va-
kok Kertjének közel egy hektáros 
parkjában tölthettek egy napot.
Az idei ősz igazi vénasszonyok nya-

rával ajándékozott meg minket. János 
bácsi, a kert gondnoka, Gizi néni, 

a felesége és lányuk, Bogi várta a csa-
patot, majd az üdvözlés után a gazda-
gon megterített asztalokhoz vezették 
a fiatalokat. A kert vendégházában 
mindenki felfrissülhetett, majd jóízű-
en láthattak neki a tízórainak.
A tízórai után következett a park fel-
fedezése. A 12.b osztály tagjai meg-

Idén  második  alkalommal  ren-
dezett egészségnapot a Szent 
Miklós  Óvoda,  Általános  Iskola, 
EGYMI, Kollégium és Gyermek-
otthon részben külső helyszínen.
A tavalyi tapasztalatokból kiindulva 

idén október közepén sokkal kelleme-
sebb környezetben trappolhattunk 
az erdőben. A felsős évfolyamok és 
a 3-4. osztály a Hármashatárhegyen 
vett részt akadályversenyen a Pano-
ráma út bejárásával, közel tíz kilo-
méter távolságon. A megállóink közt 
megtalálható volt a pszichés egészség 
állomása Szőts Etelka nénivel, az ag-
resszió mentes egészség Pál Gabri-

ella és Csorba Dávid pszichológusok 
vezetésével, de volt zöldség kóstolás 
és felismerés csukott szemmel Ma-
gos Judit tanárnővel és papírsárkány 
készítés Molnár-Soós Bernadett ta-
nárnővel.
A kirándulás jó hangulatban telt, 

az állomásokon szépen teljesítettek 
a csapatok. Nem is volt olyan sok 
az a tíz kilóméter.
E közben a többi alsó tagozatos 

osztály iskolán belüli foglalkozáso-
kon vett részt: volt jóga Takács Tün-
de tanárnő vezetésével, BEE-bot 
foglalkozás Sasfyné Tompa Anna 
tanárnővel, gyümölcs-saslik készítés 
osztályonként, előadás a helyes kéz 
és fogmosásról az ÁNTSZ szakem-
berének vezetésével és végül zenés 
relaxáció Stein-Kovács Anita tanár-
nővel.
Úgy gondolom mindenki kelleme-

sen elfáradt, és egy tartalmas napon 
fejlődhetett az egészséges élet elérése 
és felépítése irányába. Felnőttként is 
elgondolkodtató volt ez a nap.

Egészségnap a Szent Miklós Iskolában A nagy rajzolás
A  nagy  rajzolás  (The  Big Draw) 
2000-ben  indult  el  hódító  útjára 
Angliából.  Mára  már  több  mint 
1500 intézmény, többek között isko-
lák, múzeumok, könyvtárak, galéri-
ák, művészi közösségek, helyi ön-
kormányzatok, kastélyok vesznek 
részt egy-egy nagy rajzolásban.
Intézményünkben, a Bene Ferenc Ál-

talános Iskolában második alkalommal 
került megrendezésre, és a tavalyi sike-
rén felbuzdulva, mi nemcsak a rajzolás 
népszerűsítését tűztük ki célul, hanem 
a közös alkotás örömének megélését is. 
Fantasztikus élményt adott gyerekek-
nek amikor mindenki egyszerre vette 
kezébe a rajzeszközt és együtt alakítot-
ta, formálta a készülő képeket.
Ez a nap egyben az évente megren-

dezésre kerülő projekthetünk indítását 
is jelentette az Olimpia témakörében. 
Sportiskolaként a gyerekekhez igazán 
közel állt ez a témaválasztás is, hiszen 
a többségük aktív sportoló és lehet, 
hogy közülük kerül majd ki a jövő olim-
piai bajnoka, aki még rajzolni is tud!

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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A színtársulat tagjaival beszélgetve 
kiderült számomra, hogy a gyere-
keknek bizony kihívást jelent közel 
férkőzni a Tandori-versek világához. 
Nem azért, mert túl hosszúak vagy 
nehezek, hanem mert annyira tiszták, 
annyira ráérősen és őszintén mesél-
nek az élet legegyszerűbb történé-
seiről, apró mozzanatairól, ahogyan 
nem vagyunk hozzászokva manap-
ság. Sokszor nem is vesszük észre azt, 
ami történik velünk vagy a másikkal, 
nincs türelmünk megélni érzéseinket, 
és lassan a gyerekek is leszoknak róla, 
vagy meg sem tanulják. Kihívás volt 
a versek értelmezése, kellett hozzá 
az okos felnőtt környezet, a jó érzésű 

tanító vagy szülő, nagyszülő, aki saját 
maga is hajlandó elmerülni e költé-
szet hullámaiban, és a gyerekek lelkét 
magához ölelve hagyni, hogy a hatás 
megérintse őket. Köszönjük nekik!
Persze, nem mindenki állt neki azon-

nal verset tanulni, de mindenki tudott 
róla, mindenki hallotta a verseket, 
amikor vállalkozó társai gyakoroltak. 
Egy biztos: nincs olyan osztály, ahol 
ne tudná mindenki, hogy Tando-
ri Dezső egy költő, aki a mackókról 
írt verseket. Már ez is valami. Aztán 
lezajlottak az osztályokban a váloga-
tók, az elődöntők. Néhol többször 
is újra. Mert hát az iskolai versenyre 
a legjobbakat delegálja a tanító néni, 

ezt mindenki tudja. Ilyen a verseny.
És eljött a nap. Egy szép őszi délutá-

non az Újpesti Ifjúsági Házban egy-
más után minden évfolyam tanulói 
bemutatták, mire jutottak a versekkel. 
A felkészítő tanítók elkísérték tanít-
ványaikat, hogy biztató tekintetükkel 
szurkoljanak. A szülőket is meg le-
hetett hívni, mint ahogy ez már évek 
óta így van a Károlyiban. És persze, 
ott volt az igazgató bácsi is. A zsűri 
minden évfolyam esetén három olyan 
pártatlan tanítóból áll, aki nem érin-
tett az adott korcsoport felkészítésé-
ben. És leesett az állunk attól, amit 
tapasztaltunk. Minden korosztály 
alaposan felkészülve, szívét, lelkét is 
beletéve adta elő a verset.
Az elsősök egy kivétellel mind 

ugyanazt az életkoruknak leginkább 
megfelelő verset mondták, A� as�-
tal címűt, de nem egyformán. A ki-
emelkedő élményt nyújtók arany mi-
nősítést kaptak. Ezt a verset aznap 
az igazgató bácsi is megtanulta. (Kár, 
hogy nem adta elő, de egys�er még megkér-
jük rá.)
A második évfolyamon már vegyes 

volt a versválasztás, és kiderült, hogy 
a gyerekek – kis segítséggel – nemcsak 
a hangsúlyokat tudják megtanulni, 
hanem az átélésre is képesek.
A harmadikosok között már feltűn-

nek az előadóművészetre különösen 
fogékonynak látszó gyerekek, akik 
nemcsak átélik, de tudatosan tolmá-
csolják is a verset a közönségnek.
A verseny már addig is jó színvona-

lát aztán a negyedikesek produkciói 
koronázták meg. A jelenlévő felnőt-
tek és gyerekek ámulva hallgatták 
a jobbnál jobb interpretációkat, és 
bizony egy-két versnél a szemünk is 
könnybe lábadt. Igazi érzelmeket, in-
dulatokat, komoly és vidám hangula-
tokat idéztek meg az előadók.
Nagyon nagy értéket veszítenénk, 

ha nem lenne az ilyen – a művés�et 
kifeje�őerejét megére�tető – alkalom az is-
kolában. Mert valami belőle biztosan 
beépül, ami növeli az életerőt. És ez 
a legfontosabb dolga az iskolának.

Versmondás a Károlyiban

November  12-én,  kedden  tartot-
ták  a  Babits Mihály  Gimnázium-
ban  az  intézmény  hagyományos 
tanulmányi  versenyét,  a  Babits 
Kupát, a nyolcadikosok magyar, 
matematika, angol, német, fizika, 
biológia és kémia tárgyakból ren-
dezett tanulmányi versenyeit.

Évről évre nagy várakozás és jó han-
gulat kíséri ezt a megmérettetést. Ti-
zenhárom észak-pesti iskola, kétszáz-
harminc újpesti és palotai diák vett 
részt rajta az idei esztendőben is.
A versenyen elért eredményeket 

az iskola honlapján lehet majd meg-
találni, az ünnepélyes eredményhir-
detésre november 22-én, iskolánk 
névadójának tiszteletére rendezett 
Babits-napon kerül sor. Jutalmaik 
a Kossuth Kiadó szebbnél szebb ki-
adványai lesznek.
Ezen a napon számtalan színes 

program, érdekes előadások, a so-
kak által kedvelt Kávészünet zenekar 
műsora és kiállítás várja majd a meg-
hívott vendégeinket.
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Az  Aelia  Sabina  Alapfokú Művé-
szeti Iskola képzőművészet tansza-
kának növendékei is részt vettek ab-
ban a szír-magyar meseillusztrációs 
projektben, melynek megálmodója 
Hanan  Saif,  a  Magyar  Képzőmű-
vészeti Egyetem szír származású 
doktorandusz hallgatója.
A szervezők 6-12 év közötti szír és 

magyar, különböző szociális háttérrel 
rendelkező és más-más iskolatípusba 
járó kisiskolásokat kértek egy-egy szír és 
magyar népmese illusztrálására. Az őszi 
szünetben az Artus Kortárs Művésze-
ti Stúdió kiállítóterében megrendezett 
kiállításon összesen 645 munkát tekint-

hettünk meg. A különböző típusú isko-
lákból, különböző tanárok osztályaiból 
érkező képek egymás melletti bemutatá-
sának nem a versenyeztetés volt a célja, 
hanem azoknak hasonlóságoknak a ku-
tatása, amelyeknek ismerete szükséges 

ahhoz, hogy az egyik helyen sikeresnek 
bizonyuló módszerek más környezet-
ben is alkalmazhatóak legyenek.
Felkészítő tanárok: Tóth Márta, Ma-

gyar Krisztina és Czeglédy Zoltán vol-
tak. Gratulálunk és köszönjük!

Two Stories művészetpedagógiai projekt
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Őszi programok az Erkelben
Albinoni F-dúr kettősversenyének I. 
tételét Dávidné Szabó Melinda növen-
dékei, Czombos Luca és Nagy Attila 
mutatták be oboán, Demeter Áron kí-
séretében. 
November 13-án Ady Endre halá-

lának 100. évfordulója és a magyar 
nyelv napja alkalmából szerveztek 
szavalóversenyt az Újpesti Kulturális 
Központban. A szavalóversenyen álta-
lános és középiskolás diákok is indul-
hattak Tandori Dezső vagy Ady Endre 
verseivel. Az esemény fényét emelve 
a verseken túl a rendezvény megnyitó-
ján Borossay Flóra előadásában Men-
delssohn Gyermekdarabok sorozatából 
adott elő részletet, Carulli Allegrettoját 
Burka Bence interpretálásában gitá-
ron, valamint Papp Dorka varázslatos 
énekhangján hallhattuk a S�ivárványdalt, 
Bellus Csilla korrepetitor közreműkö-
désével. A verseny zárásaként Mertz 
Lander című művét Cseh Sarolta gitár-
játéka, Schubert Landler-jét pedig Föl-
desi Lilla hegedűjátéka során ismerhet-
tük meg. Az eseményt Borossay Flóra 
foglalta keretbe Liszt C-dúr etűdjével. 
Diákjainkat Ambrus Orsolya, Gógucz 
Emma, Jancsó-Vári Judit, valamint 
Mayer Szilvia tanárnők készítették fel 
a rendezvényre. Ezúton is gratulálunk 
a növendékeknek és felkészítő tanára-
iknak a színvonalas koncertekhez!

Október 24-25-én a Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakgimnáziumban vett 
részt a minden ősszel megrendezésre 
kerülő szakmai napokon két kürtös 
diákunk. Knáb Mihály tanár úr növen-
dékei, Bori Boglárka és Spitzer Márton 
nagy lendülettel vetették bele magukat 
a zenei tábor programjaiba. 
Október 26-án Kocsár Miklós tiszte-

letére rendezett emlékkoncertet a Ze-
netanárok Társasága. A hangversenyt 
a XIII. kerületi Fischer Annie Zene-
iskolában bonyolították le. Iskolánkat 
Balogh Kálmánné tanárnő növendé-
ke, Kunics Anna Sára képviselte kiváló 
zongorajátékával.

November 6-án a „Violán túl” címet 
viselő kiállítás megnyitóján kedvcsi-
nálóként Tóth Benedek gitárjátékával 
kápráztatta el az érdeklődőket. Diá-
kunk előadása csodálatosan illeszkedett 
a Sensaria csoport tagjainak kiállításá-
hoz, melynek fő témája a transzcen-
dencia, a hétköznapi valóságon túlra 
mutatás igényét fejezi ki. 
November 11-én az Újpest - Árpád 

Lions Club rendezvényén, a nemzet-
közi Lions békeposzter pályázat újpesti 
versenyének zárókiállításán és díjkiosz-
tó gáláján Biró Alexa csellón, Petrován 
Mária tanárnő zongorán adták elő 
Duport G-dúr szonátájának III. tételét. 

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2471958279713387
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Szorgos hétvégét zártak a Csalo-
gány EGYMI diáksportolói, hiszen 
az intézmény úszócsapata rengeteg 
érmet gyűjtögetett össze november 
9-én  a  Magyar  Speciális  Olimpia 
Szövetség évadzáró úszóversenyén.
A helyszín ismét a monori uszoda 

volt, ahol mindig nagy szeretettel vesz-
nek minket körül. Ezt persze szuper 
úszásokkal és eredményekkel háláltuk 
meg. Versenyünket meglátogatta Dr. 
Wladár Sándor, a MUSZ elnöke, Da-

rázsi Kálmán, Monor polgármestere 
és Lengyel Lajos, az MSOSZ elnöke is. 
Huszonkét egyesület, száznégy spor-
tolója készült erre a napra, köztük hu-
szonnyolc „csalogányos” úszó.
Számos egyéni csúcs hatalmas verse-

nyek jellemezték a versenyt. Nagyon 
jól éreztük magunkat mi edzők, mert 
egy edzőnek nincs is annál nagyobb 
öröm mikor látja az eredményeket, 
ez ad erőt tovább menni és nyüstölni 
a fiatalokat.

Újabb érmek a Csalogány EGYMI úszócsapatának tarsolyában

Jó tanuló jó sportoló ösztöndíjban részesültek a Kollár testvérek

A Krúdy Gyula Angol - Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános  Is-
kolában mindig is nagy hangsúlyt 
fektettek az egészséges, sportos 
életmód támogatására, így az évek 
során az intézmény számos ta-
nulója tapasztalhatta meg, hogy 
igenis megfér egymás mellett a ta-
nulás és a versenysport.
Iskolánk tanulói, Ágoston és Sebes-
tyén öt éves korukban kezdtek el jiu-
jitsuzni Pospischil Tamás mesternél. 

Hét éves koruktól különböző harc-
művészeti versenyeken értek el ki-
emelkedő eredményeket. Többszörös 
jiu-jitsu Magyar Bajnokok, többszörös 
Kempo Világkupa és EB győztesek.
2016. év elején megszületett a dön-
tésük, hogy új küzdősportágban 
is szeretnék kipróbálni magukat, 
és a jiu-jitsuval párhuzamosan el-
kezdtek judozni is Ledényi Levente 
Judo Iskolájában. Elhatározásuk jó 
döntésnek bizonyult, hiszen négy 
hónappal később a Judo Országos 
Diákolimpián Ágoston ezüstérmet 
szerzett, majd folytatva az előme-
netelt, november hónapban Ágos-
ton Magyar Bajnoki ezüstérmes, 
Sebestyén bronzérmes lett. 2017-
ben a versenyek döntő többségé-
ben a dobogó felsőfokára léptek, 
a többiben 2. és 3. helyezést értek el. 
2018-ban elhatározták, hogy ezentúl 
száz százalékban csak a judora fóku-

Immár negyedik alkalommal kaptak 
lehetőséget a Kölyök Sportolók, hogy 
kipróbálhassák magukat egy éles ver-
senyen is. A budapesti és nyíregyházi 
utánpótlás heti rendszerességgel gya-
korolja az úszás alapjait, a kicsik segít-
séggel és különböző segédeszközökkel 
szelték a habokat. A monori uszoda 
hangulata, a „nagyok versenye” igazán 
motiváló a kis sportolók és családjuk 
számára, érdemes küzdeni! Nagy örö-
münkre a Kölyök Sportoló futamok 
során az atlétika és úszás versenyeken 
is egyesített partnerekkel, testvérekkel 
sportolnak a gyerekek, bízunk ben-
ne, hogy ez a felnövő generáció már 
az igazi „Unified Generation”. Kö-
szönjük az úszás szakágnak is, hogy 
megmutatja a legkisebbeknek: milyen 
mikor több, mint százan szurkolnak 
nekik, milyen érzés a dobogó legfel-
sőbb fokára állni és hogy milyen is, 
amikor aranyérem kerül a nyakukba!
Köszönöm minden kollégának, aki 

rászánta ezt a napot és fáradhatatlanul 
kitartott estig

szálnak, és abbahagyják a jiu-jitsut. 
Judoban tovább folytatták sikeres 
szereplésüket, nemcsak saját korcso-
portjukban, hanem az idősebb kor-
osztályban is. Többszörös Magyar 
Bajnokok és Diákolimpiai Bajnokok, 
többszörös Európa kupa győztesek, 
számos nemzetközi versenyen álltak 
a dobogó legfelső fokára. Az ellen-
feleik között is jelentős mértékben 
kiemelkedő eredményeik elismerése-
ként bekerültek a Judo Serdülő Válo-
gatott keretbe, valamint a Héraklész 
Bajnokprogramba, ahová az ország 
judosai közül a korosztályukból csak 
tizenkét fiút válogatnak be.
A rengeteg edzés és verseny mellett 

a tanulás is jól megy a fiúknak, mely-
nek elismeréseként idén november-
ben mindketten elnyerték az Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzat által 
biztosított „Jó tanuló, jó spotoló” ösz-
töndíjat.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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Az  Újpesti  Halassy  Olivér  Né-
met  Nyelvet  Emelt  Szinten  Ok-
tató Általános Iskola és Nyelvok-
tató  Nemzetiségi  Iskola  tanulói 
kihelyezett testnevelés órákat tar-
tanak a Kellner Ferenc Sportköz-
pontban.
A kicsik és a nagyok is egyaránt nagy 

lelkesedéssel készülnek a rendhagyó 
tesiórákra. Az emeleti öltözők tisz-
ták, kulturáltak, gyerekeink nagyon 
figyelnek az öltözői rend megtartá-
sára. A zenés bemelegítés a tükörte-
remben hihetetlenül izgalmas, hiszen 
a tükörfalon minden mozdulat nyo-

mon követhető. Nagy élmény! Figyeli 
is mindenki a tükörképét, még a légy 
zümmögését is hallani... Az óra végi 
játékok vidám, jókedvű, felszabadult 
hangulatban zajlanak. A nap fény-
pontja volt a közös fotó Erdei Zsolt-
tal, közismert nevén „Madárral”, 
a magyar Ökölvívó Szövetség elnöké-
vel, a korábbi olimpiai bronz, profi és 
amatőr világ-, és Európa-bajnokkal. 
„Madár” az óra végén kedvesen, köz-
vetlenül beszélgetett a gyerekekkel.
Itt a mozgás valóban öröm! Köszön-

jük a lehetőséget Wida József  úrnak, 
a létesítmény igazgatójának!

Magyar siker 
a gyorskorcsolya 
versenyen

November 8-10. között Iglón ren-
dezték meg a Nemzetközi Korcso-
lyázó  Szövetség  Danubia  Series 
nevű versenysorozatának második 
állomását, a Slovak Opent.
A zömében utánpótlás korosztályok 

részvételével zajló viadalon az FTC 
korcsolya szakosztályának verseny-
zői is képviseltették magukat, köz-
tük Csizmadia Márk, intézményünk, 
a Kerék Általános Iskola és Gimnázi-
um 8.b osztályos tanulója is.
A legjobb eredményt ezúttal is 

a nemrég a 26. Csizmadia Memorial 
Trophyn is remek győzelmet arató 
Márk érte el, aki megnyerte a Junior C 
fiúk összetett versenyét.
Gratulálunk Márknak!
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Megjelenik 
kéthetente

Hurrá, tesi!

Október  végén  kezdődtek  meg 
a  küzdelmek  a  Magyar  Kosárlab-
dázók  Országos  Szövetsége  által 
támogatott és a Magyar Speciális 
Olimpia  Szövetség  által  megren-
dezett  MKOSZ-MSOSZ  kiemelt 
kosárlabda-bajnokság  nyitófordu-
lóján,  ahol  a  Csalogány  EGYMI-
sek  is  jelen  voltak  kosarazóikkal. 
A  programnak  a  budapesti  Szent 
István Gimnázium adott helyszínt.
A bajnokság idén hat fordulóból áll, 

melyek a mérkőzésekre nevezett nyolc 
csapat között zajlanak majd. A mos-
tani nyitóforduló izgalmas perceket, 
szép dobásokat, szoros küzdelmeket 
hozott, ahonnan a Csalogány EGYMI 
újonnan alakult csapata végül egy 

bronzéremmel tért haza. Kosarazóink 
rengeteg élménnyel és tapasztalattal 
gazdagodtak a verseny során, mind 
egyéni, mind csapatszinten.
Köszönjük intézményünknek a támo-

gatást, az érintett szülőknek a sok segít-
séget, együttműködést, az iskola diák-
jainak a szurkolást, sportolóinkra pedig 
büszkék vagyunk! Csak így tovább!

Bronzérmes a Csalogány kosárcsapata
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