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Újpesti robotcsapatok 
jutottak az FLL közép-
európai elődöntőjébe

Az Észak-Budapesti Tankerület-
hez köthető csapatok domináltak 
a FIRST LEGO League budapes-
ti regionális döntőjén, amelyen 
egyébként az első tíz helyezett 
csapatból hét az Észak-Budapesti 
Tankerület intézményeinek csapa-
tai közül került ki.
Hatalmas, a robotika és a modern 

innovációk iránt érdeklődő tömeget 
vonzott Budapest eddigi legnagyobb 
robotrendezvénye, ahol egyidőben 
három különböző robotversenyt ren-
deztek. Az EPAM szakmai támogatá-
sával megvalósuló A Jövő Iskolája adott 
helyszínt a nemzetközi FIRST LEGO 
League regionális döntőjének, a tíz 
éven aluli korosztálynak szóló FIRST 
LEGO League Junior Budapesti ki-
állításának, valamint a RoboLabor 
Országos Robotszumó Bajnokság 
HelloWorld Kupájának is.
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik

Pályaorientációs nap a 
Babitsban
Az idei tanévben immár 3. alka-

lommal rendezték meg az Újpesti 
Babits Mihály Gimnáziumban a 
Pályaorientációs napot. A követke-
ző írás Ivacsné Müller Anna szer-
vező tanárnő beszámolójára és a 
résztvevő diákok, tanárok és elő-
adók benyomásaira épül.
Minden év hoz valami újdonságot. 

Most a 11. és 12. évfolyam csoporto-
san ellátogatott az Educatio kiállításra. 
A tömeg ellenére diákjaink hasznosnak 
ítélték a programot, mert tudtak beszél-
getni a kiválasztott egyetemekkel kap-
csolatban diákokkal és oktatókkal is.
Cikkünk a 7. oldalon folytatódik

Kiállításmegnyitó a Károlyiban

Szert-Szabó Dorottya animációs tervezőművész és illusztrátor, Szabó 
Franciska festőművész, Szabó Júlia média dizájner, Szabó Hajnalka szobrász 
és tetováló művész, Szabó Blanka pedig divattervező lett. A We.R.5 néven 
futó művészeti projekt célja, hogy a vizuális művészetek öt különböző terü-
letén tanuló és dolgozó testvérek közösen alkossanak, hangsúlyozva családi 
kapcsolatukat. Cikkünk a 10. oldalon folytatódik.

Január 8-án került sor öt tehetsé-
ges és fiatal újpesti képzőművész 
közös kiállítására a Károlyi Ga-
lériában. A Szabó testvérek egy-
koron az Újpesti Károlyi István 
Általános Iskola és Gimnázium 
diákjai voltak, valamennyien a 
képzőművészet területén helyez-
kedtek el.

„Tiszán innen, Dunán túl” 
Népdaléneklési verseny
A kerületi „Tiszán innen, Dunán 

túl” Népdaléneklési verseny a Ke-
rék Általános Iskola és Gimnázium 
szervezésében zajlott a Magyar kul-
túra napján, január 22-én és 23-án 
a Tehetségtér dísztermében. A ver-
senyről Márkusné Góczán Gyöngyi 
versenyszervező írt.
A kétnapos rendezvény alatt a tanu-

lók 5.-től 13. évfolyamig három kor-
csoportban, szóló ének, kisegyüttes és 
nagyegyüttes kategóriában versenyez-
tek. Első napon az 5-6.-osok, második 
napon a 7-8.-osok és a középiskolások 
adták elő produkciójukat.
Cikkünk a 15. oldalon folytatódik
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Olvasni jó!
Az Újpesti Kulturális Központ 

Nonprofit Kft – Ifjúsági Ház Ol-
vasni jó! címmel októberben csa-
patversenyt hirdetett 3-5. osztályos 
gyerekek számára.
Az előző évekhez képest annyi vál-

tozás történt, hogy idén a 3-4. osztá-
lyosok mellett az 5. osztályosokat is 
bevontuk ebbe a vetélkedőbe. Felhí-
vásunkra tíz iskolából harminc csapat 
nevezett be.
I. forduló:
Feladat volt Molnár Krisztina Rita: 

Maléna kertje című könyv 1-12. fejeze-
tének elolvasása, a kiküldött feladatlap 
megoldása és rajz készítése Bodza Ja-
nóról. Minden csapat visszaküldte a 
feladatlapot. Remek rajzok érkeztek 
Bodza Janóról.
II. forduló:
A könyv 13-24. fejezetének alapos 

ismeretére volt szükség ahhoz, hogy a 
gyerekek sikerrel oldják meg a felada-
tokat. A csapatok közül sokan a pa-
lacsintasütésről és a teázásról nagyon 
szép tablót készített. Remek megoldá-
sokkal is találkoztam. Az egyéni terve-
zésű meghívók között is akad bőven 
igazán kreatív megoldás. A legjobb 
munkákat a döntőn kiállítjuk.
III. forduló:
Feladat: a könyv 25-37. fejezetének 

elolvasása, a kiküldött feladatlap meg-
oldása. Arra is kíváncsiak vagyunk, 
hogy melyik csapat készíti el a leg-
szebb farsangi álarcot, s ki hajtogatja 
legötletesebben a teríték mellé kerülő 
szalvétát? A legjobb munkákat a dön-
tőn állítják ki.
Az anyag visszaküldési határideje: 
2020. február 20.
Helyszín: Ifjúsági Ház
A döntő ideje:
2020. március 3., kedd, 14 óra
Helyszín: Ifjúsági Ház

Az eredményhirdetés ideje:
2020. március 10., kedd, 14 óra
Helyszín: Ifjúsági Ház
Információ: Katona Gyöngyi
email: katona.gyongyi@ujkk.hu
telefon: 06 (70) 430-5627

Évzáró országos szakmai rendezvény a Károlyiban

Az óév végén az Újpesti Ká-
rolyi István Általános Iskola és 
Gimnázium adott helyet a Tar-
talmi-tantervi szabályozók meg-
újításának szakmai előrehala-
dásáról szóló évzáró szakmai 
rendezvénynek, melyet az EFOP 
3.2.15. - VEKOP-17- 2017-00001, 
„A köznevelés keretrendszeréhez 
kapcsolódó mérési-értékelési és 
digitális fejlesztések, innovatív ok-
tatásszervezési eljárások kialakítá-
sa, megújítása” projekt keretében 
az Eszterházy Károly Egyetem 
Oktatás 2030 Tanulástudományi 
Kutatócsoportja rendezett.
Már a délelőtt során sor került egy 

találkozóra, melyen a kutatócsoport 
implementációs stábja gyűlt össze, 
hogy tagjai ismerkedjenek, tanulja-
nak egymástól. (A korábbi csoporttagok 
fogadták az újonnan kiválasztottakat). A 

villáminterjúk és a forgószínpad-sze-
rűen lebonyolított gyakorlatok során 
horizontális ismeretátadásra került 
sor. A délelőtti szakmai programot 
követően a területi implementációs 
pedagógiai szakértő csoport tagjai 
Czirfuszné Kovács Anikó szakmai ve-
zetővel az élen becsatlakoztak a pro-
jekt központi rendezvényébe.
A délután során a százhúsz fős hall-

gatóság Dr. Csépe Valéria profesz-
szorasszony előadásán vett részt, aki 
a tartalmi-tantervi szabályozók meg-
újításának szakmai előrehaladásáról 
beszélt. A vendégeket Tamás Ilona 
tankerületi igazgató asszony köszön-
tötte. A résztvevők között megjelent 
Dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hi-
vatal elnöke, valamint számos buda-
pesti és vidéki egyetem oktatója. Az 
előadást és a szakmai napot ültetett 
állófogadás zárta.

https://www.facebook.com/tankerhir3
http://ujkk.hu/program-reszletek/ifjusagi-haz-uj-galeria/#olvasni-jo-ii
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Emléktábla Marosvölgyi 
Jánosné tanárnőnek
Egykori tanítványai kezdeménye-

zésére, halálának évfordulójához 
közeledvén, 2020. április 17-én em-
léktáblát avatnak az Árpád Gimná-
zium főlépcsőházában a tavaly ápri-
lisban elhunyt Marosvölgyi Jánosné 
tanárnő emlékére.
Az ünnepségre várjuk mindazokat, 

akik akár tanárként, akár diákként va-
laha együtt dolgoztak a tanárnővel és 
jó szívvel gondolnak vissza rá. Kérjük, 
az emlékezők hozzanak magukkal egy-
egy szál virágot.

Egy igaz ember – pedagógus, tanár, igazgató

Kilencvenkét éves korában távo-
zott el közülünk Dr. Nemessúri Mi-
hályné, Editke, egy a kiváló ember, 
aki mint pedagógus, igazgató, kol-
léga is nagyszerűt és maradandót 
alkotott.
Editke 1966-1982-ig, nyugdíjazásá-

ig, volt a Dózsa (most Csillaghegyi Álta-
lános Iskola) igazgatója. Az 1965-ben 
épült iskolában első feladata volt az 
elődintézmény (Ráby Mátyás Általános 
Iskola) pedagógusait és az új kollégá-
kat egységes nevelőtestületté formál-
ni. Összetartó, családias hangulatot 
teremtett meg, mindenkihez volt egy 
jó szava. Demokratikus vezetési stílu-
sa tette lehetővé, hogy soha nem volt 
bántás, sértődöttség a tantestületben, 
kollegális, szeretetteli, kiegyensúlyozott 
légkör uralkodott az intézményben.
Munkásságának egyik fontos pillére 

volt, hogy a tanulók lelki, szellemi fej-
lődése mellett nagyon fontosnak tar-
totta a testi fejlődést is. Már abban az 
időben bevezette a mindennapos test-
mozgást. Reggelente futással kezdő-
dött a nap, ahol pedagógus, diák együtt 
mozgott, majd lehetőség volt a nagy-
szünetben is közös tornára. Ezek élet-
tani hatását vizsgálatokkal is igazolták, 
melyről később országos, illetve nem-
zetközi konferenciákon is beszámolt.
Másik kiemelkedő kezdeményezése 

volt 1982/83-as tanévtől a „klubnap-
közi” bevezetése. A diákok a délelőt-
ti tanítás végeztével egy táblázatban 
jelezhették, hogy ki, melyik foglalko-
záson szeretne részt venni. Többek 
között sportjáték, színjátszó, bábos, 
kézműves, kerámia foglalkozások kö-
zül választhattak. A tanulási idő szerve-
zése is rendhagyó volt. Egyik csoport 
hagyományos napközis foglalkozáson 
vett részt, míg a másik csoport tanulá-
sát a szaktanárok segítették.
Nyugdíjazása után is tartotta a kapcso-

latot tanítványaival, kollégáival, rendsze-
resen részt vett az osztálytalálkozókon, 
iskolai rendezvényeken, amikor hívták.
Editke személyisége, közvetlen, ba-

ráti, szeretetteli stílusa, elhivatottsága 
mind kollégái, mind tanítványai, mind 
a szülők előtt példaképpé tette őt. 
Emlékét tisztelettel megőrizzük.

Balázs Béláné (Földes Julianna) matemati-
ka-kémia szakos tanár, volt kolléga

Ökoestek előadás-sorozat
Új előadás-sorozat a Békásme-

gyeri Közösségi Házban.
A huszadik század utolsó negyedé-

ben, a huszonegyedik század elején 
számos új problémával találta szem-
be magát az emberiség. A lokálisan és 
rövidtávon sokszor nem, vagy kevés-
sé érezhető, de globálisan megjelenő 
környezeti változások új kihívásokat 
jelentettek és jelentenek napjainkban 
is. Az Ökoestek előadássorozat né-
hány problémára kíván rávilágítani, és 
ha megoldásokat, követendő mintákat 
nem is fog mindig adni, célja elsősor-
ban a tudatformálás és a problémák 
tisztán látásának elérésében van. Az es-
tek problémafelvetője, előadója Kecs-
kés Ferenc tanár, botanikus, a Magyar 
Környezeti Nevelési Egyesület tanács-
adó testületének tagja, volt elnöke.
Helyszín:
Békásmegyeri Közösségi Ház
1039 Budapest, Csobánka tér 5.
Időpont: 2020. február 14, 17:00
A belépés díjtalan.

Mimó és Csipek – 
Szelektálj Kupacs Sünivel!
Ősszel két Öko-mesekuckó fog-

lalkozás keretében sajátíthatjuk el 
a fenntarthatóság hétköznapi prak-
tikáit. Bábok segítségével, mesébe 
ágyazva és sok játékos, interaktív 
elemmel fűszerezve vonjuk be a ki-
csiket a fenntarthatóság világába.
A környezettudatos gyerekprogram-

sorozat a KEHOP – 1.2.1-18-2018-
00026. pályázat és a Civil Ház támoga-
tásával valósul meg.
Február 13-án Kupacs süni látogat el 

hozzánk, hogy kicsiknek és nagyoknak 
hívja fel a figyelmét a szelektálás fon-
tosságára. A színes kukák rendszere 
mellett azt is megtudhatja a közönség, 
hogy az így szétválogatott hulladékok 
hogyan hasznosulnak újra, és lesz be-
lőlük újra papír, befőttesüveg és kon-
zervdoboz.
Helyszín: Civil Ház
1034 Budapest, Végvár utca 2.
Időpont: 2020. február 13., 10:00

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2550855575156990/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2550855575156990/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2550855575156990/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2550853685157179/?type=3&theater
https://kulturkozpont.hu/esemeny/okoestek/2020-02-14/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/mimo-es-csipek-szelektalj-kupacs-sunivel/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/mimo-es-csipek-szelektalj-kupacs-sunivel/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2550853685157179/?type=3&theater


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 4 -

A több mint negyven csapatból vé-
gül kettő jutott tovább a 2020. feb-
ruár elején megrendezendő kraśniki 
közép-európai FIRST LEGO 
League elődöntőbe, ahonnan egé-
szen a detroiti világdöntőig is eljut-
hatnak a csapatok.
A budapesti regionális forduló első 

helyét a Homoktövis Általános Is-
kola HTRoboTeam csapata szerezte 
meg (a csapat tagjai: Aliczki Adrienn, 
Aliczki András, Happ Gergő, Happ 
Réka, Sándor Bence, Sándor Máté, Tür 
Adrienn, Türk Roland, Sándor Viktor, 
Bártfai Katalin és Borsi Ágnes), míg a 
második továbbjutó helyen a szintén 
Homoktövises gyökerekkel rendel-
kező TövisASAP jutott tovább (a 
csapat tagjai: Kiss Boglárka, Faragó Luca, 
Faragó Tamás, Berczik Attila, H. Kiss 
Ruben, Kajzinger Anna, Berczik Dávid, 
Töreky Gergely, Faragó Attila, László 
Noémi, Berczik Márton, Kiss Zoltán, 
Kiss Bálint). A bronzérmet pedig a 
szintén újpesti Megyeri úti Általános 
Iskola csapata szerezte meg, amely 
Megyeri RobotcSAPat néven indult a 
versenyen (a csapat tagjai: Nyikon Alex, 
Ujvári Bianka, Ladányi Balint, Csik 
Vendel, Dorant Zsanett, Balassa János 
Bálint, Csik, László Barnabás, Ostyáni 
Anna, Ernszt Levente, Csák Lili, Csa-
ba Kabai, Knotz Ildikó, Bilik André).

Szintén jól szerepelt a Homoktövis 
Általános Iskola HomoSAPiens csa-
pata, amely a legjobb kutatás díjával 
távozhatott, illetve a csoportmun-
ka kategóriában győzedelmeskedő 
Karinthy cSAPat (Karinthy Frigyes 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola), a Kastelydombi NYK 
cSAPat pedig a zsűri különdíjával 
gazdagodott.
A legjobb robotdesign díjat a 

TövisASAP érdemelte ki, míg a 
robotfutamokban a legjobbnak a 
HTRoboTeam bizonyult. A ver-
seny végeredménye a Hands on 
Technology oldalán olvasható.
Budapest eddigi legnagyobb ro-

botrendezvényéhez méltóan ha-
talmas tömeget vonzott A Jövő 
Iskolája rendezvény, hiszen közel 
négyezerötszáz ember tekintette 
meg a versenyek izgalmait a hely-
színen. A látogatókat ingyenes ro-
botikai és programozó workshopok 
várták, az EPAM standjánál ráadásul 
a legkisebbek is kipróbálhatták a ro-
botvezérlést.
„Gyerekkorban mindenki szeret játsza-

ni. Az a játék, amit a versenyen résztvevői 
LEGO elemekkel és a programozással 
csináltak, ugyanakkor nagyon komplex 
problémamegoldást igényel. A készségek, 
amelyekre ezen a versenyen is szükség volt 

Újpesti robotcsapok jutottak az FLL közép-európai elődöntőjébe
elsősorban a kreativitás, az algoritmikus 
gondolkodás, a prezentációs készség, és 
persze a csapatmunka. Fontos látni, hogy 
ezek pontosan ugyanazok a tényezők, 
amelyek már ma is, de a jövőben még in-
kább meghatározók lesznek a munka-
erőpiacon” - mondta Bozsó Attila, az 
EPAM regionális igazgatója.
Az Essort Robotics, a Revolution 

Robotics és a Rescube csapata emel-
lett a helyszínen bemutatta, hogy mi 
minden szükséges egy fejlett robot 
megépítéséhez, az UPRA csapa-
ta megmutatta, hogy miként lehet 
műszereket küldeni a sztratoszfé-
rába, az Ultimaspace pedig egye-
nesen a világűrig merészkedett ki 
mikrovezérlőivel. A látogatók emel-
lett a Funside, a Bookr és a Plukkido 
standjánál ismerkedhettek a játé-
kos neveléssel és oktatással, míg a 
MindRove gondolattal irányítható 
számítógéppel érkezett a Jövő Isko-
lájába.

Az első tíz helyezett csapat:
1. HTRoboTeam [Homoktövis 

Általános Iskola] - 192 pont
2. TövisASAP [Töviscsapat Ro-

botika Műhely] - 188 pont
3. Megyeri RobotcSAPat [Me-

gyeri úti Általános Iskola] - 
163 pont

4. Team Matrix [Illyés Gyula Gim-
názium] - 155 pont

5. Kastelydombi NYK cSAPat 
[Kastélydombi Álltalános Isko-
la] - 146 pont

6. Karinthy cSAPat [Karinthy 
Frigyes Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola] - 144 pont

7. HomoSAPiens [Homoktövis 
Általános Iskola] - 126 pont

8. ORKA Junior [Békásmegyeri 
Veres Péter Gimnázium] - 120 
pont

9. SAPka [Kempelen Farkas Gim-
názium] - 113 pont

10. BabitSAPps [Babits Mihály 
Gimnázium] - 109 pont

forrás: helloworldonline.hu
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https://et.hands-on-technology.de/index.php?id=22&tx_hotet_hotetergebnisse%5Btournament%5D=568
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https://www.helloworldonline.hu/esemenyek/ujpesti-robotcsapok-jutottak-az-fll-kozep-europai-elodontojebe-273075.html?fbclid=IwAR3yRhynRHDIBgNmkEn8PeS6RepxT5303vkH5Ej2udLtun6r-c1zKEgyFSI
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2550859841823230/2550858511823363/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/
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Hogyan kerülhetünk fel a digitális pedagógia térképére?
zötti versenyben elnyerte a kitüntető 
2. helyezést, és két Lego EV3 Educa-
tion készlet lett a jutalma.
De hogyan jutottunk el idáig? Az 

első témahéten projektet megvalósító 
két pedagógus és osztályaik korább-
ról, szakmai kapcsolataik révén más 
kezdeményezésekben is részt vettek. 
Azután az iskolában egyre többen 
átlátták a témahetek hasznosságát, 
az együttműködésekben rejlő lehető-
ségeket, és a program diákokra gya-
korolt pozitív hatásait. Az áttörés a 
másodszorra megszervezett nagy ese-
mény lett, amikor is elnyertük a leglel-
kesebb iskola kitüntetést és ezzel egy 
Lego EV3 Home-ot. A 4. témahéten 
büszkén tettük ki az iskola honlapjára 
az ehhez kapcsolódó logót és a tan-
testület nagy százaléka készült öröm-
mel az eseményre.
Miért a témahetek? Mert jó vala-

mihez, egy nagy ötlethez kapcsolód-
ni. Lehet, egy kicsit könnyebb is, mint 
saját nagy kezdeményezést létrehozni. 
Mert van közös cél, és van lehetőség 
versenyezni, díjat nyerni.
Hogyan készült nyertes pályázat? 

Kellett egy csapat! Kellett egy felület, 
jelen esetben az iskolai Office365 
Teams felülete, ahol gyűltek az ötletek. 
De az iskola folyosója is „jó helynek” 
bizonyult, ahol futva, röviden inspi-
rálták a pedagógusok egymást. Végül 
összeállt a nagy terv: kapcsoljuk össze 
a Fenntarthatósági témahetet a Digi-
tális témahéttel. Hiszen a jelenkor két 
legégetőbb kérdése a fenntarthatóság 
és a digitalizáció. A projekttervet egy 
nagyon lelkes tanári csapat készítette 
el, akik az alkotómunkához már hoz-
ták diákjaik ötleteit is.
A Fenntarthatósági témahéten szá-

mos tanórán – életvitel és gyakorlat, bi-
ológia, fizika, kémia, földrajz, informati-
ka – beszéltek a tanulók a közvetlen 
környezetükről, az emberiség által 
termelt szemétről, hulladékról, ezek 
újrahasznosítási tudnivalóiról. A ta-
nulók prezentáció formájában számot 
adtak erről.
A következő oldalon folytatódik

2020. március 23–27. között im-
már ötödik alkalommal kerül sor 
a Digitális Témahét megszervezé-
sére, amelyre az Újpesti Csokonai 
Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Gimnáziumban idén is kiemelt fi-
gyelem hárul.
A Digitális Témahét kiemelt célja a 

digitális kompetencia fejlesztése és a 
tantervi fejlesztési célok megvalósítása 
a technológia hatékony alkalmazásával 
pedagógiai projektekben. A Témahét 
további célja a digitális pedagógia el-
terjesztése, alkalmazásának elmélyítése 
annak érdekében, hogy a digitális kom-
petenciát alkotó készségek, képességek 
fejlesztése az informatika tantárgyon 
túl is megvalósuljon.
A Témahéten a pedagógusok, közne-

velési intézmények szabadon válasz-
tott témájú projekttel vehetnek részt. 
Azok az iskolák, amelyek csatlakoznak 
a Digitális Témahét programjához, 
vállalják, hogy március 23–27. között 
(vagy a tanév folyamán bármikor) olyan 
projektet valósítanak meg, amelyekben 
digitális technológiát is felhasználnak 
az iskola pedagógiai elképzeléseinek és 
infrastrukturális adottságainak figye-
lembevételével. A Digitális Témahétre 
azok az intézmények is regisztrálhat-
nak, amelyek az adott tanévben nem a 
Témahét időszakában valósítanak meg 
a fenti céloknak megfelelő programot.
A programban résztvevő pedagó-

gusok, iskolák a Témahét honlapján 
tizenkét évfolyamra kidolgozott min-
taprojektek és számtalan pedagógiai 

segédlet közül választhatnak, amelye-
ket saját elképzeléseik szerint testre is 
szabhatnak. A honlapon elérhetők a 
Digitális Témahét partnerei (közgyűj-
temények, szervezetek, oktatásban ér-
dekelt cégek) által felkínált diákoknak 
szóló programok is. Azok a pedagó-
gusok, köznevelési intézmények, ame-
lyek a Témahét keretében projekteket 
valósítanak meg, pályázatokon is részt 
vehetnek. A részvételhez online re-
gisztrációs lehetőség áll rendelkezésére 
a www.digitalistemahet.hu oldalon.
A Digitális Témahétre regisztráló 

köznevelési intézmények és partner-
szervezetek a honlapon található aktu-
ális programtérképen megtekinthetők 
lesznek.
A Digitális Témahét keretében 2020-

ban kiemelt figyelmet fordítunk:
• a multidiszciplináris megközelítés-

re: a matematika, a természet- és 
mérnöki tudományok, valamint a 
művészet- és társadalomtudomá-
nyok együttes megjelenítésére;

• a digitális technológia alkotó hasz-
nálatára és az algoritmikus gondol-
kodás fejlesztésére;

• a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 
fejlesztésére és bevonására;

• a nevelési-oktatási intézmények kö-
zötti együttműködés élénkítésére;

• a határon túli magyar pedagógusok 
és oktatási intézmények bevonására;

• a digitális biztonságra a mindenna-
pi pénzügyeinkben;

• az intézményen belül, pedagógu-
sok között történő együttműködés 
élénkítésére, a projektmódszer al-
kalmazásának kiterjesztésére olyan 
kollégákra, akik még nem ismerik;

• a digitális gyermekvédelemre, a 
médiatudatosságra, a közgyűjte-
mények digitális tartalmainak ne-
velésben, oktatásban történő meg-
jelenésére.
Egy iskolai gyakorlat, amely 

felkerült már a térképre
Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola és Gimnázium im-
már negyedszer vett részt a Digitális 
Témahéten, 2019-ben az iskolák kö-

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/30-kiadvany-2019/1235-2019-dr-fozo-attila-laszlo-tarne-eder-mariann-digitalis-temahet-2020-hogy-keruelhetuenk-fel-a-digitalis-pedagogia-terkepere?fbclid=IwAR3bPX3B9cprxNN_xbECegPul7okHIoODlHc6I5Q2bgO7Jzq0rre3FvRwXY
http://www.digitalistemahet.hu
https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/30-kiadvany-2019/1235-2019-dr-fozo-attila-laszlo-tarne-eder-mariann-digitalis-temahet-2020-hogy-keruelhetuenk-fel-a-digitalis-pedagogia-terkepere?fbclid=IwAR3bPX3B9cprxNN_xbECegPul7okHIoODlHc6I5Q2bgO7Jzq0rre3FvRwXY
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A Digitális témahét az Újpesti Cso-
konaiban több szálon is futott. Az 
iskolai „nagyprojektben”, amely a 
Fenntarthatósági témahéten kezdő-
dött, elsőtől tizenegyedik évfolyamig 
vettek részt diákok. A „nagyprojekt” 
a Fenntartható Micro:bit címet kapta. 
Egyszerűen szólva, a Fenntarthatósági 
témahéten megalkotott ruhaköltemé-
nyeket, melyek szelektív hulladékból 
készültek, mindenféle világító vagy 
nyomtatott dísszel látták el a gyerekek.
Hogy ez megvalósulhasson, kellett 
lelkesedés, ötletek, előzetes tanulás, a 

gyerekek kíváncsisága, sok Micro:bit, 
krokodilcsipesz, neopixel, ping-pong 
labda, egyáltalán nem könnyen besze-
rezhető színes led, technikaóra és még 
sok más. Elindultak a próbálkozások, 
hogyan fog működni, hogyan tanítjuk 
meg a diákoknak a programozásukat. 
A fő attrakció a Divatbemutató volt. 
A tanulók lelkesen készültek, néző-
közönséget szerveztek, kellett egy jó 
videós, aki filmre vette az eseményt és 
lelkes szülők, akik segítették gyerme-
keiket. Nagy sikert arattak.
A program a közösségépítésben is 

Hogyan kerülhetünk fel a digitális pedagógia térképére?
nagy szerepet játszott. Pedagógusok, 
akik csak ritkán, tanulók, akik még 
soha nem tették ezt, most együtt dol-
goztak egy közös, nagy munka során. 
Mindenkinek megvolt a maga szere-
pe, feladata.
Az iskola szervezeti életének szem-

pontjából fontos tapasztalat volt, 
hogy ha összefogunk, akkor versenyt 
nyerhetünk. A nyeremény pedig to-
vábbi digitális életünk részese lett, 
hiszen EV3-at programozni sok tanu-
lónk szeret.

forrás: suliszerviz.com

First Lego League – csapataink a budapesti fordulón
Sándor Viktor (szülő). Eredményükkel 
bejutottak a közép-európai döntőbe, 
melyet február 1-én rendeztek meg 
Lengyelországban. 
A HomoSAPiens csapata összetett-

ben a tizennyolc csapat közül hetedik 
lett, de kutatás-prezentáció kategóriá-
ban első helyen végeztek diákjaink. A 
csapat tagjai: Pintér Anna, Csiki Dani, 
Pankucsi Marcell, Németh Ádám, 
Licskai Döme, Kulcsár-Szárisz Bence 
(5.c), és Nagy Máté Rudolf, Nagy Bá-
lint, Király Marcell, Varga Bendegúz 
(7.c), felkészítőik Németh Eszter, Szil-
vási Erzsébet és Földesi Klára.
A TövisASAP csapat robotdesigne 

kategóriában hozta el a trófeát, és ösz-
szetett második helyezésével szintén 
részt vehet a lengyelországi fordulón. 
Ebben az évben itt mutatkoztak be 

a Junior FLL csapatai is, a tíz év alatti 
korosztály képviselői. Az itt szereplő 
csapatok saját építményükkel, prog-
ramjaikkal és plakátjaikkal szerepeltek. 
Két csapatunkkal vettünk részt ezen 
az eseményen: László Noémi szü-
lő készítette fel a László Bence (2.a), 
Faragó Kamilla és Borhi Dóra (1.a) 
alkotta csapatot. Szárisz Zsófia és Far-
kas Bernadett tanítók csapatát pedig 
Hegedűs Gergő, Kulcsár-Szárisz Bar-
na (2.a), Kókai Flóra, Gergely Hanna 
(2.b) osztályos tanulók alkották. A ju-
nior csapatok oklevelet kaptak a kiváló 
munka elismeréseképpen.

Hatalmas sikerrel zárult a Ho-
moktövis Általános Iskola csapatai 
számára a FIRST LEGO League 
robotika verseny budapesti regio-
nális döntője, ahol az intézmény-
hez köthető csapatok valósággal 
taroltak a részversenyeken és ösz-
szesítettben is.
A HTRoboTeam továbbju-

tott a közép-európai fordulóba, a 
HomoSAPiens elnevezésű csapatunk 
pedig első lett kutatás-prezentáció ka-
tegóriában január 11-én az Alternatív 
Közgazdasági Gimnáziumban meg-
rendezésre kerültversenyen. Tőlünk 
két csapat indult a HTRoboTeam és 
a HomoSAPiens, de drukkolhattunk 
régi barátainknak is, a TövisaSAP csa-
patnak is, akiknek a tagjai közül sokan 
hozzánk jártak. Az egész napos ver-
seny pezsgő hangulatát nehéz szavak-

kal érzékeltetni. A kiválóan szervezett 
programon a csapatokat nagy számú 
közönség biztatta, a versenyasztalok-
nál hatalmas ováció kísért egy-egy bra-
vúros pontszerzést. Az érdeklődők, és 
az éppen pihenő versenyzők a kiállítók 
standjainál nézelődhettek vagy a felál-
lított Xbox-okkal játszhattak.
A megmérettetés négy részből te-

vődik össze: a robotfuttatásból, a 
robotdesigne-ból, kutatás-prezen-
tációból és csapatmunkából. Igazán 
büszkék lehetünk diákjainkra, hi-
szen az összetett verseny győztese a 
HTRoboTeam lett, ők lettek az elsők a 
robotfuttatás kategóriában is. A csapat 
tagjai: Happ Gergő (8.c), Sándor Ben-
ce (8.c), Sándor Máté (5.b), Türk Ro-
land (8.c), Türk Adrienn (Könyves Kál-
mán Gimnázium), Aliczki Adrenn, (6.a), 
Happ Réka (6.b) voltak, felkészítőjük 

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/30-kiadvany-2019/1235-2019-dr-fozo-attila-laszlo-tarne-eder-mariann-digitalis-temahet-2020-hogy-keruelhetuenk-fel-a-digitalis-pedagogia-terkepere?fbclid=IwAR3bPX3B9cprxNN_xbECegPul7okHIoODlHc6I5Q2bgO7Jzq0rre3FvRwXY
https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/30-kiadvany-2019/1235-2019-dr-fozo-attila-laszlo-tarne-eder-mariann-digitalis-temahet-2020-hogy-keruelhetuenk-fel-a-digitalis-pedagogia-terkepere?fbclid=IwAR3bPX3B9cprxNN_xbECegPul7okHIoODlHc6I5Q2bgO7Jzq0rre3FvRwXY
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2550865598489321/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2550865598489321/?type=3&theater


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 7 -

 Kattintson Facebook oldalunkra!

A kisgimnazistáknak pályákkal, 
munkaterületekkel kapcsolatos mú-
zeumokba szervezünk programokat. 
Így volt osztály, akinek a Vígszín-
házban zajló élet rejtelmeibe enged-
tek betekintést. Volt, aki a reptérre 
látogatott, mások a Rendőr Múze-
umban jártak.
„Szórakoztató, tanulságos progra-

mon vehettünk részt. A múzeumi 
rész nagyon érdekes volt, az interaktív 
foglalkozás során az internet veszé-
lyeiről és az okos internethasználatról 
tanulhattunk.”
Különös élmény volt az Ico gyárban 

tett látogatás is: „Január 9-én, a Pá-
lyaorientációs nap alkalmával az osz-
tályunk a pomázi ICO Írószergyár-
tó- és Forgalmazó Zrt.-be látogatott. 
Ottlétünk egy érdekes bemutatóval 
kezdődött, amelyből megtudhattuk, 
hogy ki találta fel a golyóstollat, mi-
lyen íróeszközzel írtak régebben, és 
persze betekintést nyerhettünk a vál-
lalat történetébe is.
A bemutató után következett maga a 

gyárlátogatás. Minden egyes munkafá-
zist megismerhettünk, álmélkodtunk, 
hogy bizonyos folyamatokat robotok 
végeznek, s rájöttünk arra, hogy egy 
toll gyártásánál is lehet törekedni ter-
mészetvédelemre, ha például a selejtes 
termékeket újra beöntik és felhasznál-
ják. A látogatásunk végén mindegyi-
künk kapott egy kis írószercsomagot, 
amit másnap fel is avattunk” – számol 
be egy hatodikos tanuló.

A 9. és 10-es diákok összesen ti-
zenhat előadás közül választhattak 
ki hármat, olyan hivatásokról, mun-
kákról, ami őket érdekelte. A paletta 
nagyon színes volt, hiszen előadóink 
között etorobotikus akadémikus, mű-
vészettörténész, gyógytornász, ve-
gyészmérnök és statisztikus is volt. 
De természetesen a ma oly népszerű 
informatikai pályákkal, HR-es foglal-
kozással, szolgáltató szektorral, mar-
ketinggel, szálloda világához köthető 
területekkel is megismerkedhettek 
a tanulók. Sokan választottak klasz-
szikus hivatásokhoz kapcsolódó te-
rületeket: mérnöki, orvosi, ügyvédi 
pályák bemutatását. Elfogadta felkéré-
sünket kerületünk egyik olimpikonja, 
Prokoppné Teveli Petra, aki a pekingi 
olimpián marathonfutóként képviselte 
hazánkat. Ma három gyermekes édes-
anya, s ő a profi sportolói pályafutásá-
ról, és az azt követő karrier és közös-
ségépítésről is mesélt: „A Közös Sport 
Egyesület vezetője, edzője, okleveles 
tájépítészmérnök. Nagy érdeklődéssel 
hallgattuk, hogy élversenyzőként a fu-
tás az önmegvalósítás, magasabb szin-
ten pedig a nemzeti büszkeséget hozó 
munkában teljesedett ki. Azóta pedig 
a sport fizikai, szellemi és lelki dimen-
zióján túl a közösségi élmény erősíté-
séért is próbál tenni. Nagyon fontos-
nak tartja, hogy a futás szeretetét úgy 
adja át másoknak, hogy az számukra 
is érték és maradandó élmény legyen, 
megtapasztalhassák a mozgás örö-

Pályaorientációs nap a Babitsban
mét, és váljanak egészséges, kiegyen-
súlyozott személyekké. Petra példája, 
lelkesedése, küzdeni tudása, kitartása, 
rendszerszemlélete, közösségi szelle-
me nagy hatással volt a hallgatóságra.”
Ezen kívül a MESSER gyárba is 

ellátogathatott egy csoport, ahol a 
termelésen túl több munkakört is be-
mutattak diákjainknak. Mit csinál egy 
ilyen üzemben egy HR-es, egy IT-s, 
egy vegyész?
Egy ilyen nap megszervezése renge-

teg munkát igényelt idén is, de a visz-
szajelzéseket hallgatva idén se hiába 
fáradoztunk:
„A szálloda bemutató óriási élmény 

volt. Teljesen beleláttunk, hogy ho-
gyan működik egy hotel, milyen 
munkakörben lehet elhelyezkedni. 
Segített, hogy biztos legyek benne, 
ez az én utam.”
„A biológus előadása annyira érde-

kes volt, hogy elgondolkodtam, hogy 
abban az irányban kellene továbbta-
nulnom!”
„A Messernél érdekesek voltak a 

kísérletek és a dolgozók beszámolói 
a feladataikról. Több olyan pozíció-
ról volt szó, ami nem monoton, nem 
egész nap egy irodában ülve kell dol-
gozni.”
„Tetszett, hogy az előadók nem 

csak a foglalkozásukról, hanem az 
odavezető útról is beszéltek.”
„Gyakorlott szervezőcsoport és 

készséges kapcsolattartó segítette a 
felkészülést, így minden nagyon gör-
dülékenyen volt. Előzetes megbeszé-
lésnek megfelelően nagyjából har-
minc, fakultáció választás előtt álló 
érdeklődő hallgatta meg az előadást. 
Figyeltek, kérdeztek, megtérült a be-
fektetett idő.”
„Az előadó felvillantotta, hogy mik 

azok a kompetenciák, amik a mun-
ka világában sikerrel hasznosíthatók, 
mit kell tenni azért, hogy folyamato-
san a pályán maradhassunk. Különö-
sen tetszett, hogy arra ösztönözte a 
diákjainkat találják meg a számukra 
örömet adó tevékenységet, és nem 
baj, ha elsőre nem történik ez meg.”

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2550870141822200
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2550870141822200/2550868971822317/?type=3&theater


 Kattintson Facebook oldalunkra!

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

Elindult Óbudán a Szellő EGYMI szakambulanciája

A Szellő EGYMI-ben régóta nép-
szerű pszichomotoros fejlesztő 
torna több mint 15 éve segíti a III. 
kerületben a sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek fejlődését. Az in-
tézmény utazó gyógypedagógusi 
hálózata ennek a szolgáltatásnak a 
kibővítését tervezte már évek óta.
Erre adott most lehetőséget az 

Észak-Budapesti Tankerületi Központ 
által felújított épületszárny, ami a Dr. 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
épületének része a Szérűskert utcában. 
A tankerület már nyáron megkezdte a 
felújítást, melynek első üteme szept-
emberben be is fejeződött. A felújítás 
második ütemében az ablakok cseré-
je mellett a padló burkolatot és az ál-
mennyezetet is lecserélték, valamint 
kialakítottak még két fejlesztő szobát, 
és egy mozgásfejlesztő termet.
A Szellő EGYMI utazó gyógypeda-

gógusi hálózata itt alakíthatta ki bázisát 
egy értekezletek megtartására is alkal-
mas teremben. A fejlesztőhelyiségnek 
kialakított két kisebb teremben pedig 
elindult a szakambulancia bővítése, 
a logopédiai és komplex gyógypeda-
gógiai fejlesztés. A szakambulancia 
kizárólag sajátos nevelési igényű gyer-

mekeket fogad a III. kerület intézmé-
nyeiből. Egyelőre kis létszámmal in-
dult el a program, a pszichomotoros 
fejlesztő torna is itt folytatódik február 
elejétől már heti hat órában.
Következő tanévben szülői klubokat 

és szociális-kommunikációs képes-
ségfejlesztő csoportot is terveznek az 
utazó gyógypedagógusok, hogy minél 
több oldalról támogassák a sajátos ne-
velési igényű gyermekeket és család-
jaikat. A cél, hogy ezek a gyermekek 
integráltan tanulhassanak a kerületi ál-
talános iskolákban, és a szülők megis-
merjék azokat a módszereket, amikkel 
ők maguk is fejleszthetik saját gyerme-
keiket a mindennapi életük során.
A január 29-én tartott megnyitón részt 

vett Tamás Ilona tankerületi igazgató 
és Fenyvesiné Hegedűs Edit, szakmai 
igazgatóhelyettes is. Együtt ünnepel-
ték meg ezt a fantasztikus létesítményt 
Elek Zsuzsanna intézményvezető-
vel, és az utazó gyógypedagógusi há-
lózat intézményegység vezetőjével, 
Iharosiné Mayer Zsuzsannával.
Ezúton is köszönjük a tankerületi 

központnak a munkát, amivel segítik a 
sajátos nevelési igényű gyermekek sike-
res együttnevelésének megvalósítását.

Villanykorszerűsítés a 
8.c tantermében
2019 decemberében szülői fel-

ajánlásból az Óbudai Gimnázi-
um 8.c osztályának tantermében 
megújult a világítás. A régi, neon 
világítótesteket korszerű, gyer-
mekbarát, kis fogyasztású ledes 
világításra cserélték.
A korszerűsítés folyamán a tervezők 

még arra is figyeltek, hogy az új lám-
patestek a régiekkel azonos méretűek 
legyenek, így festésre sincs szükség a 
munkálatok befejezése után. Leke-
rült a tábla elől a magasról belógó 
táblavilágítás is, helyette mennyezet-
re szerelt, szintén led világítótest ke-
rült fel. Így jobban láthatóvá vált a 
tábla, illetve elhárult az akadály egy 
fixen felfüggesztett projektor felsze-
relése elől. A felújítás elvégzése után 
a kötelező méréseket is elvégezte a 
kivitelező.

A gondos előkészítésnek köszön-
hetően a munkát egy szombati nap 
alatt elvégezték, melynek végén az 
osztály egy lelkes csapata végezte el a 
takarítást, hogy hétfőn rendben foly-
tatódhasson a tanítás, így az iskolai 
munkát egyáltalán nem befolyásolta 
a felújítás.
A korszerűsítés költsége közel fél-

millió forint volt, melyet teljes egé-
szében az osztály egy tanulójának 
családja szponzorált.
Az iskola és a tanulók nevében kö-

szönjük ezt a nagyvonalú felajánlást! 
Bízunk benne, hogy a tanulók a jobb 
tanórai körülményeknek köszönhe-
tően még jobb teljesítményre lesznek 
képesek.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2550872718488609/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2550875195155028
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2550875195155028
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2550872718488609/2550871828488698/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2550875195155028/2550874541821760/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2550872718488609/
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Ebben az évben emlékezünk nemzeti 
tragédiánk, a Trianoni békediktátum 
100 éves évfordulójára. Műsorunkat 
erről a szomorú eseményről meg-
emlékezve állítottuk össze, kifejezve 
ezzel is tiszteletünket valamennyi 
magyar testvérünk iránt, akik a ha-
tárokon túl mind a mai napig meg-
tartották nyelvünket, kultúránkat a 
Kárpát-medencében. Az 1920-ban 
elcsatolt területek gazdag hagyomá-
nyiból láttunk ízelítőt. Baloghné Va-
tai Barbara a Parciumi Szilágyság da-
laiból énekelt, majd Mosóczi István 
férfitáncokat adott elő, Széki sűrűt és 
ritka magyart. Utánuk a Fölszállott a 
Páva népzenei és néptánc tehetség-
kutató vetélkedő hangszeres nyerte-
se, Csapodi Tádé muzsikált (tanára 
Horváth Attila). Kontrán kísérte Túri 
András, a Népzenei Iskola tanára, 
majd Nyikos Dóra és Móga Bence, 
a Kincső Néptáncegyüttes táncosai 
gyimesi táncokat adtak elő.
A műsort a Fölszállott a Páva tehet-

ségkutató vetélkedőre, az élő adásba 
bejutott Kiskincső Együttes Rábaközi 
táncai zárták. A koreográfiát tanáraik 
Baloghné Vatai Barbara és Mosóczi 
István készítették. Köszönet a szerve-
zőknek, a segítőknek és a fellépőknek 
a színvonalas megemlékezésért!

A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-
lános Iskolában 22 éve ünneplik 
meg a magyar kultúra napját. Köl-
csey Ferenc ezen a napon fejezte 
be nemzeti imánkat, a Himnuszt.
Íróink, költőink, zeneszerzőink 

mindig elsődlegesnek tekintették, 
hogy kultúránkat kiváló művekkel 
gazdagítsák itt a Kárpát-medencé-
ben. Megfogalmazásukban a nem-
zeteszmény kifejeződése válik moz-
gató erővé. Természetesen a táptalajt 
a gondolatok megszületésére a ha-
gyományokat hűen megőrző és azt a 
következő generációk számára újra-
alkotó népművészet jelentette. 
Ezen a napon elsősorban feléjük 

fordulva tisztelegtünk nemzetmeg-
tartó, kulturális tevékenységük előtt. 
A népdalok ősi, homályba vesző 
gyökerei a mai napig táplálják és 
életben tartják népdalkincsünket. A 
prózában megfogalmazott, tanító 
életbölcsességek; a mesék összeté-
veszthetetlenül egyediek az európai 
kultúrában. Meghívott előadónk, 
Fábián Éva mindkét műfaj jeles kép-
viselője: mesemondó, népi énekes, 
az Óbudai Népzenei Iskola tanára. 
Meséjével és énekével elkápráztatta 
a közönséget. A vastapsos produk-
ció után iskolánk 3.b osztályos ta-
nulója, Gábos Szabolcs következett, 
Juhász Magda: Álomhajó című versét 
adta elő.

A magyar kultúra napja a Medgyessyben

A magyar kultúra napja a Fodrosban
A Fodros Általános Iskolában 

hagyomány, hogy a gyerekeket 
mindig az aktuális ünnephez illő, 
hangulatos dekoráció fogadja reg-
gelente. Így volt ez január 22-én is, 
amikor az intézményben a nem-
zeti himnuszunk születésnapjáról 
emlékeztek meg a gyerekek, és 
megünnepelték a magyar kultúra 
napját. A programról Varga Diána 
könyvtáros, magyar szakos tanár 
beszámolóját olvashatják.
A kultúra napi programba az iskola 

összes tanulóját bevontuk az osztály-
főnökök, tanítók, tanárok segítségé-
vel. A gyerekek játékos feladatokat, 
rejtvényeket oldottak meg csapat-

munkában. A felsős osztályok meg-
látogatták alsós testvérosztályaikat, és 
miután elmesélték a kicsiknek, miről 
is szól ez az ünnep, velük együtt elsza-
valták a Himnuszt.
 Minden osztályból kijelölt felelősök, 

osztálydelegáció hozta fel az iskolai 
könyvtárba a megoldott feladatlapo-
kat, ahol már várta őket a könyvtáros 
tanár, és a gyerekek még egy pluszfel-
adatot kaptak, melyet a legjobban ak-
kor tudtak megoldani, ha kutatómun-
kát végeztek a könyvtárban. 
Öröm volt látni, ahogy a gyere-

kek izgatottan lapozgatnak a lexi-
konban, lelkesen keresik a megfej-
téseket. A legjobb megoldást adó 

osztály jutalma természetesen nem 
marad el! Így telt ez az ünnepi nap 
a Fodrosban, így emlékeztünk meg 
nemzeti hagyományaikról és olyan 
nagy magyarokról, akik nemzetkö-
zi viszonylatban is komoly szelle-
mi és tárgyi értékeket hagytak hátra.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2550879131821301/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2550878015154746
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2550878015154746/2550876825154865/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2550879131821301/?type=3&theater


Tom, a virtuóz

Az Aquincum Angol - Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kolában az Óbudai Danubia Ze-
nekar Tom, a virtuóz című előadá-
sát tekinthették meg az érdeklődő 
osztályok.
A szólisták – Bujtor Balázs (hegedű), 

Tószegi Bernát (klarinét) és Csizmadia 
Sándor (trombita) – csodálatos játékát, 
valamint Hámori Máté karmester és a 
zenekar varázslatos dallamait megbabo-
názva hallgatta a sok-sok kisgyermek.
Köszönjük a felejthetetlen perceket!
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A közös munka lehetősége a kez-
detektől fogva foglalkoztatta a test-
véreket, a végső lökést és a jelenlegi 
formát azonban Szabó Júlia fotóso-
rozata adta meg. A közösségi mé-
diában (Instagram) megjelenő kép-
sorozatok elsősorban a technikai 
képalkotás eszközeivel járják körül a 
portré műfaját, előtérbe helyezve a 
húszas-harmincas éveiben járó lány-

testvérek vonásait, a családi hason-
lóságot. A portré-sorozatokon ke-
resztül egyszerre figyelhetjük meg a 
közös vonásokat (egyes beállítások ezt 
hangsúlyozzák) és lehetünk figyelme-
sek a személyiségből fakadó külön-
böző mimikára, mozdulatra, vagy a 
fizikai adottságok kisebb-nagyobb 
eltéréseire. A sorozatok alkalmá-
val precízen kialakított képi világot 

Kiállításmegnyitó a Károlyiban
minden alkalommal az öt szereplő-
höz kellett testre szabni: ez tette iga-
zán izgalmassá az alkotó folyamatot. 
A portré sorozatokon keresztül az 
összetartozást és a különbözést, az 
egymástól való függést és független-
séget figyelhetjük meg a változatos 
szerepek mögött.
A kiállító művészek testvérek, akik 

általános iskolai tanulmányaikat az 
Újpesti Károlyi István Általános Is-
kola és Gimnáziumban folytatták, 
majd felvételt nyertek Képző és 
Iparművészeti Szakgimnáziumba. 
Ezután a képző és iparművészet te-
rületén végeztek, végeznek felsőfo-
kú tanulmányokat.
A jó hangulatú kiállítást Hirmann 

László igazgató köszöntője után a 
kiállítást Szilágyi András művészet-
történész nyitotta meg. A kiállítás 
2020. február 20-ig tekinthető meg 
az iskola galériájában.

Fotó: Kerekes György, Várai Mihály

Babitsos kisdiákok színpadi sikerei

A József  Attila Színház évek óta 
lehetőséget biztosít diákoknak a 
nagyszínpadán való fellépésre, és 
az Újpesti Babits Mihály Gimnázi-
um színjátszói mindig örömmel ké-
szülnek erre.
Az Ádámok és Évák nevű programra 

idén olyan alkotásokkal lehetett jelent-
kezni, amelyek kapcsolódnak az iskolai 
kötelező olvasmányokhoz. A Babits 
Mihály Gimnázium ötödikes és ha-
todikos kisgimnazistái A walesi bárdok 
Philipp István és Bárány Ferenc általi 

átiratával, A walesi bárdolatlanok rímes, 
humoros darabjával jelentkezett. Min-
denki nagyon élvezte azt a lehetőséget, 
hogy részese lehetett egy igazi színházi 
előadásnak, kipróbálhatta a forgószín-
padot, illetve híres színészek öltözőjé-
ben várakozhatott a fellépésre. A darab 
egyöntetű sikert aratott, a gimnázium 
amatőr színjátszói Kaposiné Bodó 
Anna és Bujdosné Hricisák Viktória ta-
nárnők vezetésével elnyerték a „Legjobb 
csapatmunka”-díjat, illetve Sándor Lívia 
Luca a „Legjobb női főszereplő”-címet.

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2550886885153859
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2550886885153859/2550886405153907/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2550881345154413/2550880895154458/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2550881345154413
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2550885281820686
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2550885281820686/2550884795154068/?type=3&theater
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Az Újpesti Bene Ferenc Általá-
nos Iskola 6.b osztálya beneve-
zett a Cetelem-Zöldsuli program 
„Szemetelj okosan! A jövőnk nem 
játék!” című pályázatra és a zsűri 
döntése alapján 150.000 Forintot 
nyertek, melyet erdei iskolai tábo-
rozásra használhatnak fel.
Az otthon és az iskolában egy hét 
alatt összegyűlt hulladékból megál-

modták az álomvárosukat és makettet 
készítettek.
A gyerekek három fős csoportokban 

dolgoztak, mialatt hat városrészt épí-
tettek fel. Azon kívül, hogy a pályázat 
jó csapatépítő feladat volt, a gyerekek 
végiggondolhatták, hogy milyen lehet 
egy élhető város, ahol a környezetvé-
delem is fő szempont.
Gratulálunk a szép eredményhez!

Siker a Cetelem-Zöldsuli pályázaton Siker a kerületi 
rajzversenyen

Ismét nagy siker! Agócs Noémi, a 
Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola 8.é osztályos tanulója idén 
is első helyezést ért el 7-8. osztály 
kategóriában a Károlyi István Ál-
talános Iskola és Gimnáziumban 
megrendezett Kerületi komplex 
képzőművészeti pályázaton.
A versenyzőknek egy otthon elké-

szített pályaművet kellett magukkal 
vinni, egyet pedig a helyszínen rajzol-
tak meg, melynek témája egy kincses 
szigeten játszódó képregény volt. A 
két alkotást együtt értékelte a szakmai 
zsűri, melynek elnöke Somos Zsuzsa 
grafikusművész volt.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Komplex kerületi képzőművészeti verseny a Károlyiban
laszthattak a gyerekek: képalakítás 
adott festmény alapján, vagy képso-
rozat létrehozása, a másik téma pe-
dig egy mesebeli lény tervezése volt.
Felső tagozaton is két feladat közül 

választhattak a tanulók: képírás vagy 
képalakítás, illetve történetmesélés 
adott irodalmi mű alapján. Közép-
iskolában látványtervet készítettek 
adott műre, illetve storybord készí-
tése volt a téma.
Változatos technikákkal, ötletdús, 

látványos és kreatív munkák szület-
tek. Az alkotásokból kiállítás nyílik 
az iskola Károlyi Galériájában feb-
ruár 13-án, illetve a fővárosi ver-
senymunkákkal kiegészülve május 
19-én az UKK – Ifjúsági Ház Új 
Galériájában.

Fotó: Várai Mihály

Január 21-én és 22-én került sor 
az Újpesti Károlyi István Általá-
nos Iskola és Gimnáziumban a IV. 
kerületi komplex képzőművészeti 
versenyre tíz iskola és száztizenöt 
tanuló részvételével.

A verseny – amely egyben tanker-
ületi válogató is volt – tematikája 
megegyezett a fővárosi verseny te-
matikájával, így a témák izgalmasak, 
gyerekekhez közel állóak voltak. 
Alsó tagozaton két feladat közül vá-

https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2550892351819979/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2550893488486532
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2550893488486532
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2550893488486532
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2550892351819979/
https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2550889021820312/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2550889021820312/?type=3&theater
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Megnyitotta kapuit a Medgyessy-s Magoncképző Iskolakóstolgató idén is
A Pécsi Sebestyén Ének-Zenei 

Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában január 25-én ke-
rült megrendezésre az intézmény 
idei Iskolakóstolgató eseménye.

A hagyományosan nagycsopor-
tos ovisoknak szóló bemutatkozó 
foglalkozásainkon, a reményeink 
szerinti leendő tanítványaink itt ta-
lálkozhattak először az iskolánkban 
oktatott hangszerekkel, amelyeket ki 
is próbálhattak.

A Kerék Általános Iskola és Gim-
náziumban három osztály indul a 
2020/2021-as tanévben, amelyek-
ről alább olvashatnak.
Az „a” osztályban az angol nyelv 

mellett a gyerekeknek lehetőségük 
lesz megismerkedni a sakk rejtelmei-
vel. Polgár Judit Sakkpalota programja 
alapján heti egy órában foglalkozunk 
az ehhez kapcsolódó ismeretekkel, de 
szinte minden órán előkerülhetnek a 
táblák, a bábok. Ezzel a képességfej-
lesztő programmal az eredményes ta-
nuláshoz szükséges készségeket szinte 
észrevétlenül sajátítják el a gyerekek. 
A különböző feladatokat párban, cso-
portokban végezzük, így a jó osztály-
közösség alapjait megteremtjük. Isko-
lánk a Polgár Judit-féle „Sakkpalota 
Képességfejlesztő Oktatási Program” 
Referencia Intézménye.

Az intézményünkben induló „b” 
osztály iskolánk régi sport múltját 
követve várja a mozgást szerető gyer-
mekeket, akiknek lehetősége nyílik 
arra, hogy a sokoldalú képzésnek 
köszönhetően számos sportággal 
is megismerkedhessenek. A főként 
labdás és játékos foglalkozásoknak 
köszönhetően, testnevelő tanáraink 
szakmai felügyeletével és óbudai 
sportegyesületekkel együttműködve 
fejlesztjük a gyerekek kondicionális 
és koordinációs képességét.
Szeretnénk, hogy sport tagozatunk 

a kisdiákok egészséges testi, szellemi 
és lelki fejlődését szolgálja. Az osz-
tályban angol nyelvet tanulhatnak a 
gyerekek.
A „c” osztályba várjuk a digitá-

lis világ iránt érdeklődő gyerekeket, 
akik német nyelvet tanulhatnak. Az 

alsó tagozaton heti egy alkalommal 
szaktantermi környezetben vesznek 
részt a gyerekek az informatika fog-
lalkozáson, melyeken a gyerekek által 
nagyon kedvelt Csodafa-Varázshegy-
Gyöngyforrás programon keresztül 
történik az alapkészségek és a digitá-
lis kompetencia fejlesztése.
Alsós tanulmányaik során több 

programnyelvvel és online alkalma-
zással is megismerkednek tanulóink, 
figyelembe véve életkori sajátossága-
ikat és a csoport jellemzőit.
Iskolánk szervezője és lebonyolító-

ja a népszerű kerületi alsós digitális 
rajzversenynek, melynek keretében 
mese illusztrációt készítenek a ver-
senyzők.
A gyermekek informatikaoktatása 

felső tagozaton és gimnáziumban is 
folytatódik.

Izgalmas első osztályok indulnak a Kerékben

Január 10-én fél 5-re várták a le-
endő első osztályos gyerekeket 
Medgyessy Ferenc Általános Isko-
la Magoncképzőjébe. Nagy örö-
münkre sokan érkeztek, volt akit 
mind a két szülő elkísért.
Amíg a szülők meghallgatták dr. Ber-

tókné Daróczi Marianna intézmény-
vezető tájékoztatóját, megismerték a 
tanító néniket és a nyelvszakos kollé-
gákat, a gyerekek kézműves foglalko-
záson vettek részt.
Lelkesen készítettek papírból téli 

képet, krepp papírból színes sapkát, 
papírból és fonalból hóembert. Az el-
készült munkákat boldogan mutatták 
meg szüleiknek. Jól sikerült az első 
foglalkozás, reméljük, hogy február-
ban is ilyen nagy lesz az érdeklődés.
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Váradisok a Kassák Múzeumban

A Károlyi kihelyezett tantestületi értekezlete a Tündérpalotában

A Tutanhamon 
kiállításon jártak a 
Medgyessysek
A Medgyessy Ferenc Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-
lános Iskola 5. osztályos tanulói 
már nagyon várták a január 10-e 
péntek délutánt, hiszen ekkor lá-
togattak el a Király utcában talál-
ható Komplexbe, a Tutanhamon 
kiállításra.
Az érkezés után a tárlatvezető elő-

ször a hieroglifákat mutatta be a cso-
portnak, majd egy filmet néztek meg 
a gyerekek, amely a fáraósír felfede-
zésének történetéről szólt. A másfél 
órás vezetés alatt rengeteg érdekes 
és titokzatos információval gazda-
godott nemcsak a csoport, hanem a 
kísérő tanárok is. Volt szó az egyip-
tomiak életéről, kultúráról, vallásról, 
politikáról, régészetről, sírrablókról, 
modern kutatási technikákról is.
A tárlatvezető minden kérdésre 

készségesen válaszolt, és elmondása 
szerint, nagyon élvezte a közös prog-
ramot az osztállyal. A másfél óra 
kevésnek bizonyult, még szívesen 
maradtunk volna a csodás tárgyak 
között.
A kiállítást mindenkinek ajánljuk!

Az Óbudai Nagy László Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 
minden évben sok diákkal láto-
gatja a Kassák Múzeumot, ami a 
Petőfi Irodalmi Múzeum tagin-
tézménye.
Egy pályázat kapcsán több szerve-

zett foglalkozáson is részt vehettek az 
iskola diákjai a múzeumban.
Az irodalom különféle művelése a 
múzeum arculatához illik, ez adott 
okot, hogy az 1c osztályt meghívja, 
befogadja, akik egy karácsonyi műsor 

keretében tartották meg első főpró-
bájukat egy színházi fellépést meg-
előzve. A gyerekeknek a nagyméretű 
színpadra lépés előtt szükséges szokni 
a teret és a közönséget is. 
A múzeumnak köszönhetően az el-

sősök a Zichy kastély eleganciájában 
szerepelhettek. A drámaelőadás után 
karácsonyi verseket mondtak, dalokat 
énekeltek, majd az egy órás műsor és 
a házi sütemények elfogyasztása után 
ki-ki tovább élvezhette az adventi 
hangulatot a Főtér vásárában.

Január 27-én az Újpesti Károlyi 
István Általános Iskola és Gim-
názium több mint hetven fős tan-
testülete az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum épületében, 
a Tündérpalotában tartotta félév-
záró tantestületi értekezletét.

Reggel 9:00 - 9:15 között kollégáink 
gyülekeztek a nagyterem előterében, 
a második emeleten. Az ingyenes 
ruhatárat a földszinten igénybe vet-
tük, de az igazolványokat magunknál 
tartottuk, mert lehetőségünk nyílt a 
könyvtárba ingyenesen beiratkoz-

ni. Ezt követően kétszer negyvenöt 
percben látogatást tettünk a cso-
dás épületben. A tantestület felét, 
harmincöt főt Dömsödy Andrea 
könyvtárvezető fogadta. Betekintést 
nyerhettünk a könyvtár működésé-
be, megtudhattuk, mit, milyen körül-
mények között vehetünk igénybe az 
ország egyik legnagyobb, pedagógiai 
gyűjtőkörű könyvtárában.
A tantestület másik fele eközben 

a Múzeumot nézte meg Király Ka-
talin muzeológus vezetésével, majd 
a két csoport cserélt egymással. 
A múzeumban számtalan érdekes 
oktatásterchnológiai eszközt is meg-
tekinthettünk. A tárlatvezetések után 
került sor a tantestületi értekezletre a 
nagyteremben.
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A Kerék Általános Iskola és 
Gimnáziumban is fontosnak tart-
juk, hogy a diákok a tanórákon 
kívül játszva, szórakozva is sze-
rezhessenek ismereteket. Ezt a 
célt szolgálja a Lázár Ervin Prog-
ram, melyet Emberi Erőforrások 
Minisztériuma tavaly év végén 
indított el, és az iskolák számára 
ingyen elérhető.
Január utolsó két napján három-

három időpontban volt hallható a 
Budapesti Filharmóniai Társaság 
Zenekarának vonósnégyese a Kerék-
ben. Hét kerületi iskolából érkeztek 
gyerekek a rendezvényre, a két nap 
során közel félezer negyedik osztá-
lyos tanuló lehetett a zenei élmény 
részese. Nem csak muzsikával, de 
performansszal is érkeztek a mű-
vészek. Kérdéseket tettek fel a gye-
rekeknek, amelyekre választ kellett 
keresniük, ők meg is tették hatalmas 
kedvvel és lelkesedéssel, így tulajdon-
képpen interaktívvá vált az együtt-
lét. Lantos Mihály egyetemi tanár és 
tanulásmódszertani szakértő nagyon 
kreatív, gyermek-közeli eszközökkel 
érzékeltette, hogy a magas művészet 

sokszor nehezen érthető, nehezen 
adja meg magát, de arra buzdította az 
ifjú hallgatóságot, hogy ne féljenek 
tőle, mert nagyon sok érték van ben-
ne. Ezeket a pozitívumokat sorolták 
is a gyerekek: a zene élvezet, közös-
ségi élmény, kaput nyit a boldogság 
felé, egy közös nyelv az emberek kö-
zött és nem utolsó sorban harmóniát 
tud teremteni a lélekben. 
A gyerekek az esőzene közös rit-

mustapsolásától népszerű komoly-
zenei dallamokig kalandoztak. A 
hallott muzsika hangulatáról beszél-

A smile-től Mona Lisa mosolyáig – Interaktív komolyzenei koncert a Kerékben

A Fodros Általános Iskola 4.a 
osztályos tanulói részt vehettek a 
Lázár Ervin program „Kezdetben 
vala a zene” című programján, 
amelyről Bezzeghné Csikós Tün-
de osztályfőnök számolt be.
A Kerék Általános Iskola tornatermé-
ben muzsikált a Nemzeti Filharmoni-

kusok vonósnégyese egy játékmester 
interaktív közreműködésével. Együtt 
énekeltük a Tavaszi szél kezdetű nép-
dalt, majd meghallgattuk a zenekartól 
is. Ezután közös produkcióban adtuk 
elő, ami nagy élményt jelentett a gye-
rekek számára. 
Eljátszottuk az esőt, egyszerűen, 

kézzel-lábbal előadva, majd meghall-
gathattuk ugyanezt, hogy komponálta 
meg Vivaldi: A négy évszak című zene-
művében.
Festményekről is beszélgettünk, 

kérdezz-feleleket játszottunk, ahol a 
téma a zene volt. Öt festmény rep-
rodukciója is részt vett a műsorban, 
amiket összehasonlítottunk a zenével.
Mindenki nagyon élvezte az elő-

adást. Visszatérve az iskolánkba, le-
festettük mi is a négy évszakot.

hettek (például Weiner Leó – Rókatánc 
és Johann Sebastian Bach – Air a D-dúr 
szvit című művének kapcsán), illetve a 
valódi téma megnevezése volt a vég-
ső feladat. Vivaldi Négy évszak című 
zenéjéhez képek is kapcsolódtak, a 
zenészek a gyerekek közé ülve szólal-
tatták meg az első tétel madárhangja-
it, de népdalt is énekeltek a hallgató-
sággal együtt. Hiszem, hogy minden 
kisdiák, aki részt vett a komolyzenei 
„kóstolón” a remek programnak kö-
szönhetően másképpen hallgat ko-
molyzenét a jövőben.

Kezdetben vala a zene Kincses sziget előadáson 
jártak a Medgyessysek
A tavaly útjára indított Lázár Er-

vin Program (LEP) keretén belül 
a Medgyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Is-
kola 7. és 8. osztályos diákjai közül 
többen is lehetőséget kaptak, hogy 
részt vegyenek a program egyik in-
gyenes előadásán.
A program az általános iskolás tanulók 

számára teszi lehetővé, hogy évente egy-
szer eljuthassanak színházi, tánc- vagy 
cirkuszi előadásra. Iskolánk negyvenkét 
tanulójának volt lehetősége megtekinte-
ni a Pesti Magyar Színházban a Kincses 
sziget című előadást ingyenesen. A lát-
ványos, szórakoztató előadás felejthe-
tetlen perceket szerzett a diákoknak. Az 
ingyenes színházi lehetőséget iskolán 
több osztálya is igénybe fogja venni.
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A Lázár Ervin Program keretében 
a Medgyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Is-
kola teljes negyedik évfolyama láto-
gatást tett a Filharmónia koncertjén 
január 29-én délelőtt 10 órakor.
A koncert helyszínét a Pais Dezső Is-

kola tornatermében biztosították szá-
munkra. Az előadás 45 percig tartott, 
és rendkívül hangulatos volt. A közön-
séget, azaz a gyerekeket végig bevonta 
a koncert „műsorvezetője” a program-
ba, akitől öt fontos ismeretet tanultunk 
meg mindannyian: hogy zenélni jó, 
hogy a zene kaput nyit a tökéletesség 

felé, hogy a zene közösséget épít, har-
móniát teremt és a zene mesél nekünk.
A gyerekek is sok mindent mesél-

hettek folyamatosan, elmondhattak 
mindent, amit ők láttak, ők megéltek 
magukban a zenei darabok hallgatása 
során. Jártunk esküvőn és kocsmában, 
sétáltunk barátokkal a tengerparton, 
láttunk magunk előtt vadul keresgélő 
Tom és Jerryt, és jártunk mindenfelé, 
ahova a gyerekek fantáziája kalauzolt 
bennünket.
Annyira jól éreztük magunkat, hogy 

a végén kicsit szomorkodtunk is, hogy 
ilyen hamar elrepült ez a 45 perc.

Lázár Ervin Programon jártak a Medgyessysek

„Tiszán innen, Dunán túl” Népdaléneklési verseny
napján megtörtént. Az ünnepélyes 
eredményhirdetés meghittségét és 
színvonalát emelte, hogy két olyan 
immár egyetemista lepte meg éneké-
vel a versenyzőket, akik ők maguk is 
7, illetve 8 éven át vettek részt a ke-
rületi népdaléneklési versenyen. Ez 
volt számukra az első olyan alkalom, 
amikor közönségként voltak jelen, ám 
kérésünkre csodálatos dalcsokorral 
örvendeztették meg a jelenlévőket.
A Kiemelt Arany minősítést elnyert 

énekesek képviselhetik a kerületet a 
fővárosi megmérettetéseken. Nagyon 
jó hangulatú délutánokat töltöttünk 
együtt, ahol a közel hatvan énekes 
egymást is szép élményekkel gazdagí-
totta. Minden tanulónak és felkészítő 
tanáraiknak szívből gratulálunk, a to-
vábbjutóknak eredményes verseny-
zést kívánunk!

A szemet gyönyörködtető népvise-
letekbe öltözött szólistáktól és ének-
együttesektől igényesen összeállított, 
színvonalas népdalcsokrokat hallhat-
tunk. Tíz csoport és szólista produk-
cióját értékelte az elismert szakem-
berekből álló zsűri, akik az Óbudai 
Népzenei Iskolából érkeztek, illetve 
a kerület nagy tapasztalatú zenepeda-
gógusai voltak. Az országos verseny-
kiírásnak megfelelően az értékelés 

Arany, Ezüst és Bronz minősítés, il-
letve Dicsérő oklevél lehetett a helye-
zések mellett.
A zsűritagok a versenyt nagyon szín-

vonalasnak ítélték. Ezt mi sem bi-
zonyítja jobban, mint hogy Dicsérő 
oklevél minősítést egy produkciónak 
sem adtak ki. Kiemelték, hogy évről 
évre autentikusabb népdal előadá-
sok hangzanak el. Az eredményhir-
detés kategóriánként még a verseny 

Növendékeink 
nagysikerű koncertje a 
Magyar Kultúra Napján

Az Aelia Sabina Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékei az Óbu-
dai Társaskör kamaratermében 
magyar szerzők műveiből össze-
állított programmal tisztelegtek a 
Magyar Kultúra Napján nemzeti 
értékeink előtt.
Köszönjük a lehetőséget az Óbudai 

Társaskör Zenebarát klubjának, vala-
mint növendékeinknek és tanáraiknak 
a felkészülést és a felemelő élményt!
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Az Újpesti Általános Iskola és 
EGYMI diákjainak karácsonya gaz-
dagon telt. Az intézmény dolgozói 
egy karácsonyi színdarabbal lepték 
meg december 19-én a tanulókat.
Az eseményhez az Újpesti Ifjúsági 
Ház biztosította a helyszínt. Az elő-
adást mindenki örömmel fogadta.

Az ezt megelőző napon pedig az 
iskola néhány diákja kedveskedett 
karácsonyi műsorral (versekkel, dalok-
kal) az Őszkacsintó Idősek Klubja 
tagjainak. Már hagyománnyá vált, 
hogy karácsonykor látogatást tesz-
nek a gyerekek a klubban, ahol min-
dig szeretettel várják őket.
Díjakban sem volt hiányuk a di-

ákoknak. Év végén részt vettek az 
Országos Terematlétika és Tehet-
ségkutató Versenyen és a Gyógy-
pedagógiai Intézmények Fővárosi 
Szavalóversenyén is. Gratulálunk a 
diákoknak az elért eredményekhez! 
Reméljük a 2020-as év is sikereket 
hoz majd az iskolának!

Az Újpesti EGYMI eseménydúsan zártuk a múlt évet

Karácsony a Károlyiban

December utolsó tanítási napját 
az Újpesti Károlyi István Általános 
Iskola és Gimnáziumban karácso-
nyi hangulat töltötte be. Nemcsak 
az osztályokban ünnepeltek a gye-
rekek, hanem a gimnázium 9. év-
folyamának hála, a felső tagozat és 
a gimnázium tanulóinak és taná-
rainak egy különleges előadásban 
volt része, amelyről Kallai Klára 
írását olvashatják.
A diákok a régi idők karácsonyának 

hangulatát idézték fel Jókai: Melyiket a 
kilenc közül című elbeszélésének szín-
padra alkalmazásával. Megelevenedett 
előttünk a szegény cipészmester mű-
helye, kilenc gyermeke, a vásári for-

gatag, és az emeleten lakó gazdag úr 
szalonja. Az ifjú előadók átélten jele-
nítették meg a nélkülöző, ám szeretet-
ben gazdag családot, és a vagyonos, 
de magányos uraságot. A közönség 
számára hitelesen jelent meg az ellen-
tét a szeretetteli szegénység, és a ri-
deg gazdagság között. A díszlet és az 
énekkar élményszerűbbé tette a meg-
ható előadást, ami Tuza Márta tanár-
nőnek, Aranyosi Lóránt tanár úrnak, 
az énekkar vezetőjének és Kallai Klá-
ra tanárnőnek, a darab betanítójának 
köszönhetünk.
Ez a meghitt hangulatú műsor egy-

fajta ajándék volt mindenki számára.
Fotó: Kerekes György

Emlékezetes búcsú 
2019-től
Mint minden év decemberében, 

karácsony előtti koncerttel hango-
lódtak a Fodros Általános Iskolá-
ban az ünnepekre. 
A díszbe öltöztetett tornaterem né-

zőterén diákok, szülők, nagyszülők, 
tanárok élvezték az ünnepi előadást. 
A vendégek között foglalt helyet 
Burján Ferenc alpolgármester is. Ha-
vas Thyra intézményvezető könnyed 
zongorajátékkal nyitotta meg az estet, 
majd bensőséges szavakkal köszön-
tötte a hallgatóságot. Fodros-kóru-
sunk Tóth Brigitta vezényletével ka-
rácsonyi dalokkal szőtte át a műsort.

Ezután váltották egymást a gyerek-
csoportok karácsonyos, angyalkás, 
csillagszórós, árnyjátékos jelenetei, 
elkápráztatva a közönséget. Az árny-
játékban és a szerkesztett műsorban 
felléptek a 4.a osztályosok Bezzeghné 
Csikós Tünde osztályfőnök irányítá-
sával – aki egyben a műsor megálmo-
dója is volt –, valamint testvérek az 
1.a-ból, 1.c-ből, 2.a-ból, 2.b-ből, és a 
testvérosztály 8.a-ból. 
Következtek az 1.b osztály manói 

Vaday Viktória osztálytanító vezetésé-
vel, valamint az 1.c osztály angyalkái 
Bárány Márta tanárnő rendezésében. 
Besze Zalán 8. osztályos diák Juhász 

Gyula karácsonyi versét szavalta, Herr 
Benedek 8. osztályosunk klarinétjáté-
kával mutatkozott be. Kubus Angelika 
furulyás tanítványai is hozzájárultak 
az ünnepi hangulathoz. Mindegyik kis 
csoda volt a maga nemében, dicsérve 
a pedagógusok színvonalas munkáját. 
Nagy sikert aratott a tanári kórus 

dalcsokra is, melyet Vaday Viktória 
tanárnő vezényelt. Az előadást a kö-
zönség vastapssal hálálta meg.
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A régi hagyományokat felújít-
va 2010 óta szerveznek az Újpes-
ti Babits Mihály Gimnáziumban 
sítáborokat a sportolni vágyó diá-
koknak és családjaiknak. Idén 62 fő 
töltötte együtt az újév első napjait 
a gyönyörű Gerlitzenben ragyogó 
napsütésben, délutánonként em-
berpróbáló jeges, lankás pályákon. 
Mindenki egészségesen, a síelés 
örömével gazdagodva tért haza, és 
feltöltődve kapcsolódott be a mun-
kába január elején. A sítáborról 
Sándor Dávid Mór és Sándor Lívia 
Luca beszámolóját olvashatják.
Korábban a szüleinkkel voltunk né-

hányszor síelni, de iskolai sítáborban 
még sosem vettünk részt. Hatvanan 
utazni nagyon vidám dolog, de ha va-
laki induláskor veszi észre, hogy otthon 
maradt a személyi igazolványa, akkor 
az a fél óra nem röpül el olyan gyorsan, 
hiszen például van idő összetörni egy 
csupor mézet!
Csapatunk délután öt órára meg is 

érkezett az Ossiacher See partján ta-
lálható Ossiach városka, HolidaySport 
tóparti szállására. Némi fagyoskodás 
után megkaptuk a kulcsokat, majd az 
étterem előtt forró wellcome drink (tea, 
forralt bor) várta a csapatot, aztán beköl-
töztünk szobáinkba. Mi a szüleinkkel 
egy apartmant kaptunk a „Wien” épü-
letben (a házakat osztrák tartományokról 
nevezték el).
Akinek szüksége volt sífelszerelésre, és 
szeret sorban állni, még este megkap-

hatta, de a finom vacsora és a forró sza-
una valamennyi várakozásért kárpótolt 
bennünket.
A másnap reggeli tojásrántottázás 

és bérletosztás után indult külön bu-
szunk Gerlitzen Alpe pályarendszeré-
re, ahol izgatottan vártuk maszkban, 
bukóban, szemüvegben, síkesztyűben, 
aláöltözetben az első siklást. Vajon mi-
lyen lesz a hó? Sok hóágyú működik 
vagy hóesés is várható?
Itt 45 km-es pályarendszer várt, ez 

Ausztria kb kétszáz sípályájának 35. 
legnagyobb síterepe, tizenöt lifttel, ami-
ből egy nyolc üléses és egy hat üléses, 
fűtött bőrüléses, automata nyitású volt 
a kedvencünk.
Gerlitz csúcsa 1911 méteren volt. 

Mind a négy sínapunkon végig ragyo-
gott a nap, a tetőn fehérre festett csil-
lagvizsgáló állt, néha színes paplaner-
nyősök szálldogáltak. Lélegzetelállító 
körpanorámában gyönyörködtünk a 
porcukorral hintett hegyeken körülvé-
ve. A gyerekpályákon láttunk alagutas 
mozgójárdát három vészkijárattal, sítal-
pas fémbiciklizőket, kék szemű Husky 
kutyákat. Minden nap végén egy izgal-
mas, hat km-es, ezer méter szintkü-
lönbséges lesiklással értük el zöld bu-
szunkat, amit már messziről könnyen 
észre lehetett venni. Négykor lecsatol-
tunk, s bepakoltunk sífelszerelésün-
ket a busz csomagtartóiba és fáradtan 
rogytunk az ülésekre. Este kiszárítan-
dó bakancsainkat a szobákba cipeltük, 
majd finn szauna, hámám és egy mini 

úszómedence várta a fáradt tagjaikat 
felfrissítőket, pancsolókat. Konditerem 
és tekepálya is nyitva állt előttünk. Este, 
a bárban összegyűltek a szülők egy 
könnyed csevegésre, a gyerekek pedig 
zsugapartin vettek részt.
Utolsó nap, utolsó csúszás… és láss 

csodát, a sípályán összetalálkoztunk 
Kitti osztálytársammal a 6a-ból (nem ve-
lünk jött), micsoda öröm volt!
Nagyon szép lezárása volt a napnak, 

hogy este jót vetélkedtünk. A tanára-
ink által szervezett vetélkedőt a nyolc 
csoportból, a szülők csapata nyerte, de 
bundára gyanakszunk!
Másnap reggel utolsó pillantást ve-

tettünk a felejthetetlenül szép tavacs-
kánkra, aztán út közben még egy rövid 
bolti megálló a csokikészlet frissítésére 
és este hat órára hazarepített almazöld 
buszunk, kiváló sofőrünkkel. Így értek 
véget kalandjaink a lila tehén hazájában! 
Köszönet érte: Lunczer Ildikó tanár-

nőnek és Lisztóczki tanár úrnak a sok-
sok munkájukért és gondoskodásukért 
és nem utolsó sorban Hományi Vero-
nika síoktató anyukának és valamennyi 
vidám mosolygós résztvevő diáknak!

Első babitsos sítáborunk, avagy négy nap verőfény a Gerlitzen Alpe-n

Játékos Sportversenyen 
4. helyezett a Medgyessy 

Január 13-án rendezték a Játékos 
Sportverseny budapesti fordulóját 
a 17. kerületi Ujlak utcai Iskolá-
ban, amelyen a Medgyessy Ferenc 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola is részt vett.
A vetélkedőn második osztálytól 

ötödik osztályig vettek részt a tanulók. 
A gyerekek nagyon élvezték a sokfel-
adatos ügyességi játékokat. Iskolánk 
csapata a negyedik helyezés érte el. 
Kísérők és felkészítő Palotás Melinda 
és Vecsei András. Gratulálunk!
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Az Újpesti Szűcs Sándor Általános 
Iskolában huszonnyolc éve minden 
télen szerveznek sítábort, így az 
az idén sem maradhatott el. Kátai 
Tamás testnevelő tanár vezetésével 
a téli szünet utáni hétvégén régi 
új helyre, az ausztriai Gerlitzenbe 
utaztak egyhetes sítáborba a gyere-
kek. A síelés, a táj és a tábor szépsé-
geiről Káli László, az intézmény 3.a 
osztályos tanulója számolt be.
Ez a harmadik Szűcs sítábor, amin 

részt vettem. Emlékszem, hogy már 
az első tábor is nagyon tetszett, mert 
még a legkisebbek között voltam, de a 
nagyokkal közös csoportban vetélked-
tünk esténként. Az indulás előtt már 
izgultam, hogy mi minden fog történ-
ni velünk. Január 5-én reggel az iskola 
mellől busszal indultunk Ausztriába, 
Gerlitzenbe. Sötétedés előtt érkeztünk 
az Ossiachi-tó mellett levő szállásunk-
ra. A szobánkból látszott a tó és szem-
ben egy vár romjai is.
Az érkezés napján vacsora előtt ösz-

szegyűltünk. Tamás bácsi, Lívia néni 
és Réka néni elmondták a heti progra-
mot. Legtöbben szülőkkel érkeztünk, 

de voltak, akik egyedül, nekik külön el-
mondták, hogy mire kell figyelni. Min-
den gyereket beosztottak egy síoktató 
csoportba. Az esti játékokhoz másik 
öt csoportba osztottak minket, mi a 
Hócsatázók nevet adtuk a csapatunk-
nak. Hétfőn reggeli után mentünk fel 
először a kabinos felvonóval a hegyre, 
ahol már volt hó is. Felcsatoltuk a lé-
ceket, és elkezdődött a síelés. Az egyik 
haladó csoportba kerültem, nyolc má-
sik gyerekkel együtt. Mögöttünk síeltek 
az anyukák és apukák is, jó hosszú kí-
gyóban mentünk végig a pályákon. Az 
idő egész héten szép volt, sütött a nap, 
nem fújt a szél, nem fáztunk egy picit 
sem. Ebédkor az egyik hütte előtti te-
raszon eszegettünk, az én kedvencem 
a gőzgombóc volt. Mindegyik pályát 
bejártuk, gyorsan megismertük az 
egész síterepet. Szerencsére senki sem 
sérült meg, az oktatók nagyon vigyáz-
tak ránk, sokat beszéltek arról, mire 
kell figyelni síelés közben. Minden este 
csapatjáték vetélkedő volt. A legjobban 
az tetszett, amikor a szülőkkel együtt 
játszottuk a páros vagy páratlan dobás 
kézszorítós játékot. A nagyobbakkal 

és a felnőttekkel együtt activitiztünk.
Csütörtökön pedig igazi kitűzött ver-
senypályán csúsztunk le, ahol mérték 
az időnket. Aznap este kiosztották 
a síverseny érmeit, mindenki arany-
érmet, ezüstérmet vagy bronzérmet 
nyert, és a legjobbak kupákat és órákat 
kaptak. Utána kezdődött a diszkó Dj 
Fáczánnal. Pénteken is egész nap sí-
eltünk, és szomorú voltam, hogy már 
vége, alig akartam lejönni a pályáról. 
Aztán gyorsan átöltöztünk, és indul-
tunk a busszal haza.
Köszönöm Tamás bácsinak, Lívia né-

ninek és Réka néninek, hogy ilyen jól 
sikerült minden. Már most indulnék a 
következő sítáborba.
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Gerlitzeni sítáborban a Szűcsösök
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