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A négy gyertya meséje

Áldott, békés Karácsonyi
ünnepeket, és szeretetben
gazdag új esztendőt kíván:

Tamás Ilona tankerületi igazgató
és a tankerület összes dolgozója

A karácsonyi számunkkal, amit kedves
olvasónk most a „kezében tart” újabb
évadot hagyott maga mögött a Tankerhírek. Immáron a hetediket, és ahogy
ilyenkor lenni szokott, vészesen közeleg
a Karácsony, és a vele járó fárasztó rohanás. Ahogy közeledik az év vége, egyre többször vesszük észre magunkon
a stresszt vagy az idegeskedést. De tényleg a rohanásról kell szóljon az ünnep?
Állítsuk meg együtt az időt ezen
a szép hétvégén, üljünk be a kedvenc
sarkunkba egy forró teával, egy szelet
süteménnyel, és vegyük a kezünkbe ezt
a szép karácsonyi különszámot, amely
az előzőkhöz hasonlóan azért készült,
hogy szerkesztőségünk megmutathassa Önöknek, milyen jó is iskolásnak
lenni Észak-Budapesten, avagy Óbudán és Újpesten.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer négy gyertya. Olyan nagy
volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással
beszélgettek.
Azt mondta az első:
– Én vagyok a béke!
De az emberek nem képesek életben
tartani. Azt hiszem, el fogok aludni.
Néhány pillanat múlva már csak egy
vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.
A második azt mondta:
– Én vagyok a hit!
Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem.
A következő pillanatban egy enyhe
fuvallat kioltotta a lángot.
Szomorúan így szólt a harmadik
gyertya:
– Én a szeretet vagyok!
Nincs már erőm tovább égni. Az em-
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berek nem törődnek velem, semmibe
veszik, hogy milyen nagy szükségük
van rám. Ezzel ki is aludt.
Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor
meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott:
– De hát mi történt? Hiszen nektek
égnetek kéne mindörökké! Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt.
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
-Ne félj! Amíg nekem van lángom,
újra meg tudjuk gyújtani a többi
gyertyát.
– Én vagyok a remény!
A gyermek szeme felragyogott.
Megragadta a még égő gyertyát, s
lángjával új életre keltette a többit.
A remény szikrája ott ég bennünk,
csupán lángra kell gyújtanunk, s akinek csak lehet továbbadnunk- lehet,
hogy mesével, lehet, hogy máshogyan.
Írta: Veress Andrea Hajnalka

Kattintson Facebook oldalunkra!

Elindult a fiatalok külföldi nyelvtanulási
programjának hivatalos honlapja

Elindult a fiatalok külföldi nyelvtanulási programjának hivatalos
honlapja, ahol már közzétették
a jelentkezés lehetséges helyszíneit, illetve az intenzív kurzusok
jellemzőit is.
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta, hogy
az Emberi Erőforrások Minisztériuma felmérte, hogy külföldön milyen,
a minőségi feltételeknek megfelelő
iskolák részvételére lehet számítani a programban. Emellett kiemelte:
a magyar kormány „a világon egyedülálló módon” támogatja a nyelvtanulást, száznegyvenezer 9. és 11.
évfolyamon tanuló diák jogosult arra,
hogy két hetet egy választott célország
anyanyelvi környezetében töltsön el
heti 20-25 órás intenzív nyelvtanfolyamokon. Hozzátette: a kormány kilencven milliárd forintos keretet alakított ki a fiatalok külföldi nyelvtanulási
programjára, ez diákonként csaknem
kétezer eurót jelent.
Mint elmondta, az angol nyelvű
képzéseken Anglia, Írország és Málta, német nyelvterületen Ausztria és
Németország lehetnek célországok,
emellett Franciaországba és a kétnyelvű iskolák esetében Kínába jelentkezhetnek a fiatalok.
Bartos Mónika, a magyar diákok külföldi nyelvi kurzusainak szervezéséért
felelős miniszteri biztos tájékoztatása
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

szerint már elérhető az a honlap, ahol
a kurzusokat és a nyelviskolákat az érdeklődő fiatalok, családjaik, nyelvtanáraik, az iskolák és a fenntartók
megismerhetik.
A honlapon egyelőre száznegyvenkilenc angol, huszonhat német és
huszonegy francia nyelviskola szerepel – mind minőségi és akkreditált
nyelviskolák –, melyeknél több mint
ötezerháromszáz angol, négyszázhatvan német és háromszázhatvan francia kurzus közül lehet választani, a kínálat január közepéig folyamatosan
bővül – emelte ki.
Azért is fontos böngészni a honlapot, mert aki nem ismeri a kínált kurzusokat, nem tud majd a februárban
megnyíló pályázati rendszerben pályázni. A jelentkezésig rendelkezésre
álló két hónapot a felkészülés szempontjából is fontosnak nevezte a miniszteri biztos, mert mint mondta,
a külföldi nyelvtanulási program nem
osztálykirándulás, hanem egy intenzív, kéthetes nyelvtanulási lehetőség.
Délelőttönként nyelvi kurzusok, délután, valamint hétvégén pedig kulturális és sportprogramokat szerveznek
a nyelviskolák, melyeken az idegen
nyelveket a diákok használni tudják
– mondta. Hozzátette: a fogyatékkal
élő fiataloknak is lehetőségük lesz pályázni.
Forrás: MTI
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Bejgliégető futás Óbudán

Az ünnepi menü és a bejgli miatt felszaladt pár kiló? Velünk még
az óévben elégetheted a bevitt kalóriákat! Csatlakozz közösségi futásunkhoz december 31-én és zárjuk
az idei évet mozgással!
A futást Marton-Mlecsenkov Éva
a CoffeeRUN Sportegyesület alapítója
fogja vezetni. A 7 km-es táv útvonala
itt érhető el.
Helyszín: Fenyőgyöngye parkoló.
Időpont: 2019. december 31., 10:00
Az év utolsó napján várunk szeretettel mindenkit!

Műveltségi vetélkedő

Az Óbudai Kulturális Központ
minden évben a Magyar Kultúra
Napján rendezi meg kerületi műveltségi vetélkedőjét az általános
iskolák és gimnáziumok 7. és 8.
osztályos tanulói számára.
A verseny idei témája a reformkor
mellett Arany János élete és irodalmi
munkássága lesz. A vetélkedőre várjuk
az iskolák és tanulóik jelentkezését.
Helyszín:
Óbudai Kulturális Központ
1032 Budapest, San Marco utca 81.
Időpont: 2020. január 21. 14:30

Kattintson Facebook oldalunkra!

Karácsonyi csillagok a Megyeri Úti Általános Iskolában
A Megyeri Úti Általános Iskola hagyományai szerint az utolsó
tanítási napon az intézményben
műsorral köszöntik a karácsonyt,
és búcsúztatjuk az évet. A hagyományt folytatva, így történt ez
idén is.
Ünnepségünk keretében évről-évre új Megyeri Csillagok születnek!
Minden osztályból felakaszthatja
a nevével díszített csillagot az iskola
karácsonyfájára az a kisgyerek, aki közösségi munkájával, kiemelkedő szorgalmával, vagy kiemelkedő verseny
eredményeivel kiérdemelte a tantestület elismerését.
Fotó: Kerekes György

A Fodros kórus ünnepel

Sütis koncert a Pécsiben

A Fodros Általános Iskola kórusa,
a Fodros kórus december 9-én immáron ötödik alkalommal látogatott el a Szent Miklós Általános Iskola fogyatékkal élő kisdiákjaihoz
egy közös adventi éneklésre.
Az iskola koncerttermében mindkét
kórus előadta verses, hangszeres, énekes műsorát, majd egy közös énekléssel koronáztuk meg a várva várt találkozást. Az apró meglepetések átadása
után, mindenki megérdemelten fogyasztotta el az ünneppi asztal finomságait. A kellemes és meghitt pillanatok
után elbúcsúztunk egymástól mindenkinek boldog karácsonyt kívánva.
Az Advent Óbudán programsorozat
keretein belül a harmadik adventi hétvégén iskolánk Fodros kórusa Tóth

A Pécsi Sebestyén Ének-zenei
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola adventi hangverseny
sorozatunk második nagyobb attrakciója a Sütis Koncert volt.
Ez a rendezvény már több éves hagyomány iskolánkban. Ilyenkor a tornateremben karácsonyi darabokkal
lépnek fel minden hangszeres tanszakunk tanítványai és mestereik is, akár
kísérőként, akár a duók egyik tagjaként, növendékük partnereként, de
önálló produkciókként is megmutatják mit lehet kihozni a hangszerekből.
Iskolánk zenekarai is ünnepi dallamokkal kényezteti a hallgatóságot.
Idén egy direkt zenekarunk számára
írt mű is felcsendült. A hangverseny
végén a belépőként szolgáló sütemények (innen a süteményes koncert név) a fellépő kis művészek jelképes jutalma.
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Brigitta vezetésével és Szabó József
zongorakísérő közreműködésével ünnepi műsort adott a Fő téren.
A karácsonyi dalok éneklése mellett
a furulyán játszó gyerekek hangszerjátékukkal színesítették a műsort, néhányan pedig gyönyörű versek szavalásával kedveskedtek a közönségnek.
Az utolsó, klasszikusnak számító Kis
karácsony, nagy karácsony dalocskát
a közönség bevonásával énekeltük el
és kívántunk mindenkinek Boldog karácsonyt. Az adventi díszben pompázó, igazi karácsonyi hangulatot sugárzó
Fő tér színpadán mindenki nagyon jól
érezte magát és a rendezvény műsorvezetője kérésének eleget téve 2020.
decemberében újra színpadra állunk,
ahogy tesszük ezt már sok-sok éve.
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Téli programok az Erkel Zeneiskolában

November 23-án, szombaton
az Aelia Sabina Zeneiskolában került megrendezésre az I. Tankerületi Duplanádas Találkozó, melyen
zeneiskolánk három tanára is részt
vett tanszakával. Dávidné Szabó
Melinda, Csanády Margit és Mester
Zsolt Barna növendékei képviselték
nagy sikerrel az Erkel Zeneiskolát
a rendezvényen.
Diákjaink és tanáraink sok élménnyel,
pozitív tapasztalatokkal és új ismeretségekkel tértek vissza a találkozó után.
Ugyanezen a napon iskolánk a Szent
István Szakgimnáziumban is szerepelt
a „Tiéd a Steinway” billentyűs szakmai
napon. A zongoristáknak szóló rendezvényen két növendékünk bűvölte el
a szakmai zsűrit. Cseke Jácint, Virág Józsefné növendéke, valamint Borossay
Flóra, Gógucz Emma tanítványa adták
elő darabjaikat.
November 29- én Csomádon
az evangélikus templomban hallhattuk Tóka Ágoston orgonakoncertjét,
melyen iskolánk orgonaművésztanára
mellett Balogh Kálmánné, Petrovics
Anna és Lakatos Gabriella növendékei
egyaránt közreműködtek. A koncerten
már az adventi hangulatot előidéző
dallamokat hallhattunk zeneiskolánk
diákjaitól, megalapozva ezzel az ünnepi
készülődés légkörét.
December beköszöntével a Mikulás
is megérkezett iskolánkba 5-én. Az Ifjúsági Ház Színháztermében rendezett
Mikulást váró koncerten a sok csillogó gyermeki szempár mellett növendékeink műsora is igazi meghittséget
és vidámságot varázsolt a rendezvéTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

nyen. A koncerten iskolánk apró növendékei mellett a furulyazenekar,
fuvolaegyüttes, gitárzenekar és egy
jazz-formáció is szórakoztatta a Mikulást és az érdeklődőket. Az ünnepi készülődést egy adventi koncerttel
folytattuk december 7-én, szombaton
a Városháza Dísztermében. Művésztanáraink változatos műsorral készültek
erre a napra. A klasszikus, barokk és
romantikus dallamok igazi kikapcsolódást okoztak a hallgatóságnak.
Ugyanezen a napon, december 7-én
a Honvéd Kórház sebészeti osztályának karácsonyi rendezvényére kapott
meghívást iskolánk csellóegyüttese,
akik Pásztiné Szabó Zsuzsánna vezetésével tartottak egy remek hangulatú,
nagyon színes koncertet az osztály betegeinek és orvosaiknak.
December 12-én az SZTK karácsonyi
rendezvényén bűvölték el az ott dolgozókat iskolánk kicsiny növendékei válogatott műsorukkal. A rendezvényen
fuvola, cselló és gitár muzsikát hallgathattak a részt vevők. December 13-án
kora délután a Lions Club karácsonyi
ünnepségén az UP Újpesti Rendez-
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vénytéren Kökényessy Júlia magánének szakos növendékünk képviselte
iskolánkat műsorával.
Ugyanezen a napon az Erkel Zeneiskolában gyűltek össze a tankerület
intézményvezetői, hogy közösen is elbúcsúztassák az évet. Az ünnepi hangulatért karácsonyi műsorszámok voltak felelősek, melyeket Spitzer Márton
kürtön, Siklósi Lóránt hegedűn, Szívós
Melinda, Török Jázmin, Matastik Hédi,
Szentgyörgyi Fanni, Egri Zsófia és
Pernesz Bettina fuvolán, Mikecz Anna
énekkel biztosított a közönségnek.
A zeneiskola műsorát az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumból érkezett három diák versei
színesítették. A kedves esemény közös
énekléssel kezdődött, melynek alappillérét az Erkel kórusa adta, melyhez
az EGYMI növendékei csatlakoztak.
Az év utolsó nagy rendezvénye december 16-án került megrendezésre.
Iskolánk zenekarainak karácsonyi koncertjén a vonós zenekar barokk művekkel, a kisfúvós és ifjúsági fúvós zenekar
karácsonyi slágerek átirataival szerzett
örömöt a közönségnek, valamint 2 énekes produkciót is hallhattunk.
Sok boldog, vidám élménnyel gazdagodtunk az adventi készülődés időszakában lezajlott koncertek alatt. Növendékeink és tanáraink szívvel-lélekkel
készültek a hangversenyekre, rengeteg
pozitív hatást, energiát adtak a közönségnek. Ezekkel az örömteli gondolatokkal és tapasztalatokkal gazdagodva
kívánunk kellemes ünnepeket, boldog
karácsonyt és sikerekben gazdag boldog újévet minden kollégának!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Elsőseink műsora a Derűs Alkony Gondozóházban

„Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó meleg simogatást!” – ezzel a gondolattal vittek a Fodros
Általános Iskola apróságai ünnepi
hangulatot a Derűs Alkony Gondozóházba.
A Fodrosban már évek óta hagyomány, hogy gyermekeinkkel meglepjük kerületünk szépkorújait. Idén
az 1.c-sek, Bárány Márti tanító néni ta-

nítványai kedveskedtek karácsonyi műsorral, a ház lakóinak. Csillogó szemek
árulkodtak arról, milyen nagy örömet
szereztünk az adventi várakozás idejében az időseknek. Az összeállítás kortárs magyar verseket és a magyar irodalom gyöngyszemeit is tartalmazta.
Vidám népi táncjáték színesítette
az ajándékunkat. A kicsi elsősök igazi
nagy iskolásként képviselték a Fodrost!

Fellépés a Német Nemzetiségi karácsonyon

Az intézmény hagyományaihoz
híven a Medgyessy Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói idén is felléptek
a Békásmegyeri Közösségi Házban
megrendezett Német nemzetiségi
karácsonyon.
Műsorunkban iskolánk énekkara német karácsonyi dalokat adott elő és
a 6.a osztály tanulói vidám karácsonyi
tánccal köszöntötték az egybegyűlteket. A műsor végén a Braunhaxler Dalkörrel együtt énekelték e a gyerekek
a Leise rieselt der Schnee című német dalt.

Mikulásos koncert a Megyeriben

Mikulás konyhája
a Harrerban

A Daniel Speer Brass Dance
együttes második alkalommal fogadta el a Megyeri Úti Általános
Iskola meghívását, hogy közelebb
hozzák a gyerekekhez a hangszeres muzsika élményét.
„Általánosan elmondható: a rézfúvós kamarazenét – különösen a kvintett-muzsikát – viszonylag szűk közönség, többnyire szakmai vagy
ahhoz közel álló kör ismerheti, élvezheti. Az együttes célja e muzsika
szépségét szélesebb körben megmutatni. Közelebb hozni ezt a fajta zenét a fiatalokhoz. Az együttes a nyilvános hangversenyek mellett gyakran

Az első decemberi tanítási napon
újra adventi meglepetés – a Mikulás konyhája – várta a gyereket
a Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet
Emelt Szinten Oktató Általános Iskolában. A karácsonyi készülődés
minden évben ezzel kezdődik.
A következő napokban is érdemes
volt nyitott szemmel járni az első
emeleten, mert a mesének még akkor
messze nem volt vége...
Köszönjük az 1.b szülői csapatának
a támogatást, valamint Kádár Ildikónak
(1.b szülő), Tóth Diánának, Magurszky
Henriettnek, Gruber Vincének és
Kriszti néninek a rengeteg munkát!

Tel: 437-8652
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játszik diákoknak. Ezek a hangszerbemutatóval kiegészített koncertek,
a gyerekek zenei nevelését segítik elő
játékos formában.”/dsb.hu/
A jazz örökzöldek swinges feldolgozásai közül ezúttal karácsonyi dallamokat hallgathattunk. Ez alkalommal is nagyszerű műsort láthattunk,
melynek keretében az együttes tagjainak előadásában ismerkedhettünk
a fúvóhangszerekkel. A diákönkormányzat szervezésében vehettünk
részt a koncerten, így december
6-án, vidám műsorral köszönthettük
a Nagyszakállút! A Mikulás tiszteletére „Piros napot” tartottunk.
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Az Újpest FC-vel közösen jótékonykodtunk

Mert adni jó!

Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola és Gimnázium
immár ötödik alkalommal gyűjtött
karácsonyi adományokat a rászorulóknak a Lilákkal.
Az Újpest FC idén a nehéz körülmények között élő, szlovákiai magyarok
lakta Nagymad családjainak ünnepét
tette szebbé, s legnagyobb örömünkre mi ehhez most is temérdek játékkal,
könyvvel, ruhával, tartós élelmiszerrel
tudtunk hozzájárulni.
Az iskolai akciót tanáraink, Miklovicz
Katalin és Sándor Zsolt szervezték,

Közeleg a karácsony, s ilyenkor
sokunkban megnő az adományozó
kedv. Az Óbudai Harrer Pál Általános Iskolában is fontosnak tartják,
hogy már kisgyermekkorban felhívják a figyelmet az odafigyelésre,
segítségnyújtásra.
Immáron öt éve, hogy a Harreros
családok karácsony előtt csatlakoznak
az iskola által szervezett adománygyűjtő akcióhoz. Idén Trentin Tamás
felhívásához csatlakozva, egy Borsodi
falucskának, Boldogkőújfalu gyermekeinek gyűjtöttük a csomagokat: Tartós
élelmiszert, tisztító-, és tisztálkodószert
és irodaszert hozhattak a rászorulóknak. Közel száznegyven család adományával sikerült hozzájárulnunk idén
is egy nemes akcióhoz, nagyon szépen
köszönjük! Reméljük, kezdeményezésünk példaértékűvé válik minden
Harreros számára!

az adományokat pedig osztályaikkal,
a 8.b-vel és a 9.a-val vitték el a Szusza
Ferenc stadionba. Ott a klub játékosai
– Simon Krisztián, Rácz Barnabás, Balázs Benjámin –, valamint Kabát Péter,
sportkoordinátor vették át az ajándékokat, majd diákjaink egy stadiontúrán
vehettek részt, majd meghívást kaptak a hétvégi Újpest-Kisvárda bajnoki
mérkőzésre is.
Nagyon köszönjük a szülőknek, diákoknak, kollégáknak a segítséget, hogy
ennyire sok adománnyal tudtunk hozzájárulni ehhez a nemes ügyhöz!

Mosoly Manók a Medgyessyben

Jónak lenni jó!

A PontVelem Okos Program –
SegítsVelem MosolyManó akciója
során a Medgyessy Ferenc Általános Iskola 4.a osztályos tanulói
gyűjteni kezdték a használt, megunt, de jó állapotú játékokat, könyveket, hogy azokat a Máltai Szeretetszolgálat eljuttassa karácsonyra
a rászoruló gyermekek részére.

A Mosoly Manó akció keretében
a Fodros Általános Iskolában is játékgyűjtés indult a rászoruló gyerekek részére.
A célunk az volt, hogy minél több
rászoruló gyermeket meg tudjunk
lepni egy-egy játékokat rejtő dobozzal
karácsonyra.
Jólelkű diákjainknak és szüleiknek
köszönhetően, több mint kétszáz doboznyi ajándék gyűlt össze. Nagyon
köszönjük mindenkinek az adakozó
segítségét! Köszönjük Fodros!

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

A gyönyörű karácsonyi csomagok
múlt héten felcímkézésre kerültek, s
a GLS futár autója már el is vitte azokat. tizennyolc kis Mosoly Manó ös�szesen huszonöt doboz ajándékot hozott be az elmúlt hetekben. Adni jó,
adni mindig jó, s a karácsony közeledtével még inkább eláraszt bennünket
a szeretet, az adakozás öröme.
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Kattintson Facebook oldalunkra!

Kulturális rendezvénysorozat a Babitsban

Babits Mihály 1883. november 26-án született, születésnapja előtt a róla elnevezett újpesti gimnázium hagyományának
megfelelően ünnepelt, kulturális
eseményekkel. Kupát rendeztek
a kerület nyolcadikosainak, versmondó versenyt a középiskoláknak, versmontázs versenyt hirdetettek az osztályoknak, kiállítást
nyitottak meg az iskola aulájában
Bányai Alfonz műveiből, megkoszorúzták Babits Mihály sírját, és
a diákságnak egy irodalmi, kulturális napot szerveztek november
22-én, a Babits-napon. A következőkben az intézmény diákjainak
„tollából” származó történetekből
ismerhetik meg a rendezvénysorozat eseményeit.

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

A 2019. évi Babits-nap alkalmából november 19-én osztályommal,
a 10.c-vel, és kísérőtanárainkkal,
Goda Lilla, Jaksa Annamária és Sato
Setsuko tanárnőkkel ellátogattunk
iskolánk névadójának nyughelyére –
kezdte beszámolóját Horvátits Lívia
tanulónk. Babits Mihály sírjának megkoszorúzása előtt egy kisebb sétát
tettünk a temetőben, felkeresve az érdekes, vagy történelmi szempontból
fontos események emblematikus
alakjainak sírjait is – mint például
Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Batthyány Lajos és Jászai Mari nyughelyét.
Lelkes idegenvezetőnk segítségével
betekintést nyerhettünk ezen híres
emberek életének izgalmas és talán
kevéssé ismert történeteibe, valamint
haláluk körülményeibe. Bemehettünk
a részben földalatti mauzóleumokba,
és közelebbről is szemügyre vehettük
a gyönyörű sírokat.
Végezetül megtörtént maga a koszorúzás, ami megadta a sírkertben
tett körutunk tiszteletteljes lezárását.
Azon a délutánon mindenki több
ismerettel, és talán annál is több élménnyel tért haza. Nem véletlenül
nevezik az ország legfontosabb és
egyben legszebb kegyeleti helyének
a Budapesti Fiumei úti sírkertet.
Babits Mihály-szavalóverseny
A Babits Mihály Gimnázium ünnepi
programsorozatából nem maradhat
ki a szavalóverseny. Három évtizede
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minden évben meghirdetjük ezt a versenyt Újpest és Rákospalota középiskolásai számára. Idén az Észak-Budapesti Tankerületi Központ minden
középiskoláját meghívtuk.
A zsűri elnöke Bergendi Áron, a József Attila Színház művésze volt.
A verseny dobogós helyezettjei a vendég iskolákból kerültek ki ebben az évben. Első helyezett lett Hamar Vivien
a Dózsa György Gimnáziumból (tanára
Benkovics Sándor), második lett Paál Eszter az Újpesti Károlyi István Általános
Iskola és Gimnáziumból (tanára Kallai
Klára), harmadik helyen végzett Lénárt
Bettina az Óbudai Árpád Gimnáziumból (tanára Kőváriné dr. Fülöp Katalin).
Különdíjat kapott iskolánk, az Újpesti
Babits Mihály Gimnázium diákja, Jakus
Lilla (tanára Nyírőné Bakay Beáta).
A Babits-nap
Az idei Babits-napon az 5., 6. és 7.
osztályos kisgimnazisták Esztergomba látogattak, ahol a városnéző irodalmi túra, kisvonatozás és egy verseny
után juthattak el a Babits házáig, amit
a tiszteletükre nyitottak ki – kezdte
beszámolóját Mihailov Zsuzsanna 7.
a osztályos tanulónk.
A következő oldalon folytatódik

Kattintson Facebook oldalunkra!

Kulturális rendezvénysorozat a Babitsban

Egész Esztergom tudta, hogy
babitsos vendégek érkeztek, és nem
csak a farkaserdős kapucnis pulóverek miatt! A nyolcadikos diákok
ötletes játékokkal, profi idegenvezetéssel, versenyszervezéssel gondoskodtak a kisebbek élményteli városi
sétájáról!
És végre ott álltunk előtte. Végre az álomból valóság lett, és a saját szememmel is láthattam. Beljebb jutottunk a kertben, és miután
szétnéztünk, azonnal megértettem,
miért szerette Babits ezt a helyet.
Elénk tárult egész Esztergom látképe. A bazilika – ahonnan jöttünk
– vidáman intett felénk, és barátságos, kékes kupolája magára vonzotta
a tekinteteket.
A Duna ezüst szalagja elvágta tőlünk szlovákiai testvéreinket, és
eszünkbe juttatta azt a szomorú történelmi eseményt, ami miatt a folyó
nem a szövetség jelképe, hanem határ, amely kegyetlenül elszakít minket egymástól. Később megtudtuk,
hogy iskolánk névadójának sem volt
könnyű ezzel szembesülnie, és versbe írta az ebből származó fájdalmát.
Babits közel hatvan műve született az előhegyi villában, a Nyugat
több számát is ott szerkesztették.
A babitsosok is megcsodálhatták azt
az ihlető panorámát, amibe a költő
beleszeretett, hallhattak történeteTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

ket Babitsról, az emberről, és keresgélhették a vendégfalon fentmaradt
aláírások közt az írók, költők, festők,
szerkesztők neveit.
Rögtön az elején megszemlélhettük a híres aláírós falat, ami a nap
fénypontja volt számomra. Először
Kosztolányi Dezső neve tűnt fel, de
később felismertem Illyés Gyula és
Tóth Árpád aláírását is.
A házat sikerült végigjárnunk, miközben az idegenvezető hölgy rengeteg izgalmas történetet mesélt
a Nyugat főszerkesztőjéről, családjáról, és nem utolsó sorban Ádázról,
kedves kutyájáról is. Ezelőtt sajnos
nemigen tudtam sok adatot Babits-
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ról, amit szégyellek, de ennek a felejthetetlen programnak hála megismertem Magyarország páratlan
költőjének életét.
Babits-nap a nagygimiben
A nagygimisek az iskolában élvezték a vendégek, volt diákok, tanárok,
színészek előadását; kipróbálhatták
a kreatív írást; drámajátékkal, történelmi játékkal dolgoztak fel irodalmi
műveket; beszélgettek versekről és
műfordításokról. Olyan kínálatból
választhattak, hogy szinte senki nem
tudta, melyik foglalkozást hagyná ki
kevésbé szomorúan ezen a kulturális
napon…
Meghallgathatták Tóth T. Boldizsárt és Balázs Istvánt, akik a Harry Potter-regények fordítójaként
és kiadójaként sok titkot elárultak
a népszerű regénysorozatról. Kozma Gábor, iskolánk volt diákja a színésztréningek világát mutatta be
elméletben és gyakorlatban, Fekete
Imre a műfordításokról beszélt.
Az egész Babits örömmel fogadta
a Kávészünet zenekart, akik koncerthelyszínné tették az iskola auláját, modern zenével pedig befogadhatóvá a verseket.
Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy
az Újpesti Babits Mihály Gimnázium ismét feledhetetlen nappal
emlékezett meg a névadójáról.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Honvédelmi Nap a Lázárban

A pályázat célkitűzése az volt,
hogy az állampolgári kompetenciát kialakítsuk és elmélyítsük,
mely a „Hazaszeretetre nevelés”
elvében nyilvánulhat meg. Célunk
volt a tanulók hazaszeretetének,
nemzethez való kötődésének erősítése, melyet ezzel a programmal
sikerült megvalósítani. A program
iskolánk valamennyi tanulóját, 575
főt bevonva 20-30 perces beosztásban forgószínpadszerűen folyt.
A programon összesen huszonnégy
állomás került megszervezésre, ahol
állomásonként két-két fő látott el segítő tevékenységet.
A programban számos területet
feldolgozták a KEMPP – Katonai
Emlékpark munkatársai a társ szervezetekkel, az Újpesti Szakrendelő,
az Újpesti Flottila, az Újpesti Rendőrkapitányság és a Felelős Szülők szervezetével. A programon az 1848-tól
napjainkig tartó időszakot jelenítették
meg élményszerű és szemléletes formában a szervezők.
Az 1-2. évfolyamosoknak a „Kisdobos” kisfilm került levetítésre, valamint
olyan kézműves foglakozások kerültek megszervezésre, ahol hadtörténet
alapú feladatuk volt a gyerekeknek.
A 3-4 osztályosok a szabadságharc
időszakára jellemző egyenruhákkal,
fegyverekkel és felszerelésekkel ismerkedhettek meg, miközben különböző
harci alakzatokat tanulhattak meg.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A 7-8 osztályosok megtanulhatták
a szabadságharc időszakára jellemző harci technikákat, mozdulatokat,
valamint megismerkedhettek korabeli ágyúval, egyenruhákkal, fegyverekkel. Egy digitális film lejátszásával erősödhetett meg az ismeret
a pákozd-sukorói csatával kapcsolatban. Ezen kívül megismerhettük
a sorkatonai szolgálat 136 éves történetét, a XX. század nagy háborúit,
az I. és II. világháborút.
Papp István nyugalmazott alezredes
nemzetközi békefenntartásról mesélt
előadásában, aki három hónapig volt
fogságban Szudánban. Hallhatták
a tanulók, hogy a magyar katonaság
milyen szerepet vállal a békefenntartásban.
A különböző interaktív és játékos
foglalkozáson volt lehetőség tanulóink képességeinek fejlesztésére, valamint közösség építésre is. Tanulóink
gyakorlati ismereteket kaptak lőelméletből, a helyes célzásról, lövéssel kapcsolatos ismeretekről, valamint megismerkedhettek honvédségi
sportágakkal, mint kézigránát dobás,
szablyavívás, légpuska lövészet.
A Rendőrségi foglalkozásokon különböző eszközökkel ismerkedhettek meg a gyerekek, melyeket ki is
próbálhattak, valamint ízelítőt kaptak a rendőri pálya veszélyeiből és
szépségeiből egy pályaválasztási előadáson.
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A program megnyitójára az iskola
valamennyi tanulója felsorakozott
az udvaron, ahol már akkor is soksok csodát láthattak gyermekeink
a kiállított eszközök, illetve a beöltözött katonák, huszárok tekintetében.
Az intézmény vezetője köszöntötte a tanulókat, valamint a KEMPP
munkatársait és a társszervezetek segítőit, majd Oláh László a KEMPP
szakmai igazgatója vette át a szót és
köszöntötte a részt vevőket és részletesen ismertette a nap célkitűzését
és programjait. Zárásként minden
osztályfőnök egy sárga „Hazafiság Iskolája 2019” kendőt kapott, valamint
részletes forgatókönyvet és itinert
a nap programjához.
Lássunk néhány őszinte véleményt:
Jól szervezett, tartalmas, a gyerekek
életkorához igazodó program részesei lehettünk. A tanulók saját közösségükkel látogathattak el a helyszínekre, és ezt remek gondolatnak
tartom. Közvetlen volt a kapcsolat
az állomásokon bemutatót tartó katonák, civil segítők és a tanulóink

között. Lehetett kérdezni, és annak
is tanúja voltam, hogy finoman, de
határozottan emlékeztették a nebulókat, hogy figyelmesen, csendben
illik végighallgatni az előadót. Ez is
a katonáskodás része.
A következő oldalon folytatódik

Kattintson Facebook oldalunkra!

Adventi kirándulás
Bécsben

Honvédelmi Nap a Lázárban

Tetszett, hogy a bemutatott tárgyak nemcsak láthatók, hanem sok
esetben megtapinthatók, kézbe vehetők voltak. A számítógépes játékban a gyerekek nem érezhetik például a kézigránát súlyát, de most itt
megtapasztalták milyen nehéz, és
elképzelhették, hogy nem volt egyszerű megfelelő távolságra eldobni.
Hallották azt is, hogy milyen veszélyes eszköz, és arra is kitértek, hogy
mi a teendő, ha véletlenül talál valaki a földben egy rozsdásodó lőszert,
vagy gránátot.
A gyerekek próbára tehették ügyességüket, és belekóstolhattak a katonáskodásba, mint roham a „szuronyos” puskával, vagy az alaki képzés
a kisebbeknél. A lézeres célba lövés,
szintén emlékezetes lesz számukra.
Nagyon jó volt, hogy tanulóink film
formájában is átélhették a pákozdsukorói csata pillanatait olyan emberek tolmácsolásában, akik hivatásukból adódóan jóval tájékozottabbak.
Lehetőségük volt a régi és az új
haditechnikai eszközök, valamint
a viseletek és egyenruhák megfigyelésére, összehasonlítására. Szerencsés ötletnek tartom az egészségügyi
tájékoztatást is. A harcokban sokan estek el, sok volt a sérült is, de
az elsősegélynyújtási, valamint az újraélesztési ismeretek mindig időszerűek, békeidőben is.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Örültem, hogy voltak fiatalok is a vendégeink között. Fontos a jó példa, és
az, hogy a gyerekek tudják, hogy ők
is bekapcsolódhatnak majd akár a hagyományőrzésbe, akár a honvédőink
csapatába hivatásszerűen is.
„Számomra a hagyományőrzők előadása, bemutatója volt a legkülönlegesebb. Szervesen kapcsolódott a hazafias neveléshez. Beszéltek a dicső
magyar harcokról, az 1948-as forradalomról, a szabadságharcról, az akkor élők hazafias szellemiségéről,
értékrendjéről, a hit meghatározó erejéről. A honvédek ruháinak, feladatainak, fegyvereinek bemutatása pedig
igazi csoda volt. Ritkán adatik meg,
hogy két-háromszázéves fegyvereket
tarthatunk kézbe, próbálhatunk ki.
Házhoz jött a múzeum!
A gyerekeknek is egyértelműen ez
volt a legkedvesebb program. Több
szavazatot kapott a katonai vezényszavakat ismertető, tanító állomás,
a játszóház, de valamennyinél jelentkezett egy-egy tetszésnyilvánítás.
Ez a nap valamennyi tanulónak, pedagógusnak emlékezetes marad, hiszen ilyen színes, jól szervezett, szakmailag maximumot nyújtó programot
régen élhettek át itt az iskola területén. Célunkat elértük, hiszen minden
téren és minden korosztály megfelelő
ismeretet kapott hadtörténelemből és
honvédelemből.
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Ismét eltelt egy év, ami azt jelentette: irány Ausztria és az adventi
vásár! Újra izgatottan vágtak neki
a Fodros Általános Iskola tanulói
immár tizenegyedik alkalommal
az intézmény hagyományos adventi kirándulásának. Hatvankét
gyerek, szülő és tanár.
Korán keltünk, így reggel kilenc órakor már Heiligenkreuzban voltunk,
ahol megtekintettük a heiligenkreuzi
kolostort, amely az 1133-as alapítása óta megszakítás nélkül működik.
Ezzel a második legrégebbi folyamatosan működő ciszterci kolostor
az egész világon.
A kolostor közvetlen szomszédságában áll a nagyon szép és – ami
ritkaságszámba megy – igen jó állapotban fennmaradt román stílusú templom, amelyet kívülről és
belülről is megcsodáltunk. Ezután
Laxenburg felé vettük az irányt, ahol
az a kastélypark található, amely egykor a Habsburg család nyári rezidenciájaként szolgált, ma pedig az osztrákok kedvelt kirándulóhelye.

Bécsbe a kora délutáni órákban
érkeztünk meg. Itt a méltán híres
Stephanskirche megtekintése után
kisebb-nagyobb csoportokban fedeztük fel a bécsi adventi vásár forgatagát, hol egy finom süteménnyel,
hol egy ízletes kolbász vagy egy forró csoki, illetve egy zamatos puncs
elfogyasztásával megfűszerezve.
De a gyönyörűen feldíszített, kivilágított belvárosi utcákon sétálva mindenki megtalálhatta magának a kedvenc vásárfiát is. Újra elmondhatjuk,
hogy az ez évi adventi kirándulás is
remekül sikerült. Kár, hogy egy évet
kell várni a következőre!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Gólyanap a Kerékben

Borongós időjárás volt, péntek
reggel fél 8, amikor a Kerék Általános Iskola és Gimnázium aulája
megtelt élettel: kék-piros emberkék jelentek meg, kezdetét vette
az idei gólyanap. Az eseményről
az egyik főszervező, Boczán Csilla
készített összefoglalót.
A szervező osztályok, a 10.a és
10.b osztályfőnökeikkel, Hutlassa
Zsuzsanna és Boczán Csilla tanárnőkkel közösen állították össze a kilencedikes osztályok próbatételeit.
A gólyanap a hagyományos jelmezes
felvonulással indult: a 9.ny osztály
a Teletubbies figuráinak, a 9.b pedig

Hupikék törpikéknek öltözve jelent
meg az aulában. A 9.ny-sek ügyesen
kampányoltak, soha ennyi tanárt nem
sikerült bevonni a beöltözésbe, mint
nekik, de a 9.b-sek mellett is feltűntek
plusz pontot érő versenyzők: Törpapa,
Törpicur, és az osztályfőnök-helyettes
személyében a gonosz Hókuszpók.
A délelőtti program tánctanulással folytatódott, a koreográfiát Major
Dorka (10.b), Zwolenszky Petra (10.a)
és Szép Sára (10.a) tanította be a két
kilencedikes osztálynak. Ezt követően
egy kvíz, majd egy akadályverseny várt
a gólyákra. Az ügyességet és kreativitást igénylő feladatok között szerepelt

például a Colosseum felépítése kockacukorból, az osztálynévsor kirakása
betűtésztából. A 4. órában asszociációs
fejtörőket kellett a gólyáknak megoldani, majd átismételték a frissen tanult
táncot. A délelőtti vetélkedés szoros
eredményt hozott: a 9.b-nek 1 pont előnye volt a 9.ny előtt. A délután a tanult
tánc, majd az osztályok bemutatkozó,
tréfás műsoraival folytatódott a tornateremben a lelkes nézősereg előtt.
A zsűriben Kovács Gábor igazgató úr,
Tóth Ágnes tanárnő, és a végzős osztályainkból két-két diák pontozott. A délután két műsorvezetője Zwolenszky
Petra (10.a) és Ferenczi Petra (10.b) volt.
A műsorszámok közül a 9.ny humoros bűvésztrükköket bemutató videója aratott nagy sikert. A jó hangulatot a 9.b X-faktor paródiája fokozta.
A csapatmunkát, ügyességet igénylő
feladatokban a két osztály fej fej mellett haladt, az izgalmas egész napos
vetélkedőt végül a 9.ny osztály nyerte.
A gólyaesküt kipirult arccal, lelkesen
ismételték Ferenczi Petra (10. b) után.
A nap, a fődíj, az óriás torta elfogyasztásával zárult, melyből a két kilencedikes osztály mellett a szervezőknek
is jutott. Döncit, a nagy gólyát a 9.ny
osztály őrzi egy évig, a fiókáit pedig
a 9.b-sek dédelgethetik.

Sikerek a Budapesti Iskolások Versenyén
November 20-án 16 órától került
megrendezésre a III. kerületi Vécsey János Leánykollégiumban
a Budapesti Iskolások Mesemondó
Versenye.
A rendezvényt az előzetesen meghirdetett és beadott Népmese-illusztrációs verseny munkáinak értékelésével, a díjak kiosztásával nyitották meg.
A négy kategóriából iskolánk a Dr.
Béres József Általános Iskola 4.b osztályos tanulói a 10-12 évesek korcsoportjában neveztek. Csirmaz-Janitsáry
Bendegúz, Keszey Dorka, Kónya Márton és Onczay Gréta nagyon igényes
alkotásokkal bizonyították tehetségüket. Az illusztrációkat a zsűri elnöke
Tel: 437-8652
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Mihály Gábor Kossuth-díjas szobrászművész értékelte. Csirmaz-Janitsáry
Bendegúz különdíjat kapott, Onczay
Gréta III. helyezést ért el.
A díjak átvétele után a mesemondó
verseny jelentkezőit hallgathattuk meg.
A versenyre népmesével és műmesével
lehetett nevezni, melyre iskolánkból
Mindler Júlia 4.b, Onczay Gréta 4.b,
Soltész Vince 7.a osztályos tanulók
készültek. Minden versenyző kimagasló produkcióval igazolta tehetségét.
Az eredményhirdetésre még aznap este
sor került. A zsűri elnöke Budai Ilona
Kossuth-díjas népmesét előadóművész, népdalénekes jó tanácsokkal látta
el a „kis” mesemondókat, majd a díjki-
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osztó előtt élvezetes előadásmódjával
egy erdélyi népmesét kaptunk tőle emlékül. A mi tanulóink is nagyon ügyesen szerepeltek, szép eredményekkel
büszkélkedhetnek. Mindler Júlia különdíjban részesült, Onczay Gréta korosztályi kategóriájában kimagaslóan I.
helyezést, Soltész Vince szintén a saját
korcsoportjában I. helyezést ért el.
A közönség és a versenyzők számára is emlékezetes volt ez a rendezvény.
Tapasztalatokkal, élményekkel gazdagon, kellemes hangulatban távozott
mindenki az igényesen megszervezett
versenyről. Reméljük, hogy jövőre
még több résztvevő kap kedvet a mesékhez, a meséléshez.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Lázár hét és Mesenap a Lázár Ervin Iskolában

A Lázár Ervin Általános Iskola hagyományai közé tartozik a minden
év novemberében megrendezésre
kerülő szaktárgyi versenyek hete
és az azt záró diákönkormányzati
nap. A következő sorokat ennek
az eseménynek szenteljük.
A gyerekek egy héten keresztül
mérik össze tudásukat szinte minden tantárgyban. Nagy népszerűségnek örvendett idén is a könyvtári és a komplex Sherwood, illetve
Oxford-Roxfort vetélkedő, de talán
mondhatjuk, hogy a legtöbb izgalmat mégis a sütő-főző verseny hozza
évről-évre iskolánkba. Egy héten keresztül ínycsiklandó illatok lengték be
a folyosókat. Előétel, főétel és des�szert kategóriában is lehetett nevezni,
az értékelésbe az étel elkészítésén kívül a rajzos recept, a tálalás és a rendrakás is beletartozott. Mondhatjuk,
hogy a gyerekeket a sütés-főzés, a tanárokat pedig a kóstolás hozta lázba.
Pénteken a diákoké volt a főszerep! Reggel tanár-diák focimeccsel és
tanár-diák sorversennyel kezdődött
a nap. A hagyományosan jó hangulatú
összecsapásokra az egész iskola kivonult szurkolni. Idén névadónk emlékének tisztelegve, és a mese fontossága
mellett elköteleződve mese-napot, és
forgószínpadszerű vetélkedőt szerveztünk a nagyoknak, a kisebbek pedig kézműveskedéssel, meseolvasással
Tel: 437-8652
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tölthették el a délelőttöt. Minden állomás egy-egy Lázár Ervin meséhez
kapcsolódott, ráhangolódásként egy
részlet felolvasásával kezdve az adott
feladatot. Az osztályok együtt dolgoztak, a csapatmunka az értékelésbe is
beleszámított. A változatos feladatok
között, szerepelt a virágfelismerés,
a szópárosítás, vagy a rajzkészítés is.
Az elméleti feladatok mellett nagy sikere volt a kijelölt meserészlet alapján
megjelenítendő állóképnek és a közös
teherhordozásnak is. Mindkettő a Szegény Dzsoni és Árnika című meseregényen alapult. A jó hangulatú délelőtt
játékos formában segítette Lázár Ervin
munkásságának alaposabb megismerését és emellett az osztályközösségek
összekovácsolódását is. Nagyon jó volt
látni, ahogyan együtt, egymásért dolgoztak, összefogtak a siker érdekében.
Természetesen a mese délután is eljött a kicsikhez bábszínház formájában. Az Ametiszt bábszínház művészei
a Rút kiskacsa című mesével kedveskedett gyermekeinknek, akik ámulva
nézték és hallhatták az előadást.
A hét lezárása természetesen
az eredményhirdetés, amit mindenki nagy izgalommal vár, hiszen nincs
olyan gyerek, aki ne lenne jó valamiben, aki ne kapna ajándékot. Bár
ha jól bele-gondolunk, a nyeremény
maga a programsorozat, az egész heti
élménykavalkád.

- 12 -

Egy nap Cukkerbergben
a Megyeri Úti Általános
Iskola tanulóival
A Megyeri Úti Általános Iskola 3.
és 4. osztályosai játékos formában
ismerhették meg a cukorbetegséget és az ezzel kapcsolatos teendőket az Egy Csepp Figyelem Alapítvány segítségével. Megtanulták,
miért kell odafigyelni cukorbeteg
társaikra.
Az előadások és játékok során
sok fontos ismeretet szerezhettek
az egészséges táplálkozásról és életmódról is. Akik pedig a gyakorlati feladatokon a legjobban teljesítettek, külön jutalmat is kaptak. Ajándék nélkül
egy gyerek sem ment haza. A programot még színesebbé tette az alapítványt segítő Varga Izabella, a Barátok
közt színésznője, aki a cukorbetegséggel kapcsolatos személyes tapasztalatait is megosztotta lelkes kis közönségével, a gyerekekkel és tanáraikkal.

Tantestületünk is részt vett a programon, ahol Dr. Kis János diabetológusfőorvos segítségével ismerkedhettünk
meg a cukorbetegséggel, kaphattunk
hasznos tudást arról, hogy mi a teendő, ha cukorbeteg gyerek érkezik
az iskolába. A színes előadás végén
a pedagógusok megnézhették közelről a cukorbetegek által használt
eszközöket és saját maguk is kipróbálhatták, hogyan kell vércukorszintet mérni egy csepp vérből. Iskolánk
egy vércukormérő készüléket kapott
a program támogatóitól.
A nemzetközi program magyar támogatója a Sanofi. A program segítői
a Budapesti Orvosi Egyetemisták csapata volt.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Manósuli a Halassyban

Az Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolában évek
óta hagyomány a Manósuli. E
programsorozat résztvevői a kerületben, sőt a kerületen kívül élő
leendő első osztályos gyerekek és
szüleik. Célja az óvodából az iskolába történő átmenet zökkenőmentessé tétele.
Idén először a nyitó rendezvény
a kakaóparti volt. A kicsik és szüleik
együtt kakaóztak az alsós tanítókkal.
Ezt követően a gyerekek sport- és
kézműves foglalkozásokon, angol és
német nyelvű játékos bemutatókon
vehettek részt; logikai feladatokat
oldhattak meg.
2020. januárjától kéthetente találkoznak a nebulók, szülők, pedagógusok egymással. E találkozások során – reményeink szerint – személyes
kapcsolat alakul ki a leendő tanítókkal; az érdeklődők tájékozódhatnak az iskola alapdokumentumairól, megismerhetik a szokásrendet,
a tankönyveket, az eszközellátottságot. A programsorozatot a beiratkozás és az ezt követő szülői értekezlet zárja. Ebben a tanévben a nagy
érdeklődésre való tekintettel valószínű két csoport is indul majd. Aki
a Halassyba szeretné hozni gyermekét, honlapunkról pontosan tájékozódhat az iskolánk kínálta lehetőségekről.
Nagy gyerekcsiviteléssel kezdődött
a szombati program. Kakaópartival
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vártuk a leendő elsősöket, miközben
a sajátjaink számára változatos programokat szerveztek az osztályfőnökök. Szép számmal érkeztek a kicsik
és nagyok is. Voltak ovistársak, akik
lelkesen üdvözölték egymást a Mikulás-hangulatú asztaloknál. Egy
olyan forgószínpados mókát terveztünk számukra, mely által bepillanthattak iskolánk életébe. A szülők
pedig eközben körbenézhettek, beszélgethettek, érdeklődhettek.
A német nemzetiségi osztályaink
rutinos fellépők. Ez alkalommal
a harmadikosok mutatták be kis német nyelvű zenés műsorukat a tornateremben. Ezután az iskolánkban
teret kapó rocky suli táncbemutatójának örülhettünk, majd kisebb csoportokban különböző helyszínekre
mehettek játszva tanulni a gyerekek.
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet
a nyelvoktatásra, így német és angol
nyelven is mondókázhattak, énekelhettek a gyerekek. A német nemzetiségi osztály harmadikosai együtt mókáztak a kicsikkel, ami több szülőt is
meggyőzött arról, érdemes a német
nyelvet elsajátítani. Az angol teremben a pedagógus igencsak megmozgatta őket, és még egy kis hajtogatásra is maradt idő! Ezzel azonban
nem volt vége a mozgásnak, hiszen
a tornateremben egy akadálypálya
várta az igencsak mozgékony kicsiket. A legnagyobb kihívást azonban
az jelentette, hogy ide „egyedül” kellett ám bemenni! Iskolánkban sokféle eszköz áll rendelkezésre a test-
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nevelés oktatásához, népszerűek
a kölyökatlétikai oktatóeszközök is,
melyeket felhasználtunk a játékhoz.
Egy elsős vagy negyedikes osztályba
is látogatást tehettek a kicsik, ahol
rövid betekintést nyerhettek a tanításba. Mivel közeleg a karácsony,
a „nagy” iskolások segítettek ovisainknak egy kis emlékként elvihető
apróság készítésében is.
Zárásként a rendezvényről készült
képeket nézhették meg a résztvevők.
Megkapó látványt nyújtott a sok érdeklődő, vidám arcocska.

Különleges nap
a Bűvösvölgyben
A Bűvösvölgy médiaértés-oktató központokat azért hozta létre
a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság, hogy támogassa a gyerekeket a média tudatos és biztonságos használatában. Az Óbudai
Gimnázium csoportjának látogatásáról Bíró Kitti és Boda Emőke
írtak beszámolót.
A programok során az iskolai csoportok a média szerepét, működését
vizsgálják, a digitális világ szabályaival ismerkednek, a passzív befogadói szereptől az aktív, tartalomalkotó
jelenlétig gondolják végig annak hatását, kockázatait. Lenyűgöző eszközpark és képzett médiaértés-oktatók segítik a tanulókat, hogy játszva,
aktív alkotás során tapasztalják meg,
hogyan hat rájuk a média.
A 10.b és c osztályok tanulói nagyon élvezték, hogy az iskolapadból
kiszabadulva is tanulhattak. Többféle tevékenységet próbáltak ki,
csoportmunkában: híradó készítése
(greenboxban), filmforgatás (különböző öltözékekben, díszletben), szülinapi zsúr tervezése.
Sokat nevettek, mégis rengeteget
tanultak a diákok ezen a - közösséget
is építő - programon. A központ fiatal oktatói a modern, aktív foglalkozással emlékezetes élményt szereztek
a gimnazisták számára.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Miért próbanyelvvizsga?
Az 5 Perc Angol szerzője, Szalai
Nóra a magazin novemberi számában készített interjút Wiedemann Krisztina Rita tanárnővel,
az Újpesti Babits Mihály Gimnázium angoltanárával a próba nyelvvizsgáztatás hasznáról. Az interjút
az alábbiakban olvashatják:
– Az újpesti Babits Mihály
Gimnáziumban most már kialakult gyakorlata van a szóbeli próbavizsgáknak, amelyeket
a LanguageCert Vizsgaközponttal
szerveztek. Honnan jött az ötlet?
– Egy másik kerületi középiskola angolversenyéről érkezett vissza négy
évvel ezelőtt az egyik kolleganő azzal
a hírrel, hogy a fülébe jutott, van egy
nyelvvizsgaközpont, mely – ha igény van
rá – helyben szervez nekünk a Language
Cert akkreditált vizsgákhoz kapcsolódó
próbanyelvvizsgákat. Miután a munkaközösség elé tárta az ügyet, egyöntetűen
megszavaztuk a kapcsolatfelvételt, és
rövidesen megállapodás is született egy
komplex próbavizsgáról. Amikor meghirdettük a diákok körében, egymásnak adták a kilincset a jelentkezők, alig
győztük feltölteni a táblázatot! A Babits
igazgatója a sikeres próbavizsga után
gyorsan reagált a történtekre, s létrejött
a próbavizsgáztatás rendszeresítéséről
szóló kétoldalú megállapodás.
– Mi a tapasztalatod: melyek
a szóbeli próbavizsgák legfontosabb hatásai a diákok további nyelvi
fejlődésére nézve?
– A legfontosabb talán az, hogy egy
számukra ismeretlen vizsgáztató révén
szembesülnek hibáikkal és erősségeikkel azáltal, hogy a vizsga után közvetlenül kapnak egy rövid értékelést a szereplésükről. Azt tapasztalom, hogy
tudatosabbá válnak az élmény hatására
mind a tanulásban, mind a koncentrált
vizsgafelkészülésben. Nem elhanyagolható az sem, hogy miután egyre
fiatalabbak a jelentkezők, sokaknak ez
az első idegennyelvű vizsgaélménye, itt
tapasztalják meg először azt, hogy egy
szűkre szabott időkeretben, nyomás
alatt mire képesek.
Tel: 437-8652
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– Miért és hogyan járul hozzá egy
diák szóbeli próbavizsga tapasztalata az „éles” vizsgán elért sikereihez?
– Az angolórákon megismert vizsgafeladatokat átéli a gyakorlatban a próbavizsgán, ahol sokat számít a gyors
és nyelvileg korrekt reakció, az összeszedettség és a helyzetspecifikus nyelvhasználat. További gyakorlás után magabiztosságot szerez, amit az „éles”
vizsgán később kamatoztathat.
Én úgy tapasztalom, hogy az önálló téma kifejtés állítja a legnehezebb
feladat elé a diákokat, hisz ez már
bizonyos fokú érettséget feltételez.
Tényeket és véleményeket kell megfogalmazniuk logikus felépítésben.
Az „éles” vizsga előzményeként a próbavizsgán tesztelhetik, hogy hol tartanak ebben a tekintetben.
– Nyújtanak-e a LanguageCert
szóbeli próbavizsgák valami pluszt
a tanároknak az angolórai nyelvtanításban és a vizsgafelkészítésben?
– Mindenképpen. Egyrészt sokat profitálunk a vizsgáztatóktól kapott értékelésekből, melyek vagy megerősítést
adnak, vagy arra sarkallnak bennünket, hogy adott esetben helyezzük át
a hangsúlyokat az angolórákon. Szeretjük és alkalmazzuk – a kifejezetten vizsgafelkészítő órákon túl is – azt a négy
feladattípust, amellyel ez a nyelvvizsgarendszer operál a szóbeli megmérettetéseken. A vizsgafelkészítésben
sem maradunk magunkra, hisz a vizsgaközpont időről időre továbbképzéseket szervez a munkaközösségnek,
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illetve beavat az értékelések menetébe.
– Több vizsgaközpontnak is van
szóbeli próbavizsga-szolgáltatása.
Miért pont a LanguageCert-et választottátok?
– A részünkről felmerülő valamennyi
igény teljesül a LanguageCert próbavizsga-szolgáltatásával, hiszen a mellett, hogy helyben, az iskolánkban elérhető, több szintű (B2, C1) és humánus;
objektív szűrést nyújt, és azonnal megvan az eredménye. Fontos tapasztalat,
hogy a vizsgaközpont munkatársai
az első perctől rugalmasnak bizonyultak valamennyi szervezési kérdésben.
– Mennyire nehéz megszervezni
egy szóbeli próbavizsga-eseményt
osztály, vagy akár iskolai szinten?
– Nem könnyű. A próbavizsga
kampányt párhuzamosan bonyolítjuk a diákok, illetve a szülők körében
– utóbbiaktól beleegyező nyilatkozatot kérünk, és zárt borítékban a jelképesnek tekinthető vizsgadíjat. Egy
online táblázatban rögzítjük a papíron
beérkezett igényeket, majd a megjelölt
napra beosztjuk 15 perces időközökre a vizsgázókat – figyelembe véve
aznap délelőtti időbeosztásukat. Mivel a szóbelik tanítási időben, délelőtt
bonyolódnak, nincs könnyű dolga
a diákoknak sem, hisz többnyire egy
tanóráról szakítjuk ki őket és állítjuk
vizsgahelyzet elé. Mindent egybevetve
és a végeredményt tekintve azt mondhatom, a befektetett munka évről évre
megtérül.
forrás: 5percAngol

Kattintson Facebook oldalunkra!

Pedagógus továbbképzés Jeruzsálemben

November 11. és 18-a között Újpestről két pedagógus, Balog
Aranka az Újpesti Szigeti József
utcai Általános Iskolából és Malik Ádám az Újpesti Karinthy Frigyes Magyar –Angol Két Tanítású
Nyelvű Általános Iskolából vett
részt a Holokauszt Emlékközpont
által szervezett továbbképzésen.
A pályázat országos volt, minden intézménybe eljuttatták a felhívást, melynek nem volt szakos vagy nyelvi feltétele, tehát bármely tanár jelentkezhetett,
akinek kicsit valami kapcsolódása van
a holokauszt témakörhöz, ugyanis
a képzés tananyaga e köré épült.
A képzés november 12-én indult huszonhárom magyar pedagógus részvételével, ahol az egy hetes képzés
keretén belül elsajátíthattuk a holokauszt oktatásának módszertanát.
Neves előadóink között tudhattuk
dr. Chava Baruch-t, aki előadást tartott a magyarországi zsidóság történetéről, majd vezetésével megtekintettük
az Emlékközpont állandó kiállítását.
Dr. Jeshaya Balog ismertette a tanításhoz szükséges legfontosabb vallási,
judaisztikai ismereteket. Az előadások
mind amellett, hogy nagyon érdekes,
hasznos ismeretet tartalmaztak, magyar nyelven folytak, ugyanis nagyon
sok előadó magyar származású Izraeli állampolgár volt. A továbbképzésen több elgondolkodtató kérdés is
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felmerült, miért beszélünk még ma
is a Holokausztról? Mire és miért
kell emlékezni? Mit kell különösen
kiemelni a Holokauszt tanításában?
Megelégedhetünk csak az áldozatok
tanúvallomásainak és visszaemlékezéseinek elemzésével, bemutatásával?
Tanulunk-e a történelemből? Hogyan
tanítsunk, a tettesekről, avagy a csendes szemlélőkről? Kik voltak a felelősök az ifjúság neveléséért? Miért
volt olyan fontos az ifjúság és a közvélemény elnyerése? Mi a különbség
az uszítás, a manipuláció és a tények
között? Hogyan tudjuk megkülönböztetni ezeket?
A kérdések megválaszolása után betekintést nyerhettünk a „Fénykorszakból
a Vészkorszakba” kiállításba, valamint
a magyar zsidóság történelmébe is.

- 15 -

A sűrű programok mellett természetesen megcsodálhattuk Jeruzsálem
történelmi városrészeit is, önállóan,
és szervezett csoportos kirándulás keretén belül is. Sokan úgy vélik, hogy
Izrael veszélyes, háborús övezet, ahol
állandó zavargások vannak. Ez igaz
is, de a biztonság egyedülálló ebben
az országban. Csoportunk konzuli védelem alatt állt, és a szervezett kirándulás alkalmával személyes védelmet
is kaptunk, bár nem volt rá szükség,
de mégis egyfajta megnyugvást okozott mindenkinek.
Jeruzsálem egy csodálatos, zárt vallási közösség. Számunkra érdekes, számukra nagyon fontos a Sabbat. Az ő
pihenő-ünnepnapjuk, amikor nem
dolgoznak, csak imádkoznak, a vallásuknak szentelik az időt. Ezt az időt
kihasználva, a kis tanári csoportunk,
idegenvezetővel, sok hasznos érdekes
információval ellátogattunk a Masada
hegyre, ahol láthattuk Heródes palotájának megmaradt részeit, az első zsinagógát, a bizánci templomot.
A továbbképzés nagyszerű élményekkel, hasznos tapasztalattal zárult.
Az előadássorozat fénypontja, ahol
sokunk szeme könnyes lett: a 92 éves
Zipora Feiblowitsch, erdélyi-magyar
származású, holokauszt túlélő hölgy,
aki mesélt az életéről nekünk. Utána
pedig dr. Ephraim Zuroff a náci háborús bűnösök utáni vadászatról tartott előadást.
Elgondolkodtató volt…

Kattintson Facebook oldalunkra!

Erasmus projekthét Spanyolországban

Hatan abban a szerencsés helyzetben lehettünk, hogy 2019. novemberében az Erasmus+ program
keretében Spanyolországba utazhattunk egy hétre – kezdte beszámolóját Koroknai Botond, Szakál
Miklós és Szabó Péter, az Óbudai
Gimnázium 11.b osztályos tanulói.
A projekten hat ország, Spanyolország, Dánia, Németország, Hollandia,
Izland és Magyarország vett részt.
Az utazás tematikája a „Vándorlás és
befogadás” és ennek a művészetben
való megjelenése volt.
November 10-én este landoltunk
Barcelonában, majd ezt követően elvonatoztunk Sitgesbe, fogadó családjaink városába. Első este, egy rövid
ismerkedős játékot követően, vacsorával fogadtak mindenkit az ottani
iskolában.
Első és második nap Barcelonában
jártunk, ahol érdekesebbnél érdekesebb múzeumokat látogathattunk
meg. Jártunk például a Barcelonai
Modern Művészeti Múzeumban, illetve a Katalóniai Migrációs Történelmi
Múzeumban is. A várostól nem mes�sze fekvő dombon, egy alapítvány által fenntartott kertet is megnéztünk,
ahol munkát biztosítottak a bevándorlók számára, ezzel segítve, hogy
később be tudjanak illeszkedni az ország életébe.
A harmadik nap három csoportba
osztva nekiláttunk a közös munkának az iskolában. Munka közben közelebb kerültünk egymáshoz, jobban
el tudtuk mélyíteni a kapcsolatainkat,
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melyek később remek barátságokká
alakultak. Csütörtökön bemutattuk
munkáinkat a városka különböző
pontjain, mely három részből állt.
Első egy tengerparti installáció volt,
melynek keretein belül 150 papírhajót
állítottunk fel a tengerparton. Mindegyik hajó érzelmeket tartalmazó
szavakkal volt díszítve, ezzel szimbolizálva az otthonról való elszakadást,
illetve az ismeretlen újat felfedező vágyat. Másodikként két plakátot készítettünk, melyek egy katalán, illetve egy
spanyol verset tartalmaztak. Mindkét
vers a honvágyat, az otthonról való
elszakadást fájdalmát éreztette, hisz
mindkét költő menekülésre kényszerült hazájából, hogy mentse az életét.
A harmadik egy rövid előadás volt,
mely a bevándorlók tengeren való
átkelését szimbolizálta. A kevés cselekvést és csak halk hangokat, imádkozásokat tartalmazó előadás drámai
fénypontja volt a projektnek.
Délután, a projekt közös kiértékelését követően, egy – az iskola által kibérelt – diszkóba mentünk, és az utolsó estén nagyot buliztunk. Másnap
reggel buszra szállva könnyes búcsút
vettünk spanyol barátainktól.
Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk. Első naptól kezdve spanyol
családjaink szeretettel fordultak felénk. Megismerhettük kultúrájukat és
finom ételeiket. Élményekkel eltelve
tértünk haza, és már alig várjuk, hogy
viszontláthassuk a diákokat márciusban, mikor a mi gimnáziumunk lesz
a házigazda.

- 16 -

Szolfézs mesterkurzus
Kínában

Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti
Iskola
pedagógusa,
Szigetiné Horváth Zsuzsanna
ismét Pekingben járt, ahol immáron harmadik alkalommal
mutathatta be a méltán híres Kodály-módszert egy szolfézs mesterkurzus keretében.
Mesterpedagógus kolléganőnk immár harmadik alkalommal térhetett
vissza Pekingbe, hogy a világszerte
elismert Kodály koncepció alapján
tartson bemutató órákat kínai gyerekeknek és zenetanároknak. A bemutatókat követően a résztvevők kötetlen beszélgetés során cserélhették
ki gondolataikat a világhírű magyar
zenetanításról.

A házigazdák jóvoltából kolléganőnknek lehetősége volt egy olyan
Oktatási Központot is meglátogatni, melynek munkatársai naponta
közel egymillió pedagógussal tartják
az online kapcsolatot országszerte,
ezzel segítve a tanárok munkáját.
Öröm volt érzékelni a kínai tanárok
magyar zeneoktatás felé irányuló lelkesedését.
Gratulálunk!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Német Kultúra Napja a Medgyessyben

A Medgyessy Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában hagyományaikhoz híven idén is megemlékeztek
a Német Kultúra Napjáról.
A német kultúra jelentősége világszintű. Írók, költők, zeneszerzők,
építészek sokasága gazdagította történelmünket. Iskolánkban kiemelten
foglalkozunk a német kulturális örökséggel, amely a modern korok értékeit is számba veszi. Hon- és népismeret, német nyelv- és irodalom órákon
a kortárs német és magyarországi német kultúrát is tanítjuk.
A teltházas rendezvényen az Óbudai
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, Neubrandt Istvánné és iskolánk igazgatónője dr. Bertókné Daróczi Marianna köszöntötte az egybegyűlteket. A Magyarországi Németek
Himnusza után a 7.a osztály tanulói
a Vissza a tanulópénzt! című kisjelenetet
adták elő. Őket követték az Első Óbudai Általános Iskola tanulói, Zilahy
Marcell és Kovács Gizella Zsuzsanna, akik első helyezést értek a kerüle-
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ti 1-2. osztályos vers és prózamondó
kategóriában. Elek Zsófia 5. osztályos
tanuló Robert Schumann Kis románc
című művét játszotta zongorán. Verset mondott még Gyovai Nimród,
az Első Óbudai Általános Iskola 4.
osztályos diákja, aki a kerületi 3-4.
osztályos német versmondó kategória
győztese és diákunk Tyukody Ruben,
aki az 5-6. osztályos prózamondó versenyt nyerte meg.
Iskolánk énekkara német klasszikus
dalokkal (Brahms: Bölcsődal, Haydn:
Édes lányka) lépett fel Viczián Gábor
vezetésével. Beethoven Örömóda című
művének trombita átiratát Götz Kata
Kincső és Molnár Máté, iskolánk diákjai adták elő.
Iskolánk sváb tánccsoportja, a 3.a és
a 4.a vidám tánccal és zillertali esküvői
felvonulással zárták a rendezvényt.
A műsor végén Neubrandt Istvánné
mondta el köszönő szavait a kerületi
német nemzetiségi nyelvoktatásban
résztvevő pedagógusoknak.
Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinken!
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Második helyezés
a németesek
versmondó versenyén
December 4-én tartották a zuglói
Hajós Alfréd Magyar-Német Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a országos német nemzetiségi
és kéttannyelvű iskolák versmondó versenyét.
Az országos megmérettetésen
Tyukody Ruben, a Medgyessy Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 5.a osztályos tanulója
a kerületi német vers- és prózamondó versenyen elért első helyezése után
december 4-én, szerdán szoros versenyben a második helyezést érte el.
Ruben felkészítő tanára Szegediné
Wurm Judit. Gratulálunk mindkettőjüknek ehhez a fantasztikus eredményhez!

Megjelent az első mese!

Az előző tanévben a Neue Zeitung Junior meghirdetett egy
versenyt, melyben a tanulóknak
kellett saját kitalált mesét írniuk
német nyelven. Ezek az alkotások
most 2019 őszétől jelennek meg folyamatosan a Neue Zeitung Junior
hetilapban.
A november 29-i kiadásban Külkey
Nóra, a Halassy Olivér Általános Iskola 7.a osztályos tanulójának meséje és fotója látható. Kovács Andrea,
szaktanára segített neki abban, hogy
nyelvtanilag helyesek legyenek a mondatok, a történetbe azonban nem volt
beleszólása, azt írták le a diákok, ami
az ő fantáziájuknak megfelelt.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Helytörténeti vetélkedő Újpesten
A Károlyi István Általános Iskolában és Gimnáziumban rendezte
meg szerdán az újpesti általános
iskolák hagyományos helytörténeti vetélkedőjét az Újpesti Helytörténeti Alapítvány. Kadlecovits
Géza helytörténész több mint negyedszázada álmodta meg a versenyt, hogy azzal is gyarapítsa
a gyerekek helytörténeti tudását,
azóta az általános és középiskolások felváltva, kétévente bizonyíthatják, mennyire ismerik szűkebb
hazájuk történelmét. Ezúttal a kicsiken volt a sor.
Iványi János kuratóriumi elnök,
Újpesti Helytörténeti Alapítvány,
a zsűri elnöke így köszöntötte a versenyzőket: Hála istennek, minden
évben elég sok iskola részt vesz ezen
a vetélkedőn, aminek alapvető célja
az, hogy kötődjetek az iskolátokhoz,
ahhoz a városhoz, városrészhez,
ahol éltek… és biztos, hogy mindig
nagyon szívesen vissza fog emlékezni azokra az emlékekre, amik itt
az iskolában, ebben a városrészben,
Budapesten és a saját hazátokban
történik.

Az idei vetélkedőre kilenc újpesti általános iskola négyfős csapata jött el,
ott voltak a Szűcs Sándor, a Fóti úti,
a Karinthy, a Csokonai, a Babits, a Szigeti, a Lázár Ervin, a Bene és Megyeri
úti iskola diákjai. A gyerekek Takács
Judit tanárnő vezényletével oldották
meg a játékos, könnyed, de kreativitást
igénylő, interaktív feladatokat.
A versenyzők teljesítményét egy öttagú szakmai zsűri értékelte, amelynek tagja volt dr. Kovács Ivánné,
az Újpesti Városvédő Egyesület
tiszteletbeli elnöke, Rojkó Annamá-

ria, az Újpesti Helytörténeti Értesítő szerkesztője, Szöllősy Marianne,
a Nógrády László Helytörténeti
Gyűjtemény muzeológusa, Dr. Körös András, a Helytörténeti Alapítvány kurátora és Iványi János, az alapítvány kuratóriumának első embere,
aki a zsűri elnöki tisztét is betöltötte.
A versenyt ezúttal a Megyeri Úti
Általános Iskola válogatottja nyerte
meg a Babits Mihály Gimnázium és
a Szigeti József Általános Iskola csapata előtt.
forrás: Újpest Média

Csalogány EGYMI növendékeinek kiállítása a Premier Kultcaféban
November 26-án egy különleges
csoportos kiállítás nyílt meg a Premier Kultcaféban. A Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány szervezésében a Csalogány EGYMI
növendékei mutathatják meg alkotásaikat.
A Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítványt 2012-ben hozta létre az alapító, Törőcsik Mari színművésznő,
a Nemzet Színésze és Kárász Róbert médiaszemélyiség azzal a céllal, hogy munkahelyteremtéssel támogassák a fogyatékossággal élő
személyek társadalmi integrációját.
Az alapítvány minden év december
3-án, a Fogyatékossággal Élők Világnapján jótékonysági aukciót szervez,
ahol köztiszteletben álló személyek
kedvenc gyermekkori plüssmackóTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

it és személyes tárgyait árverezik el.
A Csalogány EGYMI-ben folyó művészetterápiás foglalkozásokon Pásztor Csaba, gyógypedagógus, komplex
művészeti terapeuta vezetésével különböző anyagokkal, eszközökkel ismerkednek meg tanulóink. A mostani
tárlaton láthatunk akvarell képeket, és
különböző pasztell technikával készí-
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tett alkotásokat is. A most megnyílt kiállításon a már tavaly áprilisban megismert képekből válogattunk.
A Csalogány EGYMI minden munkaközössége, a vezetőség, az alkotók
és a tanárok egyaránt nagyon örülnek
ennek a színes és érdekes kiállításnak,
amely ebben az évben még megtekinthető.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Gerincprevenciós foglalkozás a Karinthyban

Bizonyára mindnyájan tapasztaljuk, hogy a mai életmód következménye a helytelen testtartás, esetleg
ebből eredő fájdalom. Ez ma már
sajnos nemcsak minket pedagógusokat érint, hanem a gyerekeket is,
akik a napjuk nagy részét iskolapadban, utána pedig a számítógép
előtt töltik. A problémával kapcsolatos programról Valastyán Ágnes
tanárnő írását olvashatják.
November 4-én az Újpesti Karinthy
Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola vendége volt
Czinegéné Balázs Krisztina, a Preventív Gyógytorna Stúdió gyógytornásza,

aki megismertette velünk az iskolai
gerincprevenció lényegét, valamint
azokat a gyakorlati teendőket, amiket
a tanteremben is alkalmazhatunk. Megtanított nekünk egy pár perces mozgássort, aminek tréningszerű gyakorlását
javasolta annak érdekében, hogy megelőzzük a helytelen testtartás és a sok
ülés következményeként kialakulható
problémákat.
Ezt követően a pedagógusok számára összeállított gyakorlatsort ismertette
meg velünk. A tanfolyam akkreditálása folyamatban van. Hasznos, érdekes
és jó hangulatú délutánt töltöttünk el
együtt.

Frissítő 5próbán
a Csalogány EGYMI
Idén már tizedik alkalommal került megrendezésre a Friss utcai
Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégiumban a Frissítő 5próba nevezetű
játékos vetélkedő, amelyen intézményünk, a Csalogány EGYMI tanulói is részt vettek.
A szervezők kedvesen fogadták
a csapatokat, köztük minket is. A lelkes kis csapatunk előzetes felkészítését Horn Balázs, valamint Srp Miklós
végezték el. A közös zenés bemelegítő után már meg is kezdődtek a versenyek. Öt fős csapatunk mindvégig
lelkesen és fegyelmezetten küzdött
mind az öt próba alatt, a bónusz játékban pedig kollégáink is szívesen
vettek részt. A megmérettetéseket követően feszülten vártuk az eredményhirdetést és volt is rá okunk! A végén
megosztott második helyen végeztünk a Bárczi EGYMI-vel. A győztes
pedig idén az ugyancsak III. kerületi
Szellő EGYMI lett.
Köszönjük a meghívást és gratulálunk a nagyon jó szervezéshez és
a kedves vendégfogadáshoz! Reméljük jövőre is találkozhatunk, és újra
összemérhetjük képességeinket a vetélkedőkben!

Újraélesztő tanfolyam fodrosos tanárok számára

Nem kis helytállást igényel egy
pedagógustól, ha az iskolai élet
mindennapjaiban, kirándulásokon egy diákja rosszul lesz, balesetet szenved.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A veszélyhelyzetek kezelésének
legértékesebb első tíz-tizenöt perce
az elsősegélynyújtó kezében van, és
ez az idő életet menthet. Az azonnali
beavatkozás fontos része, hogy nem
szabad pánikba esni, hanem azonnal
hozzá kell látni az elsősegélynyújtáshoz. Sajnos a Fodros Általános Iskolában is történt már kisebb-nagyobb
baleset, és bármikor történhet is, így
mindenképpen fontos foglalkozni
ezzel a témával, felkészültnek lenni,
ha bekövetkezne a baj!
Kulcsfontosságú, hogy a diákokkal
foglalkozó tanárok rendelkezzenek
a megfelelő ismeretekkel, így iskolánkban egy szakembert hívtunk, aki
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egy foglalkozáson ismertette pedagógusainkkal a legfontosabb teendőket,
és az elsősegélynyújtás szabályait.
Somogyvári Gergely – fodrosos apuka – az Országos Mentőszolgálat
munkatársaként két délután tartott
iskolánk pedagógusainak ingyenes
elsősegélynyújtó és újraélesztési tanfolyamot.
A szakember elméleti és gyakorlati
formában is bemutatta a pedagógusoknak, mit kell tenniük vészhelyzet
esetén. A résztvevő kollégák pozitívan nyilatkoztak profizmusáról és
rendkívül hasznosnak tartották a lehetőséget.
Köszönet érte!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Csokimánia a múzeumban
Az Aquincum Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Öko szakkörösei a III. Kerületi
Önkormányzat támogatásával vehettek részt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
„Csokimánia” című programján.
Az élményekről dr. Jászberényi Józsefné munkaközösség-vezető írását olvashatják alább.
Elsőként egy kézműves foglalkozásra várták tanulóinkat, ahol meg is kóstolhattuk az általunk elkészített csokis
ostyát. A tárlatvezetésen megtudhattuk, hogy a csokoládé milyen titkos
összetevőket tartalmaz, és milyen hagyományai vannak a csoki készítésnek
Magyarországon.
Ezt követően szembekötős játékkal kitalálhattuk a régi csoki formákat is, majd a karácsonyi készülődésre tekintettel bonbont és a hozzá

Az Óbudai Múzeumban
járt a Medgyessy 7.a
osztálya

való díszcsomagolást készíthettünk.
Az idő rövidsége miatt még sok felfedezetlen terület maradt, ezért reméljük, lesz még lehetőségünk újra
megtekinteni a múzeumot.

Iskolánk 7.a osztálya az Óbudai
Múzeumban járt december 5-én.
A múzeumpedagógiai foglalkozások
gazdag kínálatából az adventi időszakot feldolgozóra esett az osztály választása. A tartalmas, vidám délutánba
karácsonyi képeslap készítése mellett
játékos, elemlámpás „kincskeresés” és
egy betlehemi életkép összeállítása is
belefért.
Köszönjük a nagyszerű lehetőséget!

„Állj ki az állatokért!” flashmob a Harrerban

Halassy-galamb

Az immár ötödik alkalommal
megrendezésre kerülő nemzetközi programsorozat fő célja, hogy
szeptember 30. és október 4. között
minél több általános- és középiskola csatlakozzon „A világ legnagyobb tanórája” kezdeményezéshez. Idei téma a biodiverzitás volt.
A biodiverzitás az élőlények sokféleségét jelenti. Az felső tagozatosok
az úgynevezett Globális célok közül
a 14-15.-ről, az óceánok és tengerek

Az Újpesti Halassy Olivér Általános Iskola 3.a osztályosai nagy
állatbarátok, amelyről Bocsi Patrik
és Müller-Fekete Márton alábbi
története is tanúskodik.
A 3.a-ban már második éve etetjük
a madarakat a hideg idő beköszöntével. Az egyik osztálytársunk készítette
a madáretetőt az osztálynak, mi pedig kitettük a termünk elé, ahova azóta főleg cinkék és galambok járnak
enni. Amikor másodikosok voltunk,
jött egy féllábú galamb, a hasa fehér,
a háta és a szárnya világosbarnás.
Majdnem mindennap ide jár enni.
Sokszor nem látjuk, mert kora reggel
jön, de az osztály nagyon szereti őt.
Halassy Olivérről nevezte el Nóri,
az egyik osztálytársunk, mert iskolánk névadójának is hiányzott félig
az egyik lába, mint a galambnak. Azóta mindenki így hívja őt. Ráadásul
erős, bátor madár, amikor el akarja
kergetni egy másik galamb, nem menekül el, tudja, hogy a kiszórt ennivaló az övé is. Halassy Olivér is bátor
és kitartó volt.

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

védelméről, valamint a szárazföldi
ökoszisztémák védelméről tanultak,
csoportmunkában oldottak meg feladatokat.
Az alsósok a biodiverzitás fogalmát
rajzok, plakátok készítésével, illetve
egy flashmob megalkotásával próbálták értelmezni.
A flashmobbal pályázott is iskolánk,
és az előkelő II. helyezést szereztük
meg. A videót ezen az oldalon lehet
majd megtekinteni.
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Kattintson Facebook oldalunkra!

Osztálykarácsony – az idén is másképpen

Ez az év is lassacskán véget ér,
elérkezik az ajándékozás ideje.
Az Aquincum Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
6.a osztályos kisdiákjai idén is úgy
döntöttek, hogy egymás megajándékozása helyett inkább nemesebb
célra ajánlják fel azt az összeget,
amelyet ajándékokra költenének,
erről Arnoldné Szabó Adrienne
osztályfőnök beszámolóját olvashatják.
Gyönyörű, már-már tavaszi napon
látogattunk el az állatkertbe, ahol
Motskó Éva, az Alapítvány a Budapesti Állatkertért kuratóriumi elnö-

kének segítségével Kong etetőlabdákat vásároltunk a szurikátáknak.
Az ajándékot a gondozó segítségével
megtöltöttük lisztkukacokkal, majd
izgatottan lestük a kis állatokat, ahogyan kiszedegetik az elrejtett, ízletes
csemegét. Mint megtudtuk, ezekre
a játékos etetőeszközökre azért van
szükség, hogy változatosabbá tegyék
életüket, és a fogságban tartott állatok ne lustuljanak el. Meglepetésként
ért minket, hogy tiszteletbeli nevelőszülei lehetünk Bizsunak, a kétéves
szurikátának. A legközelebbi szülői
értekezleten biztos, hogy ott leszünk
újra az állatkertben!

Homoktövises siker
a WRO-n

A World Robot Olympiad világdöntőjén a HTRoboTeam tagjai, Happ
Gergő, Sándor Bence (8.c) és Sándor
Máté (5.b) Regular Junior kategóriában
hetvennégy ország kilencvenkilenc csapatából a 31. helyezést érték el (európai
csapatok között a 8. helyet szerezték meg).
Nagyon izgalmas és nehéz verseny
volt. Idén egy új kihívással is szembe
kellett nézniük a srácoknak. A verseny
második napján egy meglepetés feladatot kaptak, melynek megfelelően újra
kellett írniuk a teljes programot. A feladatot sikeresen megoldották és maximális pontszámot értek el. A robot
gyorsaságán van még mit javítaniuk, de
rengeteg tapasztalatot szereztek, melyeket felhasználva vágnak neki a következő versenyeknek.
Gratulálunk nekik, és felkészítőjüknek, Sándor Viktornak!

Raklapbútorral készülnek a megyeris diákok az FLL robotversenyre

Iskolánk, a Megyeri Úti Általános
Iskola Lego robot csapata már hatodik éve indul az FLL nemzetközi robotversenyen. A robotépítés és
programozás mellett mindig van
egy kutatási feladat is, melynek
kapcsán azonosítani kell egy problémát, majd megoldást keresni rá.
Idén a közösségi épületek a téma.
Kritikus szemmel és jobbító szándékkal végig jártuk az iskola épületét. Listát
Tel: 437-8652
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írtunk az általunk felfedezett problémákról. A megvalósítási lehetőségeket
mérlegelve a második emeleti aula otthonossá tételét választottuk. Ez a helyiség fogadja reggel az ügyeletre érkező
felsős diákokat, itt tölthetik a szüneteket, illetve kisebb közösséget érintő
foglalkozásokat is lehet itt tartani.
Az erőforrásainknak megfelelő megoldást kerestünk. Így a raklapbútorok
mellett döntöttünk. Beindult a munka.
Mértünk, rajzoltunk, terveztünk, kiosztottuk a feladatokat. A raklapokat
részben az Önkormányzat jótékonysági akciója során otthagyott raklapok
kiválogatásával, részben építőanyag
telepen dolgozó szülő segítségével szereztük be. Három hónap alatt nagyon
sok délutánt és technika órát töltöt-
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tünk a projekt megvalósításával. Fűrészeltünk, csavaroztunk, tűző géppel
dolgoztunk, csiszoltunk, festettünk.
A padokra megunt, kinőtt pólókból tematikus párnákat varrtunk, növényeket
szereztünk be. Közben sokat beszélgettünk, nevetgéltünk, szórakoztunk,
közösséget építettünk.
Az elkészült aulát december 13-án
vehették birtokba a gyerekek, miután jelképesen átadtuk azt a diákönkormányzat képviselőnek. Köszönjük a megvalósítás támogatását
a Megyer2000 Alapítványnak, az iskola vezetésének, Knotz Lászlóné, Puskás László Péter mentoroknak, illetve
Szandrusic Ferenc és Seres Ádám, iskolánk volt tanulója asztalos mesterek
a szaktanácsadást.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Harreros siker a Bolyai
Csapatversenyen

Hatalmas fodrosos
A Karinthy a Bolyai
siker a Bolyaiversenyen magyar csapatversenyen

Hétfőn volt a Bolyai Matematika
Csapat verseny eredményhirdetése, ahol a Harrer Pál Általános
Iskola csapatai fantasztikus eredményeket értek el.
A Rémes 4-S csapata (3.osztály) III. helyezést, a Számmágusok csapata (4.osztály) pedig I. helyezést ért el, így a 4-es
csapatunk továbbjutott a november
23-ai Országos Bolyai Matematika
Csapatversenyre.
Köszönjük a felkészítő munkát tanáraiknak, Oláhné Balogh Évának és
Sziberné Komjádi Éva néninek!
Gratulálunk! Büszkék vagyunk Rátok,
tanárainkra, versenyzőinkre!

A Fodros Általános Iskola történetében először vett részt 3. osztályos
csapat a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjében.
A körzeti fordulón elért I. helyezés
alaposan meglepte a „Négy medvebocs”ot, így az eddiginél is nagyobb lelkesedéssel folytatódott a felkészülés
az országos megmérettetésre. Kiváló
együttműködés, csapatszellem és egymásra való odafigyelés jellemezte a versenyzőket a felkészülés során és a versenyeken is. Élvezték a közös munkát.
„Nagy büszkeséggel töltött el bennünket
az országos 6. helyezés, hiszen ott voltunk
a legjobbak között.”

Óbudai siker a Fővárosi döntőn
A Mondd ki szépen! Kerületi Szépolvasó Versenyen Huszár
Márton, az Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató
Általános Iskola 4.b osztályos tanulója első helyezést ért el.
A versenyszabályzat értelmében ő
jutott tovább a fővárosi döntőbe.
Marci itt is igyekezett legjobb tudása szerint helyt állni. A szépirodalmi
szöveg olvasásakor még egy kicsit
érezhető volt az izgalom, de az ismerettartalmú szöveg felolvasásánál
már nagyon profin mutatkozott be.
Színvonalas zsűri értékelte a döntőbe
jutott 18 tanuló előadását. Jávorkai Judit drámapedagógus és író, valamint
Náray Erika és Epres-Madarász Éva
színésznők.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Marci, az összesített eredmény alapján II. helyezést ért el. Nagyon büszkék vagyunk rá és felkészítő tanító nénijére Sziberné Komjádi Évára.
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A Karinthy Frigyes Magyar-Angol
Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói a hagyományoknak
megfelelően ebben a tanévben is
szép számmal képviselték az intézményüket a tizenötödik alkalommal megrendezésre kerülő Bolyai magyar csapatversenyen, ahol
az előző évekhez hasonlóan hatalmas sikerrel szerepeltek. Erről Bayerné Dancsók Erika és Forgácsné
Pásztor Mária számoltak be.
A körzeti fordulót 2019. november 8-án rendeztük meg, melyen iskolánk versenyzői mellett még hat
iskola tanulói vettek részt. Innen
az országos döntőbe bejutott iskolánk 7. évfolyamos csapata. Bartucz
Eszter, Cucor Dóra, Makai Kata és
Rafaez Kata a december 7-én megrendezett döntőn tizennegyedik helyezést értek el. Tanáruk Forgácsné
Pásztor Mária.
Az elért eredményeken túlmenően
azonban más hozama is volt a megmérettetésnek, hiszen a diákoknak
közösen, együttműködve kellett
megoldaniuk a gondolkodtató, kreativitást igénylő feladatokat, így
a csapatmunka már a versenyt megelőzően is kis közösséggé kovácsolta
a tanulókat.
Reméljük, hogy a továbbiakban is
hasonló lelkesedéssel kapcsolódnak
be tanulóink ebbe a versenybe.
Felkészítő tanáraink: Bayerné Dancsók Erika, Forgácsné Pásztor Mária, Gál Emese és Malik Ádám.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Medgyessys sikerek a budapesti floorball döntőkön

A Medgyessy Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola a tavalyi sikereken
felbuzdulva, idén már a sportkörökbe beépített edzésekkel a háta
mögött szerepelt az idei tanév budapesti floorball döntőiben.
A II. korcsoportos fiúkra várt a legnagyobb feladat, ugyanis a sok nevezés miatt a döntőhöz selejtezőt kellett
vívniuk. Ezt a kört a Remetekertvárosi
Általános Iskola rendezte meg, amelyen a házigazda mögött végezve a 2.
helyen jutottak a srácok a döntőbe.
A mérleg két győzelem, egy döntetlen

és egy vereség volt. Ugyanezen a játéknapon a III. korcsoportos fiúk nem
jutottak döntőbe. Küzdelmes meccseket vívtak, de a nagyobb rutinnal bíró
ellenfelek jobbnak bizonyultak.
A II. korcsoportos lányok alaphelyzetből döntőztek, ahol a hetedik helyet szerezték meg iskolánknak. Ezen
a játéknapon döntőztek a második
helyen továbbjutó srácok is, de sajnos messze voltunk a selejtezőkben
mutatott játéktól, így a csapat a hatodik helyen végzett. A döntő helyszíne
a budapesti floorball fellegvár, a Vajda
Péter Általános Iskola volt.

Idén is nagyon sok tapasztalatot
szereztünk a sportág terén, a gyerekek továbbra is kedvelik. Az újabb
megmérettetésnek köszönhető, hogy
a főváros floorball világa számol intézményünkkel, és meghívást kaptunk
egy januári nemzetközi kupaindulásra. Jövőre igyekszünk már nem csak
a tisztes helytállásra törekedni, hanem
versenybe szállunk az érmekért is.
Hajrá Medgyessy!
A csapatok névsorai:
• II. korcsoport lány: Andriska
Anna, Könnyű Tamara, Kövér
Laura (5.b), Palkó Lara, Babkova
Dóra, Zarándok Dorina (3.a)
• II. korcsoport fiú: Oroszi Csaba, Hunyadi Gergő, Molnár
Gergely (5.b), Nagy Milán Tamás, Pósa Bálint, Baranyi István
(3.a). A selejtezőkben játszott
még: Refka Nándor Bendegúz,
Juhász Benjámin (3.a)
• III. korcsoport fiú: Molnár
Gergely, Hunyadi Gergő, Kovács Gábor, Horváth Rikárdó,
Juhász Barnabás (5.b), Kovács
Bence (5.a).
A felkészítők Galamb Péter és Vecsei
András voltak.
Gratulálunk mindenkinek!

Diákolimpiai díjak a Karinthyba
Az Újpesti Karinthy Frigyes
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola négy diákja részesült díjazásban az Országos Úszó
Diákolimpián 4x50 m gyorsúszás
váltóversenyben elért győzelemért.
A Budapesti Diáksport Szövetség
azokat a versenyzőket és csapatokat
díjazta, akik, illetve amelyek a Budapesti Diáksport Szövetség által rendezett diákolimpiai versenyeken győzelmet arattak, ezt követően pedig
országos diákolimpiai címet szereztek a 2018/2019-es tanévben, köztük
Máté-Tóth Nóra, Kozma-Vig Linda,
Kustra Vivien és Durbák Dorka.
Mindezek mellett iskolánk a Budapesti Diáksport Szövetségtől egy igen
Tel: 437-8652
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rangos díjat vehetett át. Tíz kiemelt
sportágban háromszáz fővárosi intézmény tízezer tanulóval vett részt diákolimpiai versenyeken a 2018/2019es tanévben. A háromszáz iskolából
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a legjobb húszat díjazták. A Karinthy
a budapesti diákolimpiákon atlétika,
kosárlabda és úszás sportágakban elért kiemelkedő sportteljesítményéért
vehette át a díjat.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Újra TOP10-ben a Medgyessy
A 2018-2019-es tanév után, idén
ismét átvehette iskolánk (egyedüli óbudaiként) a Budapesti Diáksport Szövetség és Budapest
Főváros Önkormányzata által
megítélt legsportosabb iskoláknak
járó díjat. Az ünnepséget a főváros a legmagasabb szinten kezelte, a díjakat Karácsony Gergely
főpolgármester és Varga András
az MDSZ elnöke adták át. Emelte
a rendezvény fényét Dombi Rudolf, London olimpiai bajnok kajakosának jelenléte.
A számokat tekintve a tavalyi évben több, mint háromszáz intézmény
nevezett a különböző versenyekre,
melyeken összességében több, mint
tízezer gyermek indult. A több száz
intézmény közül a Medgyessy iskola ismét a legjobb tíz közé került.
Indultunk és értünk el helyezéseket
atlétikában, futsalban, floorballban,
ergométerben, asztaliteniszben, kosárlabdában, kézilabdában, labdarúgásban. Továbbá jelen voltunk
a torna, judo, úszás és a játékos sportverseny versenyein is. Értünk el országos aranyat (judo) és hatodik helyezést (ergométer), országos elődöntő 5.

helyezést (floorball), budapesti bronzérmeket (atlétika, labdarúgás).
A felkészítő testnevelők: Palotásné
Horváth Melinda, Kriczki Alexandra,
Horváth Gábor, Galamb Péter, Vecsei András.
Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy
a zsinórban két TOP10-es helyezést,
minimális lehetőségek és feltételek
mellett tudta elérni az iskola. A tornatermünk nem szabványméret (kicsi),

Kedvenc sportom rajzpályázat
„Kedvenc sportom” címen hirdetett kerületi rajzpályázatot
az Újpesti Kulturális Központ
Nonprofit Kft. Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpontja,
melyen a Pécsi Sebestyén Énekzenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói is
részt vettek.
A kiállítás megnyitója és eredményhirdetése november 28-án történt
a Lóverseny téri Közösségi Házban.
A kiállítást Belán Beatrix, az Újpesti
Kulturális Központ Nonprofit Kft.
ügyvezetője nyitotta meg ünnepélyes
keretek között. A több, mint négyszázötven beérkező pályaművekből
a díjazottak és a legszebb művek kerültek kiállításra.
Tel: 437-8652
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az aulánkat normál esetben csak rendezvényekre kellene használni, nem
testnevelés órára. A kinti betonpálya
méreteiben megfelelő, ám állapota
miatt balesetveszélyes és a felkészülésre totálisan alkalmatlan.
Mindezek ellenére az idei tanévben
is nagy elánnal vetettük bele magunkat a versenyekbe, egyértelmű célunk,
hogy zsinórban harmadszor is a legjobbak közé kerüljünk! Hajrá Medgyessy!

Sikereink #Kreatív
alkotói pályázaton

Iskolánkból Zanathy-Pintér Janka 6.é
osztály és Agócs Noémi 8.é osztály
első helyezést ért el korosztályaikban.
Kiállításra került mellettük még Néveri
Rebeka, Vaspöri Lili 4.é osztály és Moldován Izabella 5.z osztály munkája is.
Felkészítő tanáruk: Kadocsa Gyula.
Gratulálunk a sikeres eredményekhez
tanulóinknak!
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A Dr. Béres József Általános Iskola huszonegy tanulója vehetett részt
az Erzsébet-karácsony a Hófödte
Álom – Ősi cirkuszi mese című előadáson és ünnepélyes díjkiosztón.
Diákjaink a „Béreses diákok a Hargitán”
című pályamunkájukkal az Erzsébet
Alapítvány #Kreatív alkotói pályázatán III. helyezést értek el híradó tudósítás
kategóriában, illetve másik csapatunk
a „Béreses diákok emlékei” című pályamunkájukkal szintén III. helyezést ért
el klasszikus képzőművészeti alkotás
Legkedvesebb tábori élmények kategóriában. Nyertes diákjaink, mint 3. helyezett csoport részt vehetnek az őszi
Osztálykiránduláson Zánkán.
Gratulálunk kreatív diákjainknak!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Kicsik és nagyok Mikulás-napi sportversenye

A Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban közel 12 éve működik
a Mentor-program, melynek fő
célja, hogy a „nagyok”, a gimnazisták segítsenek beilleszkedni,
tanulni, iskolásnak lenni a „kicsiknek”, az alsósoknak.
Ha valaki délután végigsétál az iskola aulájában, ebédlőjében, folyosóin, biztosan találkozik velük, ahogy
a „nagy” magyaráz a „kicsinek”,
vagy együtt olvasnak, beszélgetnek.
Az is hagyomány, hogy Mikulás-nap
alkalmából közös programot szervezünk – kezdődik Balázs Anna ta-

nítónő beszámolója a jeles napról.
Az idén ez egy sport váltóverseny
volt. A feladatok játékos formában
a Mikulás útját járták végig az Északi-sarktól a kiscipőkig. Minden gyakorlatot kicsinek és nagynak együtt
kellett megoldania. A kicsik büszkén, a nagyok – némi szégyenlősködés után – önfeledten játszottak.
A játék végére a Mikulás is megérkezett, aki kicsit és nagyot egyaránt
megajándékozott.
Nekünk, felnőtteknek valóban igazi öröm volt látni a sok boldog arcot.
A kicsikét és a nagyokét is egyaránt.

KorcsolyaszezON
a Medgyessyben

A Medgyessy Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola 5.a osztályos tanulói a Csobánka téri jégkorcsolya pálya megnyitása óta gyakran látogatnak el
a jégpályára.
Sok éve már, hogy a Csobánka téren
is felállításra kerül a korcsolyapálya
a téli időszakban, így idén se volt kérdés, hogy a pálya megnyitását követően
rendszeressé válnak a látogatások.
Köszönjük a III. kerületi Önkormányzatnak ezt a kiváló lehetőséget,
ami kiegészíti a mindennapos testnevelés órákat, építi az osztályközösséget
és nem mellékesen kiváló szórakozás!
KorcsolyaszezON!

Medgyessys 4. hely a Budapesti Futsal Diákolimpián
December 12-én a Labdakert
Sportklubban került megrendezésre a Budapesti Futsal Diákolimpia, amelyen a Medgyessy Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola csapata is képviseltette magát.
Két csoportból iskolánk csapata a nehezebb, öt csapatos csoportba került.
Kiélezett küzdelmeket hoztak a csoportmérkőzések. 1 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség (későbbi győztes ellen)
volt az eredmény. A szerencse mellénk
állt és sikerült az eldöntőbe jutni, ahol
egy nagyon erős ellenfél ellen tisztes
vereséget szenvedtünk. A 3. helyért játszott mérkőzésen nagyobb koncentráTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

TAN KER HÍR
VII. évfolyam,
19. szám
2019. december

cióval jobb eredményt értünk volna el,
de egy szoros vereség lett a vége. Nem
is csoda, hiszen iskolánknak jót tenne
egy felújított tornaterem, vagy egy új
műfüves! De így is egy bravúros szereplésen vagyunk túl, mivel előző évben egy sikeres korosztály ment el, és
egy új lépett a helyébe.
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