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VII. ÉVF. 6. SZÁM

A ’48-as hősökre 
emlékeztünk

Március 14-én az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc év-
fordulója alkalmából rendeztek 
megemlékező ünnepségeket in-
tézményeinkben.
1848 tavaszán a párizsi győztes for-

radalom híre, lázba hozta egész Eu-
rópát. Már kis gyermekkorunktól 
megemlékezünk azokról a nemes 
eseményekről, amelyeket az akkori 
márciusi ifjak vittek véghez, a lelkes 
ifjakra, Petőfi Sándorra, Vasvári Pálra, 
Jókai Mórra, Vajda Jánosra és a töb-
biekre, akik a bécsi forradalom hírére 
a Pilvax kávéházban gyülekeztek.
Intézményeinkben hagyományosan 

a nemzeti ünnephez méltó progra-
mok és iskolai műsorok emlékeztet-
ték tanulóinkat a történelmi esemé-
nyekre, amely nem először – és nem is 
utoljára – mutatta meg a magyar nem-
zet szabadságszeretetét.
A programokról készült beszámo-

lókat a 5-10. oldalon találják.

Márciusi barangolás Erdélyországban

Utazásunk célja az volt, hogy együtt ünnepelhessük a csíki székelyekkel márci-
us 15-ét, és ezzel tovább erősítsük a testvérvárosi kapcsolatokat. Március 13-án 
korán reggel indultunk Erdélybe. Tizenkét órás utat tettünk meg busszal, mire 
Csíkszeredára értünk. A szállásunk minden igényt kielégített, jókedvűen foglal-
tuk el a szobákat, jóízűen fogyasztottuk el a vacsorát.
Cikkünk az 5. oldalon folytatódik

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának támogatásával az Aquincum 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolából egy 20 fős, hato-
dik-hetedik évfolyamos tanulókból 
álló csoport utazott Csíkszeredára. 
Az utazásról Széles Szilvia kísérő 
pedagógus, az intézmény néptánc-
tanára számolt be.

Szegedi Tudós Akadémia
Dr. Erwin Neher, német Nobel-

díjas biofizikus professzor rész-
vételével került sor február 24-26. 
között az immár XIII. alkalommal 
megrendezett Nobel-díjasok és Te-
hetséges Diákok Találkozójára Sze-
geden. Az eseményről Topalidiszné 
Makai Ágnes, az Óbudai Gimnázi-
um tanára számolt be újságunknak.
A háromnapos rendezvényen a kö-

zel 300 középiskolás találkozhatott 
a programmal, amely célja, hogy ins-
piráló környezetben és minél korábbi 
életszakaszban fordíthassák a tehetsé-
ges fiatalok érdeklődését az orvosi és 
a természettudományos területek felé.
Cikkünk a 2. oldalon folytatódik

Gyorshír Abu Dhabiból 
és Dubajból, a Special 
Olympics-ról!
A március 14-21. között zajló XV. 

Speciális Olimpia Nyári Világjátéko-
kon Szilágyi Zsanett 2 arany (200 
méter és 100 méter gyorsúszás) és 1 ezüst 
(4x50 m gyorsváltó), Rácz Bálint 3 
ezüst (50 méter gyorsúszás, 25 méter hát-
úszás, 4x50 m gyorsváltó), Csernai Ale-
xandra 1 arany (800 méter gyaloglás) és 1 
ezüst (400 méter gyaloglás) érmet szerzett 
a Special Olympics Hungary csapat 
tagjaként.
Gratulálunk a Csalogány Diák-

sport Egyesület és a Szent Miklós 
Általános Iskola diákjainak! Rész-
letes beszámolóval később jövünk.

Beiratkozási 

információk 

a 4. oldalon!

2019. március 26.

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2298055417103675
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2298057447103472
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2298055417103675/2298054980437052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2293740490868501
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2293740490868501
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2293740490868501
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Fókuszban 
a mesepedagógia

Meghívó szakmai képzésre 
az Óbudai Szent Péter és Pál Szalé-
zi Általános Iskolába.
Szeretettel invitáljuk egy komplex to-

vábbképzési napra az alsó tagozaton 
magyart tanító, vagy szabadidős tevé-
kenységeket szervező kollégákat. 
Faltis Alexandra grafikusművész, 

mesepedagógus, aki számos gyermek-
könyv illusztrátora is, egy szakmai elő-
adás után bemutató foglalkozást vezet, 
ahol a mesepedagógia és a gyermekek 
alkotótevékenységének, a vizuális ne-
velésnek kapcsolódására láthatunk ki-
váló példákat.

A nap második részében kerekasztal 
beszélgetést folytatunk a nap témájá-
ról. Reményeink szerint sok hasznos 
információval szolgálunk, munkánk-
hoz hasznos mese- és verseskötetekkel 
ismerkedünk, illusztrációkat elemzünk.
Iskolánkban a Katolikus Pedagógiai 

Intézet szervezésében rendezzük meg 
a műhelynapot, de nyitott kapukkal 
várjuk bármelyik intézményben taní-
tó, vagy napközis nevelőként dolgozó 
munkatársainkat.
A képzés programjának részlete-

it az alábbi meghívón olvashatják. 
A résztvevők létszáma a műhelynap 
sajátosságai miatt korlátozott, ezért re-
gisztrációhoz kötött, melyet az alábbi 
linkre kattintva tehetnek meg.
Helyszín: Óbudai Szent Péter és Pál 
Szalézi Általános Iskola és Óvoda
(1036 Budapest, Fényes Adolf  utca 10.)
Időpont: 2019. április 4., 10:00-15:00

Szegedi Tudós Akadémia

Idén már sokadszorra vehettünk részt 
ezen a rangos eseményen. Minden eset-
ben a biológia és az orvostudományok 
iránt érdeklődők közül választjuk ki 
a résztvevőket. A tavaszi konferencián 
Bertalan Sári, Vörösvácki Eszter és Vendl 
Bernadett képviselte gimnáziumunkat.
A rendezvényen a tanulók számtalan 

programon és tudományos előadáso-
kon vehettek részt. A számos szakmai 
programok közül az egyik legérde-
kesebb a boncolási gyakorlat volt, de 
az esemény fénypontja nem lehetett 
más, mint Erwin Neher díszelőadása, 
amely után a diákok kérdéseket is felte-
hettek a Nobel-díjas tudósnak.
Dr. Erwin Neher másodszor vett 

részt Nobel-díjas találkozón. A láto-
gatás kapcsán elmondta: örömmel lát-
ja, hogy legutóbbi, 2015-ös látogatása 

óta milyen jelentős fejlődésen ment 
keresztül. Számára a szegedi program 
azért különösen egyedi, mert a tehet-
séges diákok számára lehetővé teszi, 
hogy első kézből szerezzenek tudo-
mányos tapasztalatokat.
Az előadásokat követően mindenki 

részt vehetett a Szegedi Nemzeti Szín-
házban tartott gálaműsoron, a 2019. évi 
Talentum-díj átadóján, majd pedig a Ti-
sza Hotelben gálavacsora zárta a napot.
Másnap kerekasztal beszélgetések 

kezdődtek a Szent-Györgyi hallgatók 
közreműködésével, majd csoport-
foglalkozások következtek, melyek 
a neurobiológia alapjairól szóltak. 
Közben a tanárok Pedagógiai Fóru-
mon vettek részt, melyen értékelték 
az SZTA programot, illetve egyéb ak-
tuális kérdéseket vitattak meg.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2298057447103472/2298056923770191/?type=3&theater
https://www.katped.hu/sites/default/files/kepzes/naplozi_kepzes.pdf
https://www.katped.hu/napkozi-es-iskolaotthonos-neveles-1-4-osztaly-0
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2298057447103472
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2298057447103472/2298057930436757/?type=3&theater


 Kattintson Facebook oldalunkra!

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

Energiatudatos Iskola címet kapott a Bene

Március 6-án, a nemzetközi ener-
giatakarékossági világnapon Ener-
giatudatos Iskola címért járó ta-
núsítványt vehetett át Miskolczi 
Erzsébet intézményvezető a Virtu-
ális Erőmű Program X. jubileumi 
díjátadó ünnepségén az Országház 
Felsőházi üléstermében.
A díjat dr. Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott, a Nemzeti Fenntartható Fej-
lődés Tanácsának tiszteletbeli elnöke, 
Molnár Ferenc, a Magyar Innováció és 
Hatékonyság Nonprofit Kft. ügyveze-
tője és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg 
Központ elnök asszonya adta át.
A rendezvényen 13 kategóriában díjaz-

ták az energia-hatékony, energiatudatos 
vállalatokat, szervezeteket, önkormány-
zatokat, iskolákat, egyéneket. Hazánk 
piacvezető, az Európai Bizottság által 
is díjazott zöld energetikai programját 
(VEP) működtető Magyar Innováció és 
Hatékonysági Nonprofit Kft. évek óta 
elkötelezett gyermekeink és unokáink 
szemléletformálása iránt. A rendezvé-
nyen dr. Áder János köztársasági elnök 
úr, a program fővédnöke, ünnepi kö-
szöntőjében kiemelte, hogy VEP pont 
azért is fontos program, mert díjazza 
azokat az  energiatudatos, energia-ha-
tékony vállalkozásokat, szervezeteket, 
önkormányzatokat, iskolákat, akik jó 
példát mutatnak, élen járnak e területen.
A pályázati kiírás szerint Energiatu-

datos Iskola Címet kaphatnak azok 
az iskolák, akik szemléletformálási, 
mentorálási tevékenységükkel és példa-
mutatással segítik a diákok fenntartha-
tósági tárgyú nevelését.

Intézményünk valamennyi szem-
pontnak megfelelt: különösen kiemelt 
feladatként jelöltük meg a környezeti 
nevelést, tudatos fogyasztóvá nevelést, 
az egészséges életmódra nevelést, fele-
lősségünk tudatosítását a környezetünk 
iránt. Évek óta gyűjtjük szelektíven 
a hulladékot, részt veszünk a Fenntart-
hatósági témahét, a TeSzedd!, a Moz-
dulj a klímáért! programokban. 
Hosszú évek óta szervezünk éves pro-

jekteket „GEODÉTÁK”, „Zöld világ”, 
„Válassz sportágat! Válts életmódot!”, „ 
LMző7” címmel, melynek témájaként 
a fenntartható fejlődést, a környezettu-
datosságot, a fogyasztóvédelmet, egész-
ségvédelmet jelöltük meg. Az egész évet 
átívelő projektjeink témahetén felbo-
rítjuk a hagyományos osztályformákat, 
csoportokban, kooperatív formában 
sajátíthatják el diákjaink a szükséges 
ismereteket, gyakorlatok során tapasz-
talhatják meg azokat a dolgokat, amit 
a fenntarthatóság érdekében már ők is 
megtehetnek. 
A jövőre vonatkozóan vállaljuk az el-

kezdett munkánk folytatását, valamint, 
hogy iskolánk oktató jelleggel megszer-
vezi a megújuló energiát felhasználó in-
tézmények, vállalatok látogatását, előse-
gítve az alternatív energiák felhasználási 
lehetőségének a megismerését, felhív-
juk a figyelmüket a klímaváltozás veszé-
lyeire, a saját felelősségükre, kihasználva 
személyes érintettségüket. 
Bízunk benne, hogy sikerül egy tuda-

tosabb, a Földünkre vigyázó, hatékony 
energiafelhasználó jövő nemzedéket 
nevelnünk.

Összművészeti nyílt nap 
az Aelia Sabina AMI-ban
Az Aelia Sabina Alapfokú Művé-

szeti Iskola 50 éve vesz részt a ke-
rületben élő gyermekek zenei és 
művészeti nevelésében. Idén a ju-
bileum alkalmából nyílt nappal vár-
ja az intézmény a munkájuk iránt 
érdeklődőket.
2019-ben első alkalommal nyitjuk 

meg iskolánk kapuit. Olyan nyílt napot 
szervezünk, ahol leendő növendékeink 
játékos és interaktív formában ismer-
kedhetnek meg az iskolánkban okta-
tott művészeti ágakkal és tanárainkkal, 
jelenlegi tanítványaink pedig megta-
pasztalhatják a művészeti ágak fúziójá-
ban rejlő pozitív energiákat. 
Bízunk abban, hogy egy jó hangulatú 

és tartalmas családi délelőtt eredmé-
nyeként több apróságot üdvözölhe-
tünk a jövőben növendékként!
Helyszín:
1033 Budapest, Harrer Pál utca 7.
Időpont: 2019. március 30., 10:00-13:00

Kakaómese – A zöldek urai

A vetített rajzfilmekhez kapcsolódóan 
minden vasárnap a mese ihlette kéz-
műves foglalkozás – bábkészítés, dráma-
játék, festés, animálás – várja a gyerekeket 
az Egyboglya Projekt alkotóival. Ké-
szítsd el, és vidd haza magaddal a mesét!
Kakaóprogram: gyermekeknek (14 

éves kor alatt) ingyenes, felnőtteknek: 
500 Ft, diák és nyugdíjas: 300 Ft
A Kakaóvetítés elsősorban a gyer-

mekeknek szól, vasárnap délelőttön-
ként rajzfilmmel kedveskedünk nekik, 
a vetítés után pedig a mese ihlette kéz-
műves foglalkozás és drámajáték várja 
a résztvevőket.
Helyszín: Csillaghegyi Közösségi Ház
(1039 Budapest, Mátyás Király út 13-15.)
Időpont: 2019. március 31., 10:00

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2298061900436360
https://www.facebook.com/aeliasabina/photos/gm.418578375556250/625529211229870/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aeliasabina/photos/gm.418578375556250/625529211229870/?type=3&theater
https://kulturkozpont.hu/esemeny/kakaomese-a-zoldek-urai/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/kakaomese-a-zoldek-urai/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2298061900436360/2298061607103056/?type=3&theater


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése 
értelmében Magyarországon min-
den gyermek köteles az intézmé-
nyes nevelés-oktatásban részt venni, 
tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek 

augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 
betölti – de legkésőbb az azt követő év-
ben – tankötelessé válik. Az a gyer-
mek, akinek esetében azt a szakértői 
bizottság javasolja, további egy nevelési 
évig az óvodában részesül ellátásban, és 
ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév 
első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények mű-

ködéséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet (a további-
akban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése 
értelmében a tankötelezettség megkez-
désének feltétele a gyermek iskolába lé-
péséhez szükséges fejlettségének meg-
léte, annak igazolása.
Amennyiben a gyermek elérte az is-

kolába lépéshez szükséges fejlettséget, 
az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek 
nem járt óvodába, vagy a gyermek isko-
lába lépéshez szükséges fejlettsége egy-
értelműen nem dönthető el, illetve ha 
a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai 
igazolással, az óvoda szakértői bizottsá-
gi vizsgálatot kezdeményez.
A gyermek felvételéről az igazgató 
dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meg-

hozott döntés ellen, annak közlésétől 
számított tizenöt napon belül – döntésho-
zó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást 
indíthat. A kérelem tekintetében a fenn-
tartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értel-

mében az adott évben tanköteles korba 
lépő gyermeket a szülő köteles beíratni 
a lakóhelye szerint illetékes vagy a vá-
lasztott iskola első évfolyamára.
A beiratkozás időpontja:
• 2019. április 11. (csütörtök) 8-19 

óra között
• 2019. április 12. (péntek) 8-19 

óra között
A beiratkozáskor be kell mutatni 

a gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosítót és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványt, továbbá az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást.
A tanköteles korba lépő sajátos 

nevelési igényű gyermeket a szülő 
a szakértői bizottság véleményében vagy 
a járási/kerületi kormányhivatal jogerős 
határozatában megjelölt időpontig köte-
les beíratni a kijelölt iskolába.
A nemzetiséghez tartozó jelentke-

zőt azonos feltételek esetében előnyben 
kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-
oktatást is folytató iskolába vagy osz-
tályba fel kell venni.
Magyar Állampolgár tankötelezett-

ségét külföldi nevelési-oktatási intéz-
ményben is teljesítheti. Ha a tanköteles 

tanuló külföldön kezdi meg iskolai ta-
nulmányait, azt a tanköteles gyermek 
nyilvántartása céljából be kell jelenteni 
a lakóhely, ennek hiányában a tartózko-
dási hely szerint illetékes járási/kerületi 
kormányhivatalnak, vagy, ha a tanuló 
már hazai iskolába beiratkozott, az is-
kola igazgatójának.
A különélő szülők a gyermek sorsát 

érintő lényeges kérdésekben (így az is-
kola megválasztásában) közösen gyako-
rolják jogaikat akkor is, ha a szülői fel-
ügyeletet a szülők megállapodása vagy 
a bíróság döntése alapján az egyik szülő 
gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől kü-
lönélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e 
tekintetben korlátozta vagy megvonta.
A nem magyar állampolgár kiskorú 

akkor tanköteles Magyarországon, ha
• menekült, oltalmazott, menedé-

kes, valamint a menedékjogról 
szóló törvény alapján befogadott 
jogállású,

• a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogát Ma-
gyarországon gyakorolja, 

• a harmadik országbeli állampol-
gárok beutazásáról és tartózko-
dásáról szóló törvény hatálya alá 
tartozik, és bevándorolt vagy lete-
lepedett jogállású, vagy Magyaror-
szág területén való tartózkodásra 
jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-
oktatási intézménybe történő felvételé-
nél igazolni kell.
A Magyarországon tartózkodó nem 
magyar állampolgár, ha megfelel a fenti 
feltételeknek, az iskolai nevelést-okta-
tást a tankötelezettség fennállása, to-
vábbá a tizennyolcadik életéve betöltése 
előtt megkezdett tanulmányok befeje-
zéséig a magyar állampolgárokkal azo-
nos feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képvi-

selő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket kel-
lő időben az iskolába nem íratja be, 
szabálysértést követ el.
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Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
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Márciusi barangolás Erdélyországban
folyt a diskurzus. Elmesélte nekünk, 
hogyan élték meg a csíkiek az 1848-
49-es eseményeket, hogyan álltak helyt 
a székely katonák Gál Sándor vezeté-
sével a csatában, ahol Petőfi Sándor is 
életét vesztette, Kányádi szavaival:

„… meg nem adta magát székely,
mint a szálfák, kettétörtek. (…)

Úgy haltak meg a székelyek,
mind egy szálig, olyan bátran,
mint az a görög háromszáz
Termopüle szorosában.”

Emléküket számos kopjafa őrzi fenn 
a Nyerges-tetőn, ahová a déli órákban 
mentünk fel. A Kányádi vers után 
a Kossuth nótát énekeltük, s koszorút 
helyeztünk el a hősök emlékművénél. 
Akkor már lovaikon érkeztek a hagyo-
mányőrző huszárok az ünnepségre. 
Délután a városi ünnepségen vettünk 
részt. Két helyszínen, Gál Sándor, 
majd Petőfi szobránál helyeztük el 
megemlékező koszorúinkat a többi 
iskola részvétele mellett. A hosszú 
ünnepségsorozat végén kicsit fázó-
san, de a székelyekkel együtt érezve 
énekeltük el a székely himnuszt.
A hazafelé vezető úton élményekkel 

telve tekintettünk vissza az erdélyi táj-
ra a Király-hágó kilátójából. Köszön-
jük a lehetőséget! Köszönjük, hogy 
lehetőségünk volt ezt az ünnepet 
megosztani a Magyarországon kívül 
élő magyarokkal!

A második nap egy Csíkszereda 
környéki kirándulásról szólt. Gyer-
gyószentmiklós város központjában 
sétáltunk, láthatták a gyerekek, hogy 
magyarul is ki van írva minden – ez 
nem volt mindenki számára magától 
értetődő Romániában. Olyan érzés 
volt, mintha magyarországi kisváros 
főterén sétálnánk. Majd folytattuk 
utunkat a Gyilkos-tóhoz. Magas he-
gyi úton kanyarogtunk, a fenyvesek-
ben a hegyek árnyékos oldalán még 
30 cm-es hó is volt. 
A szerpentin végén feltűnt végre 

a Gyilkos-tó völgye. Meglepődtünk, 
hogy vastagon be volt fagyva, még 
horgászokat is láttunk a jégpáncél te-
tején. Egy kis túrától sem ijedtünk meg 
a tó hóval borította partján. A tó ki-
alakulásához fűződő legendából meg-
ismertük Fazekas Eszter és az ügyes 
kezű furulyás legény közötti szomorú 
szerelmi történetet. Sajnos most nem 
láthattuk Eszter szürkészöld szeme fé-
nyét a tó tükrében, de a télies tájnak is 
megvan a maga szépsége. Tágra nyílt 
szemekkel, a sziklákon megfagyott jég-
csapokat csodálva haladtunk át busszal 
a Békás-szoros több száz méteres szik-
lafalai között, s a végén ajándékokat is 
vásárolhattunk a kis vásárban. Vissza-
felé Csíkszereda legrégebbi, és leghí-
resebb városrészébe, Csíksomlyóra 
érkeztünk, a híres zarándokhelyre. 

A fáradtságtól elnehezedve szálltunk 
ki a buszból, de a kegytemplom meg-
tekintése után, feltöltődve megindul-
tunk a hegyoldalon a kápolnákhoz. 
Az út végén Csíkszereda gyönyörű 
tájképe tárult elénk, s a nyeregben 
megtaláltuk a Hármashalom-oltárt is. 
Fáradtan, de élményekkel telve vártuk 
a következő napot.
Ünneplő ruhába öltözve indultunk 

a Polgármesteri Hivatalba, ahol egy 
tárgyaló teremben fogadott bennünket 
Ráduly Róbert Kálmán polgármester 
úr. Közvetlenül beszélgetett velünk, 
a gyerekek még kérdezhettek is tőle, 
így hamarosan a város sportéletéről 

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2298055417103675
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2298055417103675/2298054913770392/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2298055417103675/2298054930437057/?type=3&theater
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Élménypedagógiai megemlékezés 1848. március 15-e eseményeiről

A diákok nagy örömére a Megyeri 
Úti Általános Iskola tanulói a márci-
us 15-ei ünnepélyt külső helyszínen 
tölthették el. Ez a gyakorlat már 
évek óta nagyon hasznosnak bizo-
nyul a gyerekek körében.
Az érdekes programok közül a hato-

dik osztályosok a Nemzeti Múzeum: 
A szabadságharc állomásai című múzeum-

pedagógiai foglakozását választották. 
Az iskolából délelőtt indultunk el és 
a múzeumhoz érkezve – mint később 
érdekességként megtudtuk –, ugyanott 
mentünk be a Múzeum felújítása miatt 
az épületbe, ahol hajdanán a márciusi 
ifjak is. Az osztályokat egy-egy kedves 
múzeumpedagógus vezette, és sorba 
mutatta be nekünk az érdekes korabeli 

Március 15-ei ünnepség a Bárcziban 

A hosszú tél után mindig nagyon 
várják a tavaszt a Bárczi Géza Ál-
talános Iskolában. A tavasz pedig: 
március, ibolyák és kokárda.
 Az 1848-49-es forradalom és sza-

badságharc kezdetének napját, március 
15-ét az egyik legnagyobb és legszebb 

ünnepünkként tartjuk számon, amit 
minden évben igyekszünk méltó mó-
don megünnepelni. Az iskolai rendez-
vényre most is már hetekkel korábban 
elkezdődött az felkészülés, a szereplők 
a műsort próbálták, az osztályok a tan-
termeket öltöztették ünneplőbe. 

helyszíneket, festményeket, híres embe-
reket és történeteket. A mi osztályunk 
nagyon sok dolgot tudott történelem-
ből azok közül a dolgok közül, amelye-
ket kérdeztek tőlünk. Szabó Dani még 
azt is el tudta mondani, hogyan kell 
megtölteni egy szuronyos puskát.
Láttunk egy korhű előadást két akko-

ri ruhába beöltözött fiatal színésztől, 
megtapasztalhattuk, milyen kifejezé-
sekkel és szófordulatokkal beszélgettek 
egymással az emberek. Megtudhattuk, 
hogy a korabeli naplók tanúsága szerint 
Petőfi Sándor valójában nem szavalta el 
a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a Nem-
zeti dalt. Megnézhettük eredetiben 
Barabás Miklós: A Lánchíd alapkőletétele 
című képét, és még rengeteg érdekessé-
get láthattunk és hallhattunk.
A foglalkozás végén beöltözhettünk 

korhű ruhákba és egy kis ajándékot is 
kaptunk. nagyon élveztük a tanulmányi 
kirándulást, rengeteg új érdekességet ta-
nultunk.

Iskolánkban hagyományosan az ötö-
dik évfolyam tanulói adják a műsort. 
Idén Mező Márta tanárnő vezetésével 
készültek fel az ötödikesek. A diákok 
előadásában a színpadon megeleve-
nedtek a történelem tankönyv lapja-
iról ismert események és személyek: 
Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, 
Irányi Dániel és Teleki Blanka grófnő. 
A gyerekek verssel, énekkel, színpadi 
jelenettel idézték fel az 1848. márci-
us 15-én történteket. Igazi 19. száza-
di hangulatot teremtettek a Nemzeti 
Múzeumot, a Pilvax kávéházat, a Lan-
derer nyomdát ábrázoló díszletek és 
a jelmezek.
Iskolánk tanulói, a pedagógusok, 

és a szülők mellett meghívott ven-
dégként a Víziorgona Idősek Klubja 
tagjai is részt vettek az iskolai ünnep-
ségen. Jó volt együtt lenni, mert egy 
közösségnek nemcsak a hétközna-
pok, hanem az ünnepek is fontosak. 
Ünnepelni mindig jó, együtt ünne-
pelni pedig még jobb!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2298092750433275/?type=3&theater
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Az idei március 15-i ünnepséget 
formabontó, interaktív műsornak 
álmodta meg a Fodros Általános 
Iskolában Bezzeghné Csikós Tün-
de, a 3.a osztályfőnöke.
A hat helyszínen játszódó esemény-

sorozat szereplőgárdája két osztályból 
verbuválódott. A 3.a és testvérosztá-
lya, a 7.a tanulói játszották a forra-
dalmi ifjakat, valamint segédkeztek 

a játékoknál, feladatoknál. A nézők 
is testvérosztályaikkal együtt vettek 
részt a programban.
Petőfi lakásán indult a műsor, és vé-

gighaladt az iskola történelmi helyszí-
nekké berendezett folyosóin. A néző 
gyerekek a szereplőkkel együtt követ-
hették nyomon a forradalmi történé-
seket a Pilvaxban, az egyetemeken, 
Landerer nyomdájánál, a Nemzeti Mú-

umig. Hármas cél vezérelt minket: 
a forradalom eseményei mellett re-
formkori nagyjainkra és Arany János-
ra is emlékeztünk.
Hetedikeseink és nyolcadikosaink 

fentről, a Budai Várból tekintettek 
le a pesti városrészre. Ők a várne-
gyedi emlékhelyeket és emlékműve-
ket keresték föl: Táncsics börtönét, 
a Hadtörténeti Múzeumot, a Hely-
tartótanács épületét, a Honvéd-szob-
rot, a Görgei-szobrot, Hadik András 
lovas szobrát, az Öreg huszár szobrát 
és az Országos Széchényi Könyvtárt.
A márciusi tavasz nem mutatta meg 

magát. Borús és hideg időben bön-
gésztük a térképet, kerestük fel a hely-
színeket. Bár az emlékhelyeknél meg-
állva küzdenünk kellett, hogy a viharos 
szél ne tépje ki kezünkből az ünnepi 
alkalomra készített, térképpel kiegé-
szített idegenvezető-füzeteket, bízom 
benne, hogy a közösen megélt élmé-
nyek feledtetni tudták a zord időjárást, 
s kicsik és nagyok számára is emléke-
zetes marad az idei ünnep.

Március 13-án az Aquincum 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola felső tagozatos 
diákjai formabontó módon, törté-
nelmi sétával emlékeztek az 1848. 
március 15-i eseményekre, amely-
ről Brassói Annamária magyarta-
nár írt beszámolót.
Az ötödikesek a 171 évvel ezelőtt tör-
ténteket követték nyomon a forrada-

lom valóságos belvárosi helyszínein: 
a Pilvax közben, a Landerer nyomdá-
nál, a Március 15-i téren, a Nemzeti 
Múzeumnál, a régi Nemzeti Színház 
helyén az Astoriánál.
A hatodikosok sétája Buda és Pest 

között ívelt át: a Batthyány tértől 
a Lánchídon át, a Széchenyi tér érin-
tésével, a Március 15. téren megállva 
az Erkel utcán át a Nemzeti Múze-

A forradalom ünnepe – az ünnep forradalma

Március 15-i forgatag a Fodrosban
zeum előtt, végül együtt kiszabadítot-
ták Táncsicsot a börtönéből. Útközben 
közösen énekelték a Kossuth nótákat, 
dobosokkal kísérve járták végig az is-
kola folyosóit, kokárdát és zászlót ké-
szíthettek, verbunkos táncházban rop-
ták, röplapokon kapták kézhez a 12 
pontot és a Nemzeti dalt. Petőfi versé-
hez többféle feladat is társult. Az egyik 
helyszínen sorba kellett rendezni a köl-
temény összekevert sorait, a másikon 
együtt énekelni a megzenésített válto-
zatot, az utolsó állomáson pedig egy-
szerre 120 torokból harsant fel Petőfi 
vezetésével a Nemzeti dal.
Az ünneplő tömeg vidám zászlólen-

getéssel, dallal, tánccal, játékkal em-
lékezett meg nagyjainkról, élvezték, 
hogy tevékeny részesei lehettek ennek 
az érdekes, nagy tömegeket mozgató 
játéknak. Mintha mindannyian visz-
szarepültek volna a múltba, és átélték 
volna a ’48-as eseményeket.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2298098163766067?__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2298105923765291
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2298098163766067/2298097817099435/?type=3&theater
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„Míg a földön ember él, a köl-
tő visszatér.” – csendült az ének 
a forradalom és szabadságharc év-
fordulójára készített emlékműsor 
elején a Lázár Ervin Általános Is-
kola énekkara ajkán.

A lázáros művészeti osztályokból, 
alsós és felsős színjátszókból álló, 
közel 60 fős csapat idén is megem-
lékezett 1848-49 hőseiről. Műsoruk 
szabadságról, hazaszeretetről, össze-
fogásról, önfeláldozásról szólt, mely-

„Míg a földön ember él, a költő visszatér.”

Mini projekttel ünnepeltük március 15-ét

A Csalogány EGYMI-ben mindig 
fontosnak tartják, hogy a diákok ne 
csak részt vegyenek az ünnepsége-
ken, hanem – amennyire lehetsé-
ges – meg is értsék azok tartalmát. 
Ezért ebben az évben a 7. csoport-
ban egy pedagógiai projekt kereté-
ben ismerhették meg tanulók a ta-
vaszi nemzeti ünnepünk tartalmát.
A projekt keretében minden nap be-

szélgettünk arról, hogy pontosan mi is 
történt 1848. március 15-én. Olvasás-
írás foglakozás keretében meghallgat-
tuk a Nemzeti dal című verset és meg-
tanulták a gyerekek az első versszakát. 
Kommunikációs foglakozásokon 
képek segítségével átbeszélgettük e 

jeles nap állomásait, majd tanulmányi 
séta keretében ellátogattunk a Magyar 
Nemzeti Múzeumhoz, ahol – sajnos 
csak  a  kerítés  előtt  – közösen elszaval-
ták a Nemzeti dal első versszakát így 
emlékezve Petőfi Sándorra (is). A ha-
bilitációs foglakozások keretében (kap-
csolódva az éves témánkhoz, mely a varrás) 
kokárdát varrtak ki kartonra differen-
ciált segítségnyújtással. Ének-zenei 
foglakozásokon az ünnephez kapcso-
lódó dalokat elevenítettek fel.
Az egy hetes ünnepi projektet az is-

kolai ünnepség zárta, ahol az intéz-
mény készségfejlesztő tagozatának 
tanulói által adott műsor segítette 
a méltó megemlékezést.

ben kedvenc költőnk forradalmi köl-
teményeinek gyöngyszemeiből adtak 
elő részleteket.
Az első osztályos színjátszó csoport 

Petőfi Sándor Szabadsághoz című ver-
sét is elénekelte, melyet tanító bácsi-
juk zenésített meg és kísért gitáron. 
A Kormorán együttes zenéjére nem-
zeti színű kendőkkel, fakardokkal 
egy csatajelenetet táncoltak el. Mű-
sorukban az első osztályos kisdiákok 
is megmutatták, hogy ők is méltóak 
a márciusi ifjak tetteihez.
Az iskola összes tanulójából, pedagó-

gusaiból és a szereplők szüleiből álló 
közönség értő figyelemmel hallgatta 
és lelkes tapssal jutalmazta a produk-
ciókat, melyet idén is Sefcsikné Szász 
Éva, Petróczki Andrea és Kovács 
László pedagógusok tanítottak be.

Megemlékezés március 
15-éről a Szellőben

A hagyományokhoz híven, idén 
is nagyon színvonalas műsorral 
készültek a Szellő EGYMI felső ta-
gozatos diákjai az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc meg-
ünneplésére. A programról Szabó 
József  írását olvashatják.
Az előadásban részt vevő gyere-

kek három helyszínt jelenítettek 
meg, a Pilvax-kávéházat, a Landerer 
nyomdát és a Nemzeti Múzeumot. 
A műsort indulók és néptánc betétek 
színesítették. Iskolánk minden tanu-
lóját és tanárait is bevontuk a műsor-
ba ezzel is elmélyítve a hallgatóság-
ban a forradalmi érzést.
Reméljük, sikerült ezt a történelmi 

eseményt a tanulóinkban a részvéte-
len, átélésen keresztül megtartani.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2298096417099575/2298094733766410/?type=3&theater
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„Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak….”
alakjai méltán állíthatók példaképül 
a fiatalok és idősebbek elé napjaink-
ban is.
A mozgalmas, színes és sokszínű 

ünnepség komoly kihívást jelentett 
a színpadi rutinnal nem rendelkező 
fiataloknak, de mindannyian szor-
galommal és lelkesedéssel készültek 
a próbafolyamat során. A szöveg-
tanulás mellett meg kellett küzdeni 
a koreográfiával, és azzal, hogy min-
den pillanatban koncentrálni, figyelni 
kell egymásra.
A közönség elismerő tapsa és a di-

csérő szavak mellett a műsorban 
fellépő gyerekek számára hatalmas 
csapatépítő élmény volt a közös 
munka, és az alkotás öröme, melynek 
gyümölcse egy színvonalas, élményt 
nyújtó előadás lett. Köszönjük a 6.b 
osztály munkáját és lelkesedését, és 
gratulálunk az előadásukhoz!

Március 14-én az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc emlékére 
rendezett ünnepséget az Óbu-
dai Harrer Pál Általános Iskola. 
A megemlékezés hetén a folyosó-
kon, osztálytermekben is megje-
lentek a kokárdák, a márciusi if-
jakra emlékező faliújságok, képek 
és dekorációk.

A 6.b osztályosok Demeter Vik-
tor osztályfőnök irányításával több 
hetes felkészülés után adták elő 
műsorukat. A forradalom napjának 
eseményeit és helyszíneit mutatták 
be dramatizált formában, verssel, 
énekkel és videóbejátszásokkal is 
színesítve az előadást, melynek ak-
tuális üzenete, hogy a  forradalom 

Március 15-e a Szent 
Miklós Iskolában

A Szent Miklós Általános Iskola 
és EGYMI-ben az intézmény di-
ákjai ebben az évben is méltó mű-
sorral emlékeztek meg a március 
15-ei forradalom és szabadság-
harc hőseiről.
Az idei tanévben a 2-3. autista osz-

tály színes, verses-dalos-zenés össze-
állításával emlékeztünk 1848. már-
cius 15. eseményeiről. A műsorban 
közreműködtek a Színeskotta Zene-
karunk citerásai és az énekkar is.
Köszönet Meyer Mártának, Garay 

Máriának, Stein-Kovács Anitának és 
minden résztvevőnek a színvonalas 
műsorért!

A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskolában március 14-én a 4. 
és az 5. órában emlékeztek meg 
az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc kezdetéről.
Az ünnepi műsort a negyedik év-

folyam állította össze, de az alsósok 
is aktív részesei voltak. A szereplők 
többsége a színpad előtt mozgott, 
folyamatos kapcsolatot tartva a néző-
közönséggel, akik adott jelre hol zász-

lót lengettek, hol ünneplő tömegként 
álltak fel. A szereplők korabeli jelme-
zekbe bújtak, így idézték fel a kor han-
gulatát. Rövid jelenetekben átélhették 
a gyerekek március 15-e eseményeit.
A műsort színesítette az énekkar, 

Viczián Gábor tanár úr vezetésével 
illetve Vecsei András tanár úr és tanít-
ványa, Kovács Gábor gitárjátéka.
Ez a rendhagyó megemlékezés ki-

csiknek és nagyoknak egyaránt élve-
zetes volt.

Március 15. a Medgyessyben
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A március 15-ei hősökre emlékeztünk a Kerékben Petőfi útján a Fótisok
Még a Magyar Kultúra napján 

egy vetélkedőt hirdettek az Angol 
Nyelvet Emelt Szinten Oktató Ál-
talános Iskola magyartanárai, ame-
lyet az intézmény 7.a osztálya nyert 
meg. Jutalmul egy kiránduláson ve-
hettek részt, melyen felidézték Pe-
tőfi Sándor pesti tartózkodásához 
köthető legfontosabb eseménye-
ket, helyszíneket, részesei lehettek 
az 1840-es évek mindennapjainak, 
és egy kis időre magunk is a „már-
ciusi ifjak” bőrébe bújhattunk.
Március 7-én vezetőnk, Nehéz 

Győző az Astoriától indulva kala-
uzolt végig minket a helyszíneken; 
megnéztük például a régi Nemze-
ti Színház helyén álló emléktáblát, 
benéztünk abba a házba, amelynek 
elődjében a költő Petőfi és az író Jó-
kai együtt laktak a költő házasságkö-
tése után. Elsétáltunk arra a helyre, 
ahol az eredeti Pillwax kávéház volt, 
ami nem azonos a mai Pilvax kávé-
házzal. Sétánkat a Nemzeti Múzeum 
lépcsőin fejeztük be, ahol – ahogy 
megtudtuk – Petőfi nem szavalta el 
a Nemzeti dalt.

A hűvös idő ellenére jól telt ez 
a nap is, este otthon fáradtan, de 
boldogan bújtunk ágyba, mert más-
nap nem kellett iskolába menni.
Az írás a 7.a osztály tanulóinak élmény-
beszámolói alapján készült.

Nemzeti ünnepeink mindig al-
kalmat adnak arra, hogy a felnö-
vekvő generációval megismertes-
sük történelmünket, s továbbadjuk 
számukra azokat az érzéseket, ér-
tékeket, amelyek a mai magyarság 
összetartozásának alapjait képe-
zik. Az általános iskolás és gim-
nazista diákok ennek szellemében 
ünnepelték meg az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc hősei-
nek emléknapját a Kerék Általános 
Iskola és Gimnáziumban.
Az iskola aulája leginkább szimultán 

színpadra hasonlított, ugyanis a tago-
zatok más-más helyszínen mutatták 
be előadásaikat, melyek igazodtak 
az életkori sajátosságokhoz, eltérő 
háttérismeretekhez.
Először az alsósok léptek színpadra, 

velük indult az ünneplés. A nemze-
ti színekkel díszített előadóteremben 
először a Himnusz csendült fel, majd 
a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű 
népdal jól ismert dallamára néptánc 
elemekre épülő koreográfiát mutat-
tak be alsós tanulóink. Ezt követte 
egy tavaszköszöntő vers, megteremt-
ve az 171 évvel ezelőtti események 
alaphangulatát. Látványos történelmi 
áttekintés után Csanádi Árpád ver-
se hangzott el, melyet a Nemzeti dal 
pantomim-változata követett. Piros és 
zöld papírtulipánok emelkedtek a ma-
gasba a 12 pont egyes követeléseinek 
elhangzásakor, majd a Kossuth-nó-
tára jártak verbunkos táncot a har-
madikos fiúk. A Kormorán együttes 
dalának élő énekes feldolgozása után 

Heltai Jenő Szabadság című költemé-
nye hangzott el, műsorzárásként pe-
dig a Szózat következett. A műsort 
Balázs Anna, Mikolay Ágnes, Bakó 
Emília és Eichmüller Barbara állítot-
ták össze, tanították be.
A gimnazisták műsora a Himnusz-

szal és a Fölszállott a páva filmfeldol-
gozásával indult, Vörös István Szél-
fútta akarat-a pedig már jelezte, hogy 
az előadás középpontjában a mindent 
elsöprő érzelmek állnak majd. A darab 
fő cselekményszálát adó szerelmespár 
jelentéből megtudhattuk, a hétközna-
pi fiatalemberek hogyan sodródtak 
bele a később történelmivé nemesedő 
eseményekbe. A szerelmesek a Pilvax 
kávéházban csoportosuló hősökkel 
már együtt vonultak a Nemzeti Mú-
zeum elé meghallgatni a Nemzeti dalt, 
onnan pedig a Nemzeti Színházba, 
ahol tanúi lehettek Jókai Mór és La-
borfalvi Róza megismerkedésének. 
A gimnazista fiúk verbunkos tánca 
után ugyan a fiatal szerelmesek el-
szakadtak egymástól, s Petőfi Arany 
Jánoshoz írt levele, majd Jött a halál 
című verse is jobbára a harcok okozta 
nehézségeket mutatta be, ám végered-
ményben – ahogy az a szövegből is 
kiderült – „hiába a kivégzések, a börtön, 
az elnyomás, a régi világot már nem lehetett 
visszaállítani, a magyarság elindult a valódi, 
polgári nemzetté válás útján.” A remény 
felemészthetetlenségét Nagy László 
Adjon az Isten című versének énekelt 
változata erősítette meg. Ezt a műsort 
a Boczán Csilla, Eichmüller Barbara és 
Pintér Patrik tanárhármasa készítette.
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Visszaemlékezés H. Varga Ágnessel

míg én is nyugdíjba nem mentem.
– Miben adott mást a művészeti 

oktatás, mint az általános iskolai 
rajztanítás?
– Magasabb szervezettséget jelen-

tett, önként jöttek a gyerekek ezért 
érdeklődőbbek is voltak, hiszen 
az iratkozott be, akit érdekelt a fes-
tés-rajzolás. A nagy feladatot az je-
lentette, hogy ott tudom-e tartani 
a csoportban akár több évig is őket, 
hiszen képzőn nem az iskolai kötött-
ség tartotta ott a gyerekeket, hanem 
az érdeklődésük. Próbáltam egy játé-
kos hangulatú világot megteremteni 
a foglalkozásokon, ahol az ott töltött 
órákat egy szabadabb hangulatú al-
kotó munkának érezték a gyerekek.
– Neked, mint alkotónak van-e 

kedvenc technikád? És ezt beépí-
tetted-e a foglalkozásba?
– Az akvarell és a rézkarc a két 

kedvenc. Mivel grafika szakos cso-
portokat indítottam a Fodros bázis 
iskolában, ezért a sokszorosító grafi-
ka több fajtáját is ki tudtuk próbálni 
a gyerekekkel, mint a papírmetsze-
tet, monotípiát, fóliakarcot és réz-
karc nyomatokat is készítettünk.
– Szeretted a tanszakvezetői 

munkát?
– Igen. Jó volt a kollektíva, össze 

tudtunk dolgozni, segítettük egymást. 
Együtt találtuk ki a versenyek temati-
káját, milyen kiállításokat szervezzünk.
A következő oldalon folytatódik

50 éves múlt az Aelia Sabina 
Alapfokú Művészeti Iskola. Ez 
a kerek jubileum alkalmat adott 
az intézménynek, hogy visszaem-
lékezzenek az elmúlt évekre. En-
nek fényében készült el a követke-
ző interjú is, melyet Tóth Márta, 
a képzőművészet tanszak vezetője 
készített elődjével, H. Varga Ág-
nessel, az intézmény korábbi pe-
dagógusával, a képzőművészeti 
tanszak volt vezetőjével.
Örömmel vettem a kérést, hogy 

készítsek interjút nemrég nyugdíjba 
vonult kolléganőnkkel, Varga Ági-
val. Tizenhat évvel ezelőtt ismertem 
meg egy kerületi rajzversenyen, ahol 
szervezőként tüsténkedett. Én abban 
az évben kerültem Óbudára taníta-
ni. Ági akkor még nem volt az Aelia 
Sabina tanára, „csak” kerületi kol-
léganők voltunk, de amióta megis-
mertem bámultam azt az energiát, és 
derűt, amivel tanított, versenyre ké-
szítette tanítványait, vezette a kerüle-
ti rajz munkaközösséget, majd művé-
szeti iskolánkban a képzőművészeti 
tanszakot. Az iskolai feladatok mel-
lett mindig maradt ideje saját alkotó 
munkára és a kerületi művésztanárok 
kiállításának szervezésére is. Mindig 
tevékeny, fáradhatatlan.
Mostani beszélgetésünk helyszíne 

is az a terem, ahol nyugdíjasként dél-
utáni rajzszakkört tart gyerekeknek. 
Mikor megérkeztem még pakolta el 
a rajzfelszereléseket a foglalkozás 
után.
A kezdetekről, pályájának indulá-

sáról kérdeztem.
– Tiszalökön születtem 1954-ben, 

gyerekkoromat ott éltem. Azóta fes-
tek, rajzolok. A nyarakat a mai na-
pig a Tisza partján töltöm, képeim 
motívumait részben ott gyűjtöm. 
Tudatos választás volt a tanári pálya. 
Szerettem a kis gyerekeket, kamasz 
koromban a szomszédba jártam daj-
kálni őket. Példaképként apai nagy-
apám állt előttem, aki rajztanár, majd 
később iskolaigazgató volt – emlék-
szik vissza Ági.

H.Varga Ágnes Nyíregyházára járt 
tanárképzőre, ahol két mesterétől 
(Pál Gyula, Horváth János) a képző-
művészet sokszínűségét, sokféle 
technikai ismereteket, akkori friss 
szemléletmódot tanulhatott.
Művésztelepeken építette tovább 

tudását: Mártély, Zebegény, Hajdú-
nánás, Bélatelep. A Tokaji Nemzet-
közi Alkotótáborban szerette meg és 
mélyítette el a rézkarc technikát. Ági 
26 éve költözött Budapestre. A Fod-
ros Általános Iskolában tanított rajz- 
és vizuális kultúrát, majd a kerületi 
rajz munkaközösséget is összefogta.
– Hogyan kerültél tanárként is-

kolánkba?
– Együtt álltunk a Fazekas folyosó-

ján és vártuk a gyerekeket szombat-
ról-szombatra, a Fővárosi Rajzver-
senyen Ónódy Katival. Beszélgetés 
közben kérdezte, hogy nincs-e ked-
vem a szakköröseimmel bekapcso-
lódni a képzőművészeti oktatásba? 
Ő vezette akkor az Aeliában a képző-
művészeti tanszakot. Igent mondtam. 
Kihasználva a rézkarc iránti vonzal-
mamat, grafika főtárggyal indítottuk 
a képzős oktatást a Fodrosban. Pár 
évig párhuzamosan vittem az általá-
nosban a rajzoktatást és a képzőt, majd 
olyan sok művészetis csoportom lett, 
hogy átkerültem az Aelia Sabinába 
főállásba. Ónódy Kati nyugdíjazása 
után pedig átvettem a tanszak veze-
tését is, amit egészen addig csináltam, 
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Visszaemlékezés H. Varga Ágnessel
gő művészeti élet folyik. Meg kelle-
ne találni a kapcsolódási pontokat 
ehhez a lehetőségekhez. Ezt így 
utólag hiányosságnak érzem a mun-
kánkból.
Viszont a pályázatokkal kapcsolat-

ban az az érzésem, hogy jobban kell 
szelektálni, hogy melyiken vesztek 
részt, mert a túl sok pályázat meg-
fojtja a szabad alkotó munkát. Ne 
az legyen a cél, hogy minél több 
pályázaton indítsátok a gyerekeket, 
hanem az alkotó munka és hogy mit 
szeret a gyerek. Véleményem sze-
rint ne a versenyszemlélet, hanem 
a gyerek világa, személyisége legyen 
a fontos munkátokban. 
A művészeti iskolán belül pedig, 

akár az órákon, akár órán kívüli fog-
lalkozásokon tudatosabban lehetne 
összekapcsolni a zenei és a képző-
művészeti minőségeket.
– Köszönöm Ági az interjút! 

A gondolatokat megosztom 
a kollégákkal. Az ő nevükben is 
további kreatív, alkotó munkában 
mozgalmas nyugdíjas éveket kí-
vánunk!
Beszélgetés után Ági még megmu-

tatta a gyerekek most készült mun-
káit, beszélgettünk kiállítási terveiről 
és az év végi művésztanár kiállítás 
szervezéséről. Mint mondtam fárad-
hatatlan, és tele van tervekkel.

– Vannak-e tanítványaid, akik 
a középiskolában is a képzőművé-
szet felé orientálódtak?
– Még a Fodrosból több tanítvá-

nyom is képzőművész lett, egy pedig 
iparművész, keramikus. A képzős 
tanítványaim közül Sütő Kitti ment 
a kisképzőbe, illetve Homályos Ré-
kát most vették át az Árpád Gimná-
ziumból a kisképzőbe.
Ági saját alkotó tevékenységéről és 

sokszínű, támogató pedagógiai mun-
kájáról így fogalmaz középiskolája, 
a Tiszavasvári Váci Mihály Gimná-
zium jubileumi évkönyvében (2013):
„A festészet és a színek világa 

munkáimban újra visszatér. Az olaj-
jal egyenrangú technikának tekintem 
az akvarellt, a pasztellt. Kísérlete-
zem vegyes anyagokkal, festménye-
imen különleges felületek kialakítá-
sával is. A hagyományos táj-témák 
örömfestészete fogva tart. A sza-
badban festés csodái, a tájak atmo-
szférája lendületet, frissítő energiát 
adnak. Képeim témája a Duna, nyá-
ron a Tisza.
Mélyebb tartalmakat, belső ref-

lexiókat ábrázolok figurális képei-
men. Az emberi kapcsolatok, viszo-
nyok képpé formálása foglalkoztat 
az utóbbi időben. Rendszeresen ki-
állítok Budapesten és vidéken.

„Színkör” néven 10 éve vezetek 
felnőtteknek és középiskolásoknak 
egy képzőművészeti kört. A tagok 
kora, foglalkozása különböző. A fel-
nőtteket az alkotás vágy vezeti, a fi-
atalok továbbtanulás miatt jönnek. 
Mindenki a saját tempójában, sa-
ját szintjéhez igazodva dolgozhat: 
csendéletek, modell utáni tanulmá-
nyok, vázlatok, fotók alkotó fel-
dolgozása különböző technikákkal. 
Megismerkednek kompozíciós, téri, 
formai problémák megoldási lehető-
ségeivel. Egyéni látásmódjuk kialakí-
tására törekszem.”
– Milyen a kapcsolatod most 

nyugdíjasként a volt kollégákkal?
–- Az elmúlt években többször is 

hívtatok zsűrizni, kiállítás megnyi-
tóra. Az iskolavezetés ősszel kérte, 
hogy a Bartók illusztrációkból se-
gítsek összeválogatni a gyerekmun-
kákat az albumhoz. Örülök ezeknek 
a kéréseknek és szívesen megyek.
– Visszatekintve a képzőművé-

szeti oktatásra iskolánkban, van-e 
számunkra, most tanító kollégák-
nak valami üzeneted, útmutatá-
sod, ami segítheti munkánkat, ad-
hat egy kis pluszt a munkánkhoz?
– Talán jobban ki kéne használni 

azokat a lehetőségeket, hogy egy 
nagyvárosban tanítotok, ahol pezs-
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Tavaszi iskolaváró foglalkozás a Medgyessyben Vendégeink voltak 
az óvónénik

A Pécsi Sebestyén Ének-Zenei 
Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola régi hagyományát 
élesztette újra az alsó tagozatos 
munkaközösség. Az intézmény 
meghívta a kerület óvodapedagó-
gusait egy nyílt napi délelőttre.
Tímárné Hercz Alíz tanítónőnk vi-

dám, komplex órarészletet mutatott be 
elsős osztályával „Hol  tartanak  az  első-
sök” címmel, Balog-Gál Tünde fejlesz-
tőpedagógusunk pedig egy rövid pre-
zentációt tartott az „óvodából az iskolába 
való átmenet” címen az iskolaérettségről, 
és arról, hogy mely képességterület fej-
lesztése szükséges ahhoz, hogy az óvo-
dások az iskolába kerülve sikeresen 
elvégezhessék az első osztályt. A prog-
ramot kötetlen beszélgetés zárta.

Március 8-án ismét megnyitotta 
kapuit a Medgyessy Ferenc Né-
met Nemzetiségi Nyelvoktató Ál-
talános Iskola magoncképzője.
Rövid köszöntő után angol és né-

met foglalkozásra vártuk a kicsiket. 
Míg ők ismerkedtek a két nyelv szép-
ségeivel, addig a szülőknek a hitokta-
tók tartottak tájékoztatót a következő 
tanévre szervezett hit- és erkölcstan 
oktatásról.

Ezután három csoportban tevé-
kenykedtek a gyerekek. Edit nénivel 
és Anikó nénivel egy szép színes cse-
repes virágot készítettek papírból, 
Marcsi nénivel cicát és kutyát haj-
togattak, Rita nénivel pedig bepil-
lanthattak a sakk világába. Mozog-
tak a földre kiterített nagy méretű 
sakktáblán, énekeltek és játszottak. 
Felejthetetlen másfél órát töltöttünk 
el együtt.

A Csodák Palotájában jártunk
Február 19-én a Csodák Palotájá-

ban „A jövő technológiái” címmel 
szakmai napot tartott a Szent István 
Egyetem, amelyen az Újpesti Bene 
Ferenc Általános Iskola is részt vett. 
A programról Beley Ildikó, a 3.b 
osztályfőnöke számolt be.
Az Észak-Budapesti Tankerülettel 

kötött együttműködésnek köszönhe-
tően intézményünk kedvezményes be-
lépőhöz juthatott, így az osztályommal 
örömmel ki is használtuk ezt a lehető-
séget. A kis harmadikosokat lenyűgözte 
a sok érdekes látnivaló, a rengeteg játék, 
kísérlet, a modern technika vívmányai.
A bőség zavarával küzdöttünk, hisz 

annyi csoda van ott, hogy 1-2 óra alatt 
lehetetlen mindent végigjárni, kipróbál-
ni. Hogy csak néhányat említsek, Tudó-
sok csarnoka, Mágneses mező, Űrállo-
más, Illúzió kiállítás, Newton kiállítás, 

Logikai megálló, egyik fantasztikusabb 
mint a másik. Ráadásul, az egyetemnek 
köszönhetően alkalmunk nyílt még egy 
interaktív geológia kiselőadás meghall-
gatására is, amely a kőzetek kialakulá-
sáról szólt. Rendkívüli élményt jelentett 
a mikroszkopikus képek kivetítése, a kő-

zetek, különféle talajféleségek szemünk 
láttára történő átváltozása, és az ásvány-
készítő kísérlet, amit maguk a gyerekek 
is kipróbálhattak. Többen el is határoz-
ták: „Ha nagy leszek, geológus leszek!”
Köszönjük a lehetőséget, köszönjük 

ezt a fantasztikus, élménydús napot.
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Az Angol Nyelvet Emelt Szinten 
Oktató Általános Iskola felsősei 
rendre meglátogatják a városhá-
zát. Legutóbb az intézmény 6.b 
osztálya indult útnak, amelyről 
Medgyesi Júlia 6.b osztályos tanu-
ló írt élménybeszámolót.
Egy márciusi délelőtt félnapos ki-

rándulásra indultunk osztályfőnö-
künkkel, Erika nénivel és angoltaná-
runkkal, Mónika nénivel. A célunk 
ezúttal közvetlen lakóhelyünk, Újpest 
alaposabb megismerése volt. Bár va-
lamennyien itt tanulunk, és a legtöb-
ben közülünk itt is laknak, sok újat és 
érdekeset hallottunk és láttunk a nap 
folyamán.
Első állomásunk a Király utcai 

könyvtár volt. Egy kedves hölgy várt 
minket. Bemutatta az intézményt, 
amely egyébként a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár fiókkönyvtára. Kü-
lön gyerek- és felnőttrészleget üze-
meltetnek az olvasók számára, ezen 
kívül van a felső szinten egy tudomá-
nyos részleg is. Akár újságokat is bön-
gészhetünk, megtaláltuk a napi- és he-
tilapokat, magazinokat, folyóiratokat. 
Cd-k, dvd-k hallgatására és kölcsönzé-
sére is van lehetőség, sőt még régeb-
bi, már nem aktuális sajtótermékek 
megvásárlására is. A könyvtáros hölgy 
elmesélte és be is mutatta, hogy mi-
lyen rendszerbe sorolják (katalogizál-
ják) a könyveket, ami alapján könnyen 
megtalálhatjuk őket. Ezt követően mi 

is feladatokat kaptunk: mindenkinek 
ki kellett az elhangzottak alapján ke-
resni egy bizonyos kötetet. Nekem 
egy hüllőkről szóló jutott a sok-sok 
olvasnivaló között. A könyveket pár 
szóban bemutattuk egymásnak, majd 
kedvünk szerint keresgélhettünk, és 
többen kölcsönöztünk is.
A könyvtári foglalkozás után átsé-

táltunk a sokunk által tornyos város-
házaként emlegetett gyönyörű szép 
épületbe, az újpesti Városházába, 
amit Roland lovag őriz már mintegy 
120 éve, a toronycsúcsról letekint-
ve. Az épület eklektikus-szecessziós 
stílusban épült – tudtuk meg az ide-
genvezetőnktől, Szőlőssy Marianne 
nénitől, a Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetőjétől. Ő mesélt nekünk az in-
tézmény falán elhelyezett emléktáb-
lákról, melyek Mildenberger Márton, 
Ugró Gyula és Semsey Aladár em-
lékét őrzik. Beléphettünk a kisebbik 
díszterembe, amely egyben házas-
ságkötő teremként is működik. Itt 
hallgattuk meg az épület történetét 
és azt is, hogy milyen eseményeken 
használják ezeket a helyiségeket. Be-
kukkantottunk a nagy díszterembe is, 
ahol városi ünnepségeket, hangver-
senyeket szoktak tartani, és ez a ta-
nácsterem is, ahol a kerület képviselői 
Újpest ügyeiről döntenek. Itt hallgat-
tuk meg Újpest történetének főbb ál-
lomásait a megalapításától napjainkig. 
Marianne néni mesélt nekünk gróf  

Újpesti séta a 6.b-vel
Károlyi Istvánról, városunk alapító-
járól s az ő családjáról is, amelynek 
a 4. kerület azóta is sokat köszönhet. 
Megtudtuk azt is, hogy kerületünk 
híres festőjének és díszpolgárának, 
Pállya Celesztinnek az örökségéből 
több festmény ékesíti a polgármester 
úr szobáját, és a művész híres – általa 
készített – hegedűje pedig a kerületi 
zeneiskolában van, s még ma is mu-
zsikálnak rajta. Büszkék vagyunk rá, 
hogy mi gondozzuk a 20. század első 
felében alkotott egyik polihisztorának 
sírját a Megyeri temetőben. Kár, hogy 
eredetiben nem nézhettük meg a mű-
alkotásait, mert zavartuk volna az iro-
dában folyó munkát.
Sétánkat a közelben található, nem-

rég átadott UP-ban fejeztük be, ahol 
meglepetésünkre egy szelet pizzával 
és üdítővel láttak minket vendégül. 
A kellemes tavaszi napon szívesen 

sétáltunk és töltöttük együtt az időt. 
Igazából nem is kell nagyon messze 
mennünk ahhoz, hogy új és szép dol-
gokat lássunk és halljunk! Örülök, 
hogy sok új ismerettel gazdagodhat-
tam, amiről otthon családomnak is 
meséltem.
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Január 23-án nyílt meg a Dr. 
Pálfi György Tudománytörténeti 
kiállítás a Vécsey János Leány-
kollégiumban a Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából, amelynek 
anyagát a Magyarok Világszö-
vetsége bocsátotta az intézmény 
rendelkezésére. A kiállításról 
a szervező, Sipos Kata tanárnő 
számolt be újságunknak.
A művészetekben és sportban elért 

sok magyar siker mellett a tudomá-
nyos sikereinkre is büszkék lehetünk, 
hisz ezek a találmányok, fejlesztések 
az emberiség előrehaladását szolgál-
ták, szolgálják ma is.
A kiállításnak köszönhetően több 

száz magyar szellemi alkotás volt lát-
ható a falakon. Magyar felfedezők, 
magyar alkotók, akik találmányaik-
kal az egész világot meghódították. 
A kiállításnak a legfőbb üzenete az, 

hogy a tudomány és az innováció 
határokon átnyúló fogalmak. A ma-
gyar és magyarországi származású 
tudósok, felfedezők a világ tudo-
mányában évszázadok óta nagyon 
sikeresen és eredményesen vettek és 
vesznek részt. 

Előzetesen azt gondoltuk, hogy 
sokkal unalmasabb lesz a látogatás, 
de tévedtünk! Nagyon érdekes volt, 
mert még nem láttunk ilyet.
Vezetőink végül buzdítottak min-

ket, hogy válasszunk nyomdai szak-
mát, abban is segítséget nyújtottak, 
hogy ezt milyen iskolák választásával 
tehetjük meg.
A nyomdai látogatás után eleget 

tettünk Wintermantel Zsolt polgár-
mester úr meghívásának, és egy rö-
vid látogatást tettünk a városházán. 
A vezetőnk Szöllősy Marianne volt, 
aki az Újpesti Helytörténeti Gyűj-
temény vezetőjeként a téma egyik 
legjobb ismerője. Megismerkedtünk 
az épület történetével, megnéztük 
a házasságkötő termet és a dísz-
termet, közben sok érdekességet is 
megtudtunk Újpest történelméről is. 
A látogatás végén még körbe néz-
tünk a polgármester dolgozószobá-
jában is. Végül a nap fénypontjaként 
a piacon vendégül láttak minket egy 
szelet pizzára és egy pohár üdítőre. 
Még repeta is volt!

Hetedik osztályban már min-
denkinek gondolkodnia kell 
azon, hogy egy év múlva milyen 
irányba tervezze továbbtanulását. 
A pályaválasztást segítendő láto-
gatott el az Angol Nyelvet Emelt 
Szinten Oktató Általános Isko-
la 7.a és a 7.c osztálya az újpesti 
Pauker nyomdába.
Az osztályokat Csorba András mi-

nőségügyi vezető és Golej Gábor 
gyártás-előkészítési csoportvezető 
kísérte végig az üzemen. Nagy sze-

retettel és hozzáértéssel beszéltek 
az ott folyó munkáról, a termelés 
különböző fázisairól. Megismerked-
tünk a nyomdai gépekkel, megtud-
tuk, hogy az itt dolgozó emberek 
folyamatos, nappali vagy éjszakai 12 
órás munkarendben dolgoznak. Lát-
tuk, hol és hogyan készülnek a pla-
kátok, füzetek, könyvek és egyéb 
nyomdai termékek. Az is újdonság 
volt számunkra, hogy minden színes 
kiadványt csak négy szín keveréké-
ből állítanak elő. 

Hetedikeseink a nyomdában és a Polgármesteri Hivatalban

Tudománytörténeti kiállítás a Vécsey János Leánykollégiumban

Szentgyörgyi Albert szerint: „Min-
den ország akkora, amennyivel hoz-
zájárul az emberiség fejlődéséhez, 
függetlenül attól, hogy a térképen 
mekkora terület jelöli helyét.”
A kiállítás három hétig volt látható 

a kollégium aulájában.
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Március 8-án került megrende-
zésre az Országos Kaán Károly 
Verseny III. kerületi fordulója 
a Fodros Általános Iskolában, 
amelyről Bozókiné Havas Kata-
lin, az intézmény  földrajz-bioló-
gia szakos tanára, a versenyszer-
vezője írt beszámolót.
A neves eseményt Havas Thyra 

intézményvezető asszony nyitotta 
meg. Elmondta a gyerekeknek, hogy 
ez az egyik legnehezebb, legtöbb ta-
nulást és nagyon alapos felkészülést 
igénylő verseny, büszkék lehetnek 
rá, hogy iskolájukat ők képviselhe-

tik.  A tananyagon kívül tudni kel-
lett a Természetbúvár című folyóirat 
aktuális cikkeit, részletesen ismerni 
Kaán Károly életét és munkásságát, 
valamint hazánk Nemzeti Parkjairól 
is sokrétű információval kellett ren-
delkezniük 
 A kerület nyolc iskolájából har-

minchat 5. és 6. osztályos tanuló 
mérte össze tudását. A 100 pontot 
érő feladatlapon igen változatos kér-
dések voltak 10 feladattípusban. 
Gratulálunk a győzteseknek, szép 

eredményeket kívánunk a fővárosi 
versenyen!

Kaán Károly Természetismereti Verseny a Fodrosban

Prózamondó verseny a Szellő Iskolában
Március elsején, a naptári ta-

vasz első napján ünnepi díszbe 
öltöztek a Szellő EGYMI diákjai 
és nevelői. Arany-Tóth Hajnalka 
néni szervezésében ugyanis pró-
zamondó versenyt tartott az in-
tézmény, amelyről Csohány Éva  
számolt be.
Az alsó tagozatos gyerekek Má-

tyás királyunkról mondtak szebbnél 
szebb történeteket. Ki egyedül ta-
nulta meg szövegét, ki csoportosan 
állt a zsűri és társai elé, sőt volt olyan 
csapat, akik még el is játszották 
a  mesét. A felső tagozatos diákok 
a közeledő évfordulóra tekintettel 
megidézték 1848 márciusát. Együtt 
izgulhattunk tanulóinkkal a lelkesítő 

eseményeket átélve. Rendhagyó mó-
don Petőfi Sándor lelkesítő költemé-
nye is elhangzott.
Mikor már minden kicsi és nagy 

elmondta szövegét, Elek Zsuzsanna 
igazgató néni külön gratulált minden 
résztvevőnek, akik jutalmul könyv-
jelzőt és édességet vehettek át.
Az eredményhirdetést a következő 

heti Diákgyűlésen tartottuk meg.

Károlyisok fővárosi 
komplex képzőművé-
szeti versenyen
Az Újpesti Károlyi István Általános 

Iskola és Gimnázium négy 11. évfo-
lyamos tanulója jutott be csapatként 
a fővárosi komplex képzőművészeti 
verseny döntőjébe.
A csapat tagjai Ősz-Varga Lilla,  Ga-

ramszegi Laura, Büte Beatrix és Al-
Khrasani Amira voltak. Felkészítőjük 
Péliné Szincsok Zsuzsanna volt.
A tankerületi válogató január 10-én 

volt az Újpesti Károlyi István Általá-
nos Iskola és Gimnáziumban, majd 
a fővárosi fordulóra március 2-án ke-
rült sor a Fazekas Mihály Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnáziumban. 
A Károlyisok a Baár-Madas Reformá-
tus Gimnázium és Általános Iskola ta-
nulóival versenyeztek.

Első „bemelegítő” feladatként alakza-
tot állítottak össze fotóról térben. Ezt 
követően az iskola aulájában dolgoz-
tak a tanulók, épület makettjét építet-
ték meg kreatívan, akár az ott találha-
tó használati tárgyak felhasználásával. 
A zsűri értékelte az anyaghasználatot, 
a funkcionalitást, a formaalkotást, a tér-
alkotást, a komponálást és nem utolsó 
sorban az együttműködő képességet és 
kommunikációt.
Ezt követően a versenyen Al-

Khrasani Amira és Büte Beatrix csa-
pata első helyezést, Ősz-Varga Lilla 
és Garamszegi Laura csapata máso-
dik helyezést ért el.
A munkák kiállításra kerülnek 

majd május 15-én az Újpesti Kul-
turális Központ Ifjúsági Házában.
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Március 2-án már negyedik al-
kalommal került megrendezésre 
a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemen a Medve 
Matek Élménynap, melyen az Új-
pesti Károlyi István Általános Isko-
la és Gimnázium tanulói Farkasné 
Balogh Éva, Szegedi-Vargháné 
Bednay Györgyi és Virga Mariann 
tanárnők kíséretében vettek részt.
Különböző matematikához kapcso-

lódó standokon próbálták ki tudásu-
kat, és türelmüket. Játszottak ördögla-
kattal, és furfangos fejtörőket oldottak 
meg. Akik a különböző matematikai 
alakzatok meghajtogatásához kaptak 
kedvet, az origami stand várta őket.
A délelőtt folyamán meghívott pro-

fesszorok és matematikusok tartottak 
kisebb előadásokat.

Az ebédet követően kiscsoportos 
foglalkozások kezdődtek. Volt ahol 
fogpiszkálót szurkálhattál narancsba, 
majd kidekorálhattad filccel gömbi 
háromszögeket keresve. Volt, ahol tit-
kosírást fejthettél meg, vagy mindösz-
sze egyetlen vágással szebbnél-szebb 
mintázatokat készíthettél papírból. 
A „Vágó Pesta” elnevezésű kvízen 
vizespalack lecsapásával jelezhetted, 
ha tudtad a helyes választ.
Míg a pedagógusok két kerekasztal 

beszélgetés közül választhattak, a di-
ákok játékos csapatversenyen pró-
bálhatták ki matematikai tudásukat, 
együttműködésüket.
A program zárásaként medvés nye-

reménytárgyakat sorsoltak ki a Medve 
Matekhoz kapcsolódó kvíz kitöltői 
között.

Medve Matek Élménynapon jártunk Kocka Csoki 
matekverseny
A Lázár Ervin Általános Iskola 

6.c osztályából öt tanuló – Hor-
váth Zita, Horváth-Kikindai Ben-
ce, Pataki Baján, Ulicny Dávid és 
Varga Olivér – vett részt a Kocka 
Csoki manufaktúra által szervezett 
matematika versenyen március 14-
én. A Kocka Csoki manufaktúra 
az első autizmusbarát csokoládé 
manufaktúra az országban.
A verseny nagyon jó hangulatban 

telt. Amíg a gyerekek érdekes és gon-
dolkodtató feladatokat oldottak meg, 
addig a kísérő tanárok – Matestyákné 
Leskó Judit és Iványi Miklósné – ta-
pasztalatot cserélhettek egymással. 
Végezetül minden diák egy ajándék 
csokoládé csomaggal távozott.

Kerületi matematika verseny az 5-7. évfolyamon
Az Óbudai Nagy László 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola a tizenötödik 
alkalommal adott otthont a ke-
rületi matematika versenynek, 
amelyen tizenhat általános iskola 
és három gimnázium hatvanki-
lenc diákja mérte össze tudását 
két kategóriában. A versenyről 
Borsos Irén versenyszervező írt 
beszámolót.
A versenyre március 13-án, szer-

dán került sor intézményünkben. 
A versenyzők évfolyamonként 5-5 
feladatot kaptak, melyek megoldá-

sára 60 perc állt rendelkezésükre. 
A feladatok sikeres megoldásában 

elsősorban a problémamegoldó és 
logikus gondolkodásra volt szük-
sége a diákoknak. A versenydolgo-
zatokat tíz tagú zsűri javította és 
értékelte. Köszönjük alapos és lelki-
ismeretes munkájukat.
Mindkét évfolyam első és második 

helyezett tanulója részt vesz a Buda-
pesti Általános Iskolák Matematika 
Versenyén.
Gratulálunk a továbbjutott tanu-

lóknak és felkészítő tanáraiknak, 
valamint minden versenyzőnek 
a megmérettetésen elért kiváló ered-
ményeikhez!
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Az Első Óbudai Német Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Is-
kola diákjai idén is csatlakoztak 
az országos pénzügyi és vállalko-
zói témahéthez. Ennek kapcsán 
a gyerekek különböző foglalko-
zásokon, előadásokon és vetél-
kedőkön vehettek részt, de szinte 
minden gyerek fantáziáját meg-
mozgatta az iskola pénzének el-
készítése is.
Egyesek a megadott méretek alap-

ján érmet, mások bankjegyeket ter-
veztek. Történelmi személyek helyett 
nálunk az iskola egyes pedagógusai-
nak arcképe került a papírpénzre.
A témahét során központi elem-

ként a pénz, mint fizetőeszköz ki-
alakulásának történetét dolgoztuk 
fel. Zárásként ebben a témában 
kellett a gyerekeknek egy színda-
rabot, prezentációt vagy videót 
készíteniük, amit azután előadtak 
az iskola közösségének. Az utolsó 
nap a szervezők között felvetődött 
a kérdés, mi lesz, ha mindenki csak 
ppt-t csinál és unalmas, egysíkú lesz 
az egész prezentáció? A legnagyobb 
örömünkre azonban az osztályok 
nagyon változatosan és érdekesen 
oldották meg a feladatot. Volt, aki 
a régi Magyarországon használt 
pénzekre, a pénzhamisításra, az ér-

dekes, különleges külföldi bankje-
gyekre, mások a pénz morális olda-
lára fektették a hangsúlyt. 
A gyerekek előzetes ismeretei sze-

rinti differenciálás is szerepet kapott 
a héten. Az ötödik és hatodik évfo-
lyamon a családok pénzügyeiről be-
szélgettünk, ebben a témában több 
önkéntes előadó volt segítségünkre. 
A hetedikes és nyolcadikos tanulók 
jobban elmélyülhettek a bankok és 
szolgáltatásaik világában; a Raiffei-
sen bank és Fundamenta szakem-
berei közül is érkeztek hozzánk elő-
adók.
A digitális kompetencia fejlesztése-

ként minden diákunk kipróbálhatta 
a Bridge Bizniscool-t – a Logiscool pro-
jektjét – amelynek célja, hogy játékos 
módon mutassa be a gyereknek a vál-
lalkozói és üzleti szemléletmódot, il-
letve a vállalkozások működését.
A héten megszerzett tudásról a fel-

ső tagozatos tanulók több Kahoot és 
papír alapú kvízen keresztül tehettek 
naponta tanúbizonyságot.
Rejtő Jenő híres mondásával – mi-

szerint: „A pénz az egyetlen dolog, ami-
ből  nem  árt  a  sok.” – talán nem azo-
nosulunk feltétel nélkül, de a héten 
azon dolgoztunk, hogy diákjainknak 
lehetőleg ez legyen a legnagyobb di-
lemmája felnőtt életük során.

Sulipénz tervezése a PÉNZ 7-en Vendégünk volt 
Bosnyák Viktória

A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-
lános Iskola 3. és 4. osztályosai 
számára emlékezetes nap volt 
március 11-e, mert személyesen is 
találkoztak sokuk kedvenc írójá-
val, Bosnyák Viktóriával.
A harmadikosok kötelező olvasmá-

nyai A sirály a király? illetve az Amikor 
kivirágzott a fánk fánk. Az olvasó ver-
seny 3. fordulójában pedig a negye-
dikesek is ezeket a könyveket olvas-
ták. Sokan kölcsönzik a könyvtárból 
a Tündérboszorkány és a Mantyusok 
sorozat köteteit is.
A több mint egy órás író-olvasó ta-

lálkozó felejthetetlen élményt nyúj-
tott mind a gyerekek, mind a tanító 
nénik számára. Az írónő közvetlensé-
ge, humora, vicces történetei, játékai 
elvarázsolták a gyerekeket. Többen 
okos kérdéseket tettek fel, melyekre 
pár pillanat múlva választ is kaptak. 
A találkozó végén a legügyesebbek 
apró ajándékot kaptak. Természete-
sen nem maradt el az autogram kérés 
sem.

Eddig is szívesen olvasták a gyere-
kek Bosnyák Viktória könyveit, de 
ez az élményekkel teli találkozó még 
népszerűbbé tette őt az ifjú olvasók 
körében.
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Április 3-án nyílt napot szervez-
nek a Vécsey János Leánykollégi-
um munkatársai a Vécsey Napok 
keretében, amelyre az intézmény 
szeretettel vár minden kedves ér-
deklődőt. E napon a kollégium 14 
órától látogatható. 16 órakor az ér-
deklődők számára egy rövid is-
mertetőt tartanak a szervezők, ezt 
követően pedig 18 órakor az ünne-
pi Gálaműsor tekinthető meg.
Kollégiumunkban középiskoláso-

kat, egyetemistákat, OKJ-képzésben 
lévő lányokat egyaránt fogadunk. 
Alapvetően vidéki diákok laknak 
nálunk, de Budapesten, nehéz csa-
ládi körülmények között élő, állami 
gondozott vagy SNI lányokat is fel-
veszünk. Így a kerületben élő hátrá-
nyos helyzetű diákokat is.
Néhány gondolat a történetünk-

ről: az 1990-es évek végén, a kol-
légium felújítása során derült fény 
arra, hogy kinek is köszönhetjük 
az épületet. Az aulában most látha-
tó márványtábla addig el volt fedve, 
az akkori rendszer szokásának megfe-
lelően. A kollégium akkori igazgató-
ja, tantestülete és diákjai kutatómun-
kájának eredménye, hogy 1999 óta 
az alapítónk Vécsey János nevét viseli 
az intézmény. Hogy ki is volt Vécsey 
János, annak különleges történetét el-
olvashatják a honlapunkon.
Mivel is várjuk a hozzánk beköltö-

ző diáklányokat: Óbuda szívében, 
szép zöldövezetben, egy csendes 
utcában, otthonos környezetbe ta-
lálhatják magukat a diákok, ahol el-
fogadó légkör veszi őket körül. Ná-
lunk minden a diákok jó közérzetét 
és fejlődését szolgálja. Elindulhat-
nak az önállósodás útján, miközben 
sok barátra, támogatóra tehetnek 
szert. A kollégium lehetőséget te-
remt a sikeres közösségi alkalmaz-
kodás elsajátítására, problémáik, 
konfliktusaik megoldására. A kol-
légium hozzásegít az életben való 
sikeresebb eligazodáshoz, felkészít 
az értelmiségi életre és közéletiség-
re, támogatja a környezettudatos 

és egészséges életmód elsajátítását. 
Törekszünk felszínre hozni és fej-

leszteni a tanulóinkban rejlő tehetsé-
get, lehetőséget adva nekik az adott 
területen való kiteljesedésre. 
A kollégiumban TEGOM (tehetség-
gondozó  műhely)  program működik, 
ami teret enged a tanulói képessé-
gek kibontakoztatásának (Kézműves 
műhely,  kultúrmorzsák  műhely,  környe-
zetvédelmi foglalkozások, logikát fejlesztő 
foglalkozások, sport). Célunk, hogy di-
ákjaink sokoldalú, érett személyisé-
gekké váljanak.
Segítséget kaphatnak:
• tanulmányi hátrányok csökken-

tésében (matematika, fizika, 
kémia, biológia, földrajz, kör-
nyezet- és természetismeret, 
magyar nyelv és irodalom, tör-
ténelem, etika, angol, német, 
orosz, olasz, latin, spanyol nyel-
vek terén)

• nyelvvizsga (angol, német, 
orosz) megszerzésében

• érettségire, felvételire való fel-
készülésben

• szakmaszerzésben, karrierépí-
tésben

• pályaválasztásban, továbbtanu-
lásban

• művelődésben
• közösségi önszerveződés gyakor-

latának elsajátításában (DÖK!)

Nyílt nap a Vécseyben

A szállás középiskolásoknak és 
nappali tagozatos OKJ-s diákoknak 
ingyenes, estiseknek és egyetemis-
táknak költségtérítéses. Az étkezés 
kedvező áron érhető el. Kényelmes 
hálótermeinken kívül az alábbi kö-
zösségi tereinkkel rendelkezünk: 
torna- és előadói terem, klubszoba, 
aula és kiállítótér, számítógépterem, 
teakonyha, konyha, ebédlő, diákmo-
soda, tanulószobák, tanulókuckó, 
korrepetáló termek, 9000 kötetes 
könyvtár, kültéri bútorokkal parko-
sított udvar.
Ingyenes szélessávú Internet WiFi 

eléréssel, kábel tv, biliárd, csocsó, 
darts, kölcsönözhető sportszerek, 
kerékpárok, társasjátékok várják 
a diákokat.
Elérhetőségeink, jelentkezés
Vécsey János Leánykollégium
(1035 Budapest Szél utca 11-13.)
Honlap címünk:
www.kollegium-vecsey.hu.
Jelentkezési lap is innen tölthető le. 
Év közben is veszünk fel diákokat.
A facebookon is ott vagyunk, illet-

ve a vecsey.lk@gmail.com ema-
il címen és a +36(1)6067-401 vagy 
a +36(1)6067-411 telefonszámokon 
is el lehet minket érni. 
Szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődő kollégát, szülőt és 
diákot!

https://www.facebook.com/tankerhir3/
http://kollegium-vecsey.hu/nevadonk/
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Február 22-én, péntek délután 
rendezték meg az Angol Nyelvet 
Emelt Szinten Oktató Általános 
Iskola felső tagozatán a farsangi 
mulatságot, amelyről most Hingyi 
Zsombor, az intézmény 6.b osztá-
lyos tanulójának beszámolóját ol-
vashatják.
Intézményünkben hagyománynak szá-
mít, hogy minden osztály műsorral 

készül e jeles eseményre. A nagy nap 
előtti hetekben iskolánkban már érezni 
lehetett a farsangi hangulatot, hiszen 
a szünetekben a termekből zene és 
gyermekek kacaja szűrődött ki. Láza-
san készültünk, hogy színvonalas elő-
adásokkal csaljunk mosolyt az arcokra. 
A produkciók megalapozták a jó-

kedvet, hiszen különböző stílusú 
zenékre állítottunk össze táncokat. 

Farsang a Fótiban
Volt itt minden: rappelés, hiphop, 
balettutánzat, tehetségkutató, ősem-
beres és modern tánc; a végén pedig 
tanáraink leptek meg bennünket egy 
countrytánccal, mely után az egész 
tornaterem hullámzott az újraindított 
zenére. A műsor befejeztével az ifjú-
ság kötetlen programokon vehetett 
részt. Lehetőség nyílt társasjátékozás-
ra, kézműveskedésre és ügyességi ve-
télkedőkre. A többség azonban a tor-
nateremben gyűlt össze, ahol kezdetét 
vette a disco. Általunk választott zene 
szólt, állandóan változó fények villog-
tak, és mi táncoltunk kifulladásig. 
Éhségünket és szomjúságunkat 

a büfé gazdag kínálatával csillapíthat-
tuk. Hat óra után került sor a tom-
bolára, ahol különböző ajándékokat 
lehetett nyerni. 
 Minden gyerek élményekkel gazda-

godva, fáradtan tért haza e csodás nap 
után. Én nagyon örülök neki, hogy 
iskolánkban minden évben hatalmas 
mulatsággal búcsúztatjuk el a telet.

főzhettek, a Napraforgó csoportot és 
Mary Poppins pedig mindenkit arra 
intett, hogy mosolyogni kell!
Az Aranyeső csoport felidézte 

a grundot és a Pál utcai fiúkat, végül 
a néptáncosaink léptek színpadra, és 
kápráztatták el a nézőket táncukkal.
Miután minden évfolyam elfogyasz-

totta a jutalmul kapott tortát, estig tar-
tó farsangi disco zárta a programot.

Fergeteges farsangi mulatsággal 
búcsúztatták a telet a Szent Mik-
lós Általános Iskola és EGYMI-
ben, ahol minden osztály lelkesen 
készült a farsangi műsorra.
Az óvodai csoport és az elsős autista 

osztály változatos jelmezekben vonult 
a színpadra, majd az 1-2. osztály elő-
adásában megelevenedett A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja című mese. A 2-3. 
autista osztály skótjaitól megtudtuk, 
hogy az igazi férfi szoknyát hord, a 3. 
osztály huszárjai lóháton indultak 
a csatába, a negyedikesek pedig Méz-
ga családként teljes létszámban vonul-
tak a háziállataikkal együtt.
A színpadon az is kiderült, hogy 

az 5. osztály kedvence a tükörtojás, 
szemtanúi lehettünk, ahogy a 6. osz-
tály tehetségkutató műsorában csil-
lag született, majd őket követően a 7. 
osztály boszorkányszombatot tartott, 
ahol egy zöld békából szép szál király-
fit varázsoltak.

Jelentősen borzolta a kedélyeket, és 
megmozgatta a nevezőizmokat, amint 
a 8. osztály szinkronúszóinak előadá-
sát egy cápa felbukkanása szakította 
félbe. Ezt követően a felsős autista 
csoport bulit rendezett – de micsoda 
bulit! A kollégista cicák énekeltek és 
táncoltak, az Orgona csoport szaká-
csai sikeresen beleültettek egy csir-
két a fazékba, és végre maguknak is 

Farsang a Miklós téren

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2298138320428718
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2298138320428718/2298137993762084/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2298046337104583
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2298046337104583/2298044237104793/?type=3&theater


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 21 -

 Kattintson Facebook oldalunkra!

A tavasz beköszöntével az Er-
kel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola nevelőtestülete 
méltán lehetett büszke elért sike-
reire. Erről olvashatnak most.
Március elején iskolánk újabb elis-

merésben részesült, amikor megkapta 
az Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
címet, így csatlakozott a Kárpát-me-
dencei hálózat több mint 1200 szer-
vezetéhez, melynek célja, hogy min-
den magyarlakta településen legyen 
lehetősége a tehetséges gyermekek-
nek az érvényesülésre. A Tehetség-
pont elismerését szimbolizáló táblát 
és oklevelet március 23-án veheti át 
intézményünk a Szent Imre Gimná-
zium dísztermében. Az Erkel diákjai 
és tanárai márciusban is sokat tet-
tek azért, hogy érdemesek legyenek 
a frissen kapott címre.
A hónap első hétvégéjén az Erkel 

Zeneiskola „Kalász” nevű kamara-
csoportja mutatta meg magát a Tóth 
Aladár Zeneiskolában megrende-
zett Csellóegyüttesek Fesztiválján. 
Az együttes fantázianeve a gyerekek 
keresztneveinek kezdőbetűjéből állt 
össze. A kamaracsoport tagjai: Hor-
váth Katalin, Biró Alexa, Tolnai Lili, 
Jáger Áron és Szücs Szonja. Elő-
adásukban Chopin: Largo, valamint 
Greensleeves – 16. századi angol dal-
lam – hangzott el. A csoportot La-
katos Gabriella készítette fel a fesz-

tiválra, melynek célja a felszabadult 
örömteli együtt muzsikálás volt, ver-
sengés nélkül. Ám versenyből is ju-
tott iskolánknak márciusban, hiszen 
kürtös növendékünk, Spitzer Márton 
a Kisújszálláson megrendezett XIII. 
Országos Zeneiskolai Kürtverseny 
döntőjében játszott március 8-10-i 
hétvégén. Nagy büszkeség iskolánk-
nak, hogy az első korcsoportban I. 
helyezést ért el diákunk. A versenyre 
Knáb Mihály készítette fel, zongorán 
kísérte Petrován Mária. Ezúton is 
gratulálunk mindannyiuknak!
Ugyanezen a pénteken, március 

8-án zajlott az Erkel legkedvesebb 
rendezvénye, a Kicsinyek hangver-
senye, ahol a zeneiskola legkisebb, 
legügyesebb növendékei szerepeltek. 
Ez a koncert minden év tavaszán 
kerül megrendezésre, ilyenkor a 10 
évnél fiatalabb diákjaink bűvölik el 
a közönséget. Idén is minden tan-
szak különböző hangszercsoportjai 
mutatták be tudásukat. Hallhattunk 
fuvolát, oboát, klarinétot, fagottinot, 
hegedűt, csellót, zongorát, trombitát, 
marimbát, gitárt és cimbalmot. Taná-
raink büszkék lehetnek a legapróbb 
diákokra. A koncert tükrében bát-
ran kijelenthetjük, hogy a következő 
években is el lesz látva Újpest tehet-
séges zenészpalántákkal, akik elvará-
zsolnak majd bennünket muzikalitá-
sukkal és csillogó virtuozitásukkal.

Tehetségpont akkreditáció és tavaszi sikereink Erdélyi László 
hangversenye

Erdélyi László zongoraművész 
tanárunk ismét egy nagy sikerű 
koncerttel örvendeztette meg a ze-
neművészetre éhes hallgatóságot 
a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában.
A hangverseny fő sodra ezúttal a bé-

csi klasszikusok szonáta repertoárja: 
Haydn F-dúr, Beethoven Fisz-dúr, 
Mozart C-dúr szonátái voltak, kiegé-
szítve Scarlatti F-dúr szonátájával. Ter-
mészetesen, ahogy már megszokhat-
tuk Erdélyi tanár úrtól, a zenei élmény 
mellé érdekes zenetörténeti előadás is 
tartozott. Apropó, a hangversenyen 
fény derült arra is, hogy a zenetörténé-
szek melyik darabot „tartják” Beetho-
ven X. szimfóniájának.

A kérdésre a helyes válaszadók között 
egy tiszteletjegyet sorsoltunk ki Erdé-
lyi László következő hangversenyére.
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2298065367102680/2298064060436144/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2298065367102680/2298064063769477/?type=3&theater
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A januárban kezdődő mérkőzés-
sorozatok után kialakult a febru-
ár 6-án rendezett Négyes Döntő 
mezőnye a Budapesti Kézilabda 
Diákolimpia IV. korcsoportjában, 
melyen a Medgyessy Ferenc Álta-
lános Iskola is részt vett.
Csapatunk, diákjaink jól küzdöttek 

végig a mérkőzések alatt folyamato-
san javuló tendenciát mutatva a játék-
ban. Előzetes ismeretek alapján a re-
ális cél a bronz mérkőzés tűnt, mivel 
két komoly utánpótlás nevelő iskolá-
val is találkoztunk, akiktől tisztességes 
vereséggel távoztunk. A bronzmérkő-
zésen végig partiban voltunk a fizikai-
lag és játékban is előrébb járó Kispesti 
Vass Lajos Iskolával szemben, de saj-

nos itt is kijött tudásbeli és fizikai kü-
lönbség. A kisebb arányú vereség azt 
jelentette, hogy iskolánk a IV. helyen 
végzett.
A csapattagok: Novák Boglárka (5.b), 
Pongrácz Petra, Musa Donatella (6.a), 
Ossik Júlia (6.b), Bundik Hanna, Pető 
Viktória (6.c), Merkl Barbara (7.b), 
Oszlánszki Lili, Gerencsér Orsolya 
(8.b), Musa Roxána (8.a).
„A  korcsoporthoz  képest  több  fiatalabb 

tanulóval vágtunk neki a diákolimpiai 
sorozatnak  ez meglátszott  a fizikai  adott-
ságokban.  Jövőre  nézve  biztató  volt  a  fo-
lyamatosan fejlődő bátor játék! Gratulálok 
a lányoknak, akik végig küzdötték a soro-
zatot!” – összegezte a verseny tapasz-
talatait Galamb Péter testnevelő.

A Magyar Parasport 
Napja a Szent Miklós 
EGYMI-ben
Ahogy korábban is beszámoltunk 

róla, a Magyar Parasport Napján 
a Szent Miklós EGYMI, a Csalo-
gány Óvoda, Általános Iskola és 
a Szellő EGYMI közös programot 
alakított ki, melybe az Árpád Gim-
názium tanulóit is bevonták. A kö-
vetkezőkben a Szent Miklós Iskola 
írását olvashatják.
Február 22-én délelőtt tíz órakor 

közös futással kezdtek a gyerekek 
a Flórián téren, majd a három is-
kolában 4-4 csapattal vettek részt 
survivor próbán a diákok, vízi já-
tékokon és exatlon megméretteté-
sen vegyes csoportokat kialakítva. 
A Miklós téren a látás hiányának és 
a mozgássérültség nehézségeinek 
megéreztetése volt a feladat, játé-
kos próbatételeken keresztül, melyet 
a végén meg is beszéltek a csapa-
tok. Összesen húsz tanuló vett részt 
a színes programokon iskolánkból.
A felnőttek zárásképpen a Netfit 

SNI gyermekekre való adaptáció-
járól hallhattak informatív előadást 
a Szellő EGYMI-ben.
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Budapesti Kézilabda Diákolimpia

A Vízipók Csodapók Vízitúra 
Klub meghívására a Szent Mik-
lós EGYMI-be látogatott Rátkai 
János olimpiai ezüstérmes, több-
szörös Európa-bajnok kajakos, és 
felesége, Rátkainé Fehér Ágnes, 
akik a Rómaifürdő Telep Kör-
nyezetvédő, Szabadidő és Diák 
Vízisport Egyesület vezetői.
A klubfoglalkozáson János mesélt 

az olimpiákról, köztük arról az 1972-
es müncheni olimpiáról is, amelyen 
ő kajak 2-es versenyszámban ezüst-
érmes lett. Ezután következett egy 
vetítéssel egybekötött kötetlen be-
szélgetés, amelyben a gyermekek be-
tekintést nyerhettek a vízisport egye-
sület életébe, programjaiba. Szó volt 
a Dunáról, láthattak képeket a folyón 

zajló vízitúrákról, a környező tájak-
ról. Közben beszélgettek a túrázás 
feltételeiről, kellékeiről is.
A gyerekek bátran tehettek fel kér-

déseket a témában, amit ki is hasz-
náltak. Öröm volt látni az érdeklő-
désüket. Megismerkedtek a különféle 
kajak- és kenu lapátokkal, amiket a 
foglalkozás végén kezükbe is vehet-
tek, ki is próbálhattak, igaz csak a le-
vegőben. Igazi relikviát, egy 1950-es 
években (még fából) készült kajak lapá-
tot is megfoghattak.
A gyerekek ígéretet kaptak, hogy a 

jó idő beköszöntével a Rómaifürdőn 
található telephelyen megtekinthe-
tik a kenukat és a kajakokat, amiket 
a bátrabbak egy rövid evezésen ki is 
próbálhatnak.

Olimpiai bajnokot láttak vendégül a Csodapókok

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2298090277100189/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2298090277100189/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2298090277100189/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2298072720435278
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2298167633759120/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2298072720435278/2298072423768641/?type=3&theater

