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Költészet napját 
ünnepeljük

A magyar költészet napját Ma-
gyarországon 1964 óta április 11-én 
József  Attila születésnapján ün-
neplik, akinek az életműve meg-
kerülhetetlen teljesítmény mind 
a költőutódok, mind a művészettel 
foglalkozók számára.
Ezen a napon számtalan program-

mal népszerűsítik a magyar lírát és 
nyelvet itthon és határainkon túl is. 
Tankerületünkben évről évre színes 
és változatos kultúrális programokkal 
ünneplik intézményeink a napot. Hol 
hagyományos módon; folyosói vers-
szavalással, ünnepi műsorral, József  
Attilára való megemlékezéssel, hol 
rendhagyó módot választva, egész na-
pos köztéri versmondással. Számtalan 
különböző módon lehet ünnepelni 
a költészetet, egy viszont közös mind-
be: a vers szeretete.
Ha kíváncsiak, hogyan ünnepel-

ték iskoláink a költészet napját, kö-
vessék újságunk következő számát!

Tavasz eleji sikerek és 
a közelgő Zenedenap
Az Erkel Gyula Újpesti Zenei 

Alapfokú Művészeti Iskola számos 
növendéke szerepelt már versenye-
ken szép, kimagasló eredménnyel 
az idei tanévben. Ez a sorozat 
folytatódott tavasszal is, amelyről 
alább olvashatnak.
Március 20-án réztanszakunk nö-

vendékei, Tóth Boldizsár és Antal 
Márton vettek részt a VII. Rézfúvós 
Kupán Vecsésen, ahol ezüst és bronz 
minősítést kaptak a zsűritől. A ver-
senyre Kneitner József  tanár úr készí-
tette fel a diákokat, zongorán Juhász 
Johanna tanárnő kísérte őket. 
Cikkünk a 18. oldalon folytatódik

Hunyadiak nyomában a Délvidéken

A nyertes pályázók utazását az állam finanszírozza, ebből kifolyólag mindenki 
részt tud venni rajta. Iskolánk, az Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt 
Szinten Oktató Általános Iskola és Német Nemzetiségi Iskola idén is megnyer-
te a beadott pályázatot. Ennek tudatában a 7. évfolyam tanulói már jó ideje 
várták a kirándulást. Úti célunk Szerbia volt.
Cikkünk a 3. oldalon folytatódik

A Határtalanul! egy olyan pályá-
zat, melynek keretei közt a magyar 
diákok ellátogathatnak szomszé-
dos országaink valamelyikébe, 
ahol megismerkedhetnek a külho-
ni magyarsággal, belekóstolhatnak 
az ottani kultúrába és a szokások-
ba. A következőkben Takáts Zsófia 
(7.b) beszámolóját olvashatják.

Gombár-Bemutató
“Nyertünk. Lettünk valakik.

És valakinek lenni, az már valami.
Ennyi ember nem tévedhet.”

Egy évvel ezelőtt ezekkel a monda-
tokkal kezdődött a Gombár-bemu-
tató, az Óbudai Árpád Gimnázium 
hagyományos színdarab-bemutató 
estje. A „Semmi” csapata most szer-
vezőként tért vissza osztályfőnökük, 
Kocsis Ágnes tanárnő vezetésével.
Az idei kezdő osztályok lelkesen 

készültek a programra, nagy kedvvel 
vettek részt a közös munkában, hiszen 
a tét óriási: meg kellett mutassák, tud-
nak együtt játszani, egymásra figyelni, 
igazi közösségként működni. 
Cikkünk a 15-16. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306279492947934
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306279492947934
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306297139612836
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306283212947562
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306297139612836/2306291546280062/?type=3&theater
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A legjobb tavaszi 
programok Újpesten
Néhány alkalommal már érezhet-

tük a napsütésből és a jó időből, 
hogy hamarosan itt a tavasz, ami 
egyet jelent: indulnak az újpesti 
programok. 
Szerencsére az elmúlt években a kü-

lönböző tematikus rendezvények 
végtelen lehetőségeiből válogathat-
tunk, ha ki szerettünk volna mozdulni 
a négy fal közül, és ez idén sem lesz 
másképpen. Legyen szó sportról, 
koncertről, vagy akár kézműves fog-
lalkozásokról, mindenki meg fogja ta-
lálni a neki tetszőt.

Tavaszi sportparti – Április 13. 
Sport, sport és még egy kis sport! 

Pontgyűjtő versenyek, mérkőzések 
és persze jó kedv. Mindez a Tavaszi 
Sportpartin. 
Futó- és Kerékpáros Fesztivál és 
Káposztásmegyeri Nap – Május 4. 
Ismét megmozdul Újpest! Álljunk 

rajthoz közösen a reggeli rövid és 
hosszú távú futásokon, kerékpározá-
sokon, majd bulizzunk együtt az esti 
koncerteken. 
Családi Nap – Május 25. 
Idén sem maradhat ki a hatalmas bu-

linak ígérkező Családi Nap. A Vízto-
rony tövében ezúttal is a családi prog-
ramoké és a hangerőé lesz a főszerep. 
Kihívás Napja – Május 29. 
Vajon meglesz a hetedik? Sportoljunk 

együtt május végén a Kihívás Napján, 
gyűjtsük a regisztrált perceket, és le-
gyünk 2019-ben is a legsportosabb 
város.

13. BIG Filmfesztivál a Bródy szervezésében

Március 23-án 13. alkalommal ren-
dezte meg az Újpesti Bródy Imre 
Gimnázium és Általános Iskola 
a mára már országos vonzáskör-
rel rendelkező BIG Filmfesztivált 
az Uránia Nemzeti Filmszínház-
ban, amelyről Szilágyi Pannitól ol-
vashatnak beszámolót.
Az eseményre idén csaknem 420 fő 

volt kíváncsi, majdnem teljesen megtölt-
ve az Uránia Dísztermét, ahol a vetíté-
sek két nagyjából másfél órás blokkban 
zajlottak. Ezúttal ismét két korosztályi 
kategória alapján versenghettek az alko-
tók. Az U19 kategóriába a 20 év alatti, 
jellemzően középiskolás fiatalok filmjei 
kerültek, míg a 20+ kategóriába a 20 
éven felüli felsőoktatásban résztvevő 
hallgatók, illetve 30 év alatti filmesek 
munkái tartoztak. A 13. BIG Filmfeszti-
vál előkészítése során egy jelentős válto-
zás történt, megváltozott a rendezvény 
arculata, melyet csatlakozó szervezőnk-
nek, Szabados Julcsinak köszönhetünk. 
A szervezési munkák októbertől egé-
szen a rendezvény napjáig tartottak, me-
lyet idén 26 önkéntes diák és négy fő-
szervező koordinált. Büszkék vagyunk 
szervező csapatunk minden egyes tagjá-
ra, hiszen nagy lelkesedéssel és példaér-
tékű figyelemmel munkálkodtak a film-
fesztivál minden egyes percében.
A rendezvény a regisztrációnyitással 

délben kezdődött, az első blokk vetíté-
sére 13 órakor rövid megnyitó után ke-
rült sor, melyet Ilauszkyné Varga Eni-
kő intézményünk igazgatója tartott. 
A két vetítés közötti szünetben az ér-
deklődők megtekinthették a fotókiállí-

tást, amely mára rendezvényünk állan-
dó részévé vált. A kiállított munkákat 
Trojkó Ildikó vezetésével a Bródy mé-
dia tagozatos diákjai készítették.
A képekre valamint a filmfesztivál 

versenyprogramjában szereplő filmek-
re is lehetett szavazni a rendezvény 
során kategóriánként. A Filmfesztivál 
fotókiállításán a közönség Tóth Katin-
ka „Látszólagos kép I.” című munkáját 
illette a legtöbb szavazattal. Horváth 
Sári gyűjtötte össze a legtöbb alkotói 
szavazatot. Koncz Olivér fényképeivel 
nemcsak a közönséget, hanem a zsűrit 
is meggyőzte, így az idei évben ő vehet-
te át a „szakmai díjat”. A közönségnek 
legjobban tetsző filmeket, fotográfiát 
és fotóst közönségdíjjal jutalmaztuk. 
Az est fénypontja a díjkiosztó ünnep-
ség volt, ahol a közönségdíjak mellett 
fotó szakmai díjat, a filmekre kategó-
riánként egy-egy különdíjat és szintén 
kategóriánként első három helyezet-
tet is hirdetett a szakmai zsűri. Nagy 
örömünkre a diákjaink közül négyen is 
díjazásban részesültek. Kiss Dominik 
és Lészkai Ádám 11. média osztályos 
tanulók A Haladás útján című áldoku-
mentumfilmjükkel az U19 kategória 
III. helyezését hozhatták el magukkal 
a rendezvényről, míg László Benedek 
és Mihalovits Bence szintén 11. média 
osztályos diákjaink az Egy sámán élete 
című komikus áldokumentumfilmjük-
kel nyerték meg a közönségdíjat U19 
kategóriában.
A díjazott alkotások listáját és a nyer-

tes filmeket is megtekinthetik az érdek-
lődők a BIG Filmfesztivál honlapján.

https://www.facebook.com/tankerhir3
http://ujpest.hu/hir/11808/A_legjobb_tavaszi_programok_Ujpesten/
http://ujpest.hu/hir/11808/A_legjobb_tavaszi_programok_Ujpesten/
https://drive.google.com/file/d/1NDtku3dyyyfxvNmzsxUlsM5oT6280UH7/view
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306287352947148/?type=3&theater
http://www.bigfilmfesztival.hu
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306287352947148/?type=3&theater
https://drive.google.com/file/d/1NDtku3dyyyfxvNmzsxUlsM5oT6280UH7/view
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Kísérő tanáraink Kovács Andrea 
tanárnő, a 7.b osztályfőnöke, Ke-
menes Péter tanár úr, a 7.a osztály-
főnöke és Horváth Ildikó tanárnő 
voltak. Köszönjük odaadó munká-
jukat, reméljük, hogy ők is ugyan-
olyan jól érezték magukat, mint mi.
Két sofőrünk, János bácsi és Richárd 

bácsi volánjuk mögött mindenki biz-
tonságban érezte magát. Az utazás 
szervezéséről a Student Lines Diák-
utazási Iroda gondoskodott. Köszön-
jük a munkájukat!
Utunk vándornóták dalolásával, 

könyvek olvasásával, beszélgetéssel 
és alvással telt. Szegeden csatlakozott 
hozzánk Szatmári Sándor idegenveze-
tőnk, aki ezek után nagyon sok érde-
kességet mesélt azokról a települések-
ről, folyókról és történelmükről, amik 
mellett elhaladtunk.
Mielőtt a szállásra értünk volna, el-

látogattunk a Palicsi-tóhoz és megte-
kintettük a számos szobrot körülötte. 
A sorból nem maradhatott ki a he-
lyi vigadó és a gyönyörű Vila Luiza 
sem. A jelenlévők a képzőművészet 
illetve a történelem iránti szeretetük-
ből adódóan itták az idegenvezetőnk 
szavait, nem mellesleg a Halassy-sok 
elvei szerint jártak el, miszerint „Sokat 
tudni jó, de mindent tudni még jobb”. Ezt 
követően Csantavéren tettünk sétát. 
Megtekintettük a Városházát, a helyi 

Püspöki Palotát, ahova úgy mentünk, 
hogy tudatában voltunk annak, hogy 
a papot, Robi bácsit mindenki szereti, 
aki csak a templomba jár. A röpke egy 
órás beszélgetésünk során rájöttünk 
ennek okaira is. Ezek után elmentünk 
Székelykevére, a szállásra, mely a Dani 
Panzió és Étterem nevet viselte. 
A második napon délelőtt elindul-

tunk Belgrádba, az egykori Nándor-
fehérvárra. Ott megnéztük a város 
nevezetességeit, mint például a Nán-
dorfehérvári várat, a Nemzeti Mú-
zeumot, a Millenniumi emlékművet, 
vagyis a Hunyadi-tornyot és az óvá-
rost, Zimonyt. Ezen napon is gyö-
nyörű tájakat láttunk, melyek örökké 
megmaradnak a memóriánkban és 
a szívünkben egyaránt.
A harmadik nap a Szendrői Várban 

sétáltunk, itt szintén rengeteg látnivaló 
volt: tornyok, bástyák, bizánci stílusú 
ortodox templom és még sorolhat-
nám. Ezután Versecen tekintettük meg 
a Szent Gellért Templomot és délután-
ra maradt Európa egyik legnagyobb 
homoksivatagának a megcsodálása.
Az utolsó napunk kissé szomorúan 

indult, mert ráeszméltünk, hogy vége 
a tábornak. Hamar elhagytuk rossz 
kedvünket, amikor megtudtuk, hogy 
a Vajdaság fővárosába, Újvidékre láto-
gatunk. Programunk még tartalmaz-
ta a Parlament, a Szerb Evangélikus 
Templom, a Nemzeti Színház megte-
kintését, illetve a híres kazamaták meg-
ismerését. Ezek után eljött a búcsú 
ideje, de reméljük, hogy a sors majd 
úgy hozza egyszer, hogy visszamehes-
sünk és visszaemlékezzünk a csodás 
pillanatokra, tájakra, emberekre, akiket 
utunk során ismertünk meg és újraél-
hetjük a gyermekkori élményeinket.
Az említett négy napunk nagyon 

sűrű volt, pont ezért rengeteg új in-
formáció birtokába jutottunk. Min-
denkinek szeretnénk megköszönni 
ezt a csodálatos élményt, valószínűsí-
tem, hogy a pályázaton való részvétel 
nélkül nem jutunk el ily lélegzetelál-
lítóan szép területekre, ráadásul ezek 
bizonyos része magyarlakta.

Hunyadiak nyomában a Délvidéken Kakaómese – Mininyonok

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. április 14., 10:00

Bütykölő – Húsvéti 
tojásfestés

A Bütykölő foglalkozásokon az al-
kotások Milner Angéla segítségével 
valósulnak meg, aki a Pest–Budai 
Kézműves és Népművészeti Egye-
sület tagja.
A tavasz legszebb ünnepére, a hús-

vétra készülünk, különböző tojásdíszí-
tési technikákkal ismerkedhetnek meg 
a látogatók, és mindenki elkészítheti 
saját húsvéti tojását Milner Angéla se-
gítségével, aki a Pest-Budai Kézműves 
és Népművészeti Közhasznú Egyesü-
let tagja.
Helyszín: Civil Ház
(1036 Budapest, Kolosy tér 2.)
Időpont: 2019. április 17., 16:00

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306297139612836
https://kulturkozpont.hu/esemeny/kakaomese-mininyonok/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/butykolo-husveti-tojasfestes/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/butykolo-husveti-tojasfestes/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306297139612836/2306291562946727/?type=3&theater
https://kulturkozpont.hu/esemeny/kakaomese-mininyonok/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/butykolo-husveti-tojasfestes/
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Akcióban az Aquincum Ügyosztály

„The Mystery of  the Stolen 
Necklace” címmel rendezte meg 
a velencei Zöldliget suli az idei 
angol versenyt, amelyre az Aquin-
cum Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola kis nyo-
mozói is beneveztek. A csapat 
tagjai: Burányi Eszter (3.a), Bá-
lint Dániel (3.a), Bognár Gábor 
(4.d) és Csermák Szabolcs (4.c) 
voltak. A versenyről Szíjártó Bet-
tina és Wenzel Réka tanítónők be-
számolóját olvashatják.
Izgatottan, várakozással indultunk 

el Velencére. Már hetek óta készül-
tünk kis színdarabunkkal, melyből 
kiderül, hogy Lord Longshort titkos 
széfjéből hogyan tűnt el az értékes 
gyémánt nyakék. A versenykiírás-
ban csak a kérdések szerepeltek, 
amelyekre a gyerekeknek a bemu-
tató során választ kellett adniuk. 
A prezentáció műfaját, részleteit 
a csapattagok találták ki, osztották 
ki maguk között a szerepeket, gya-
korolták be lopott órákban, délutá-
nonként vagy gyorsan bekapott ebéd 
után a szünetekben. Az ékszert is 
elkészítettük, quilling technikával. 
A gyerekek órákon át sodorgatták 
az elemeket, festették a dobozt, míg 
végül összeállítottuk a nyakéket. 
Ezúton is szeretnénk megköszön-

ni Anikó néni szakértő segítségét.
Aquincum Ügyosztályként érkez-

tünk a helyszínre, nyomozókhoz illő 
öltözetben, és kíváncsian vártuk, hogy 
a gyerekek megmutathassák magukat: 
angoltudásukat, kreativitásukat, rög-
tönző képességüket egyaránt.
A Zöldliget Angol-Magyar Két Ta-

nítási Nyelvű Baptista Általános Is-
kola és Gimnázium nagyon színvo-
nalas versenyt rendezett. Szervezett 
volt, gördülékeny és izgalmas. Fenn-
akadás nélkül mozgattak több mint 
120 gyereket, kedvesek, segítőkészek 
voltak és nagyon felkészültek. 
Minden állomás után kis nyomozó-

ink hatalmas mosollyal és izgatottan 
érkeztek vissza hozzánk. A verseny 
végeztével megtekinthettük a kiál-
lított ékszereket – nem csak szerin-
tünk volt a miénk a legszebb! 
Finom ebéd várt ránk, majd követ-

kezett az eredményhirdetés. 28 csa-
pat vetélkedett szerte az országból. 
Az aquincumi különítmény mindösz-
sze fél ponttal lemaradva lett 2. he-
lyezett, és elhozták a legszebb nyakék 
díjat is! Így a legeredményesebb csa-
patként két elismerést gyűjtöttek be.
Rengeteg élménnyel, tapasztalattal 

és sok ajándékkal térhettünk haza. 
Megérte a sok készülés, a közös 
munka.

Tavasz, Tarzan!
Kalandos, Óriás, Biztonságos! 

Talán így lehetne a legegyszerűb-
ben, mindössze három szóval leírni 
a közel 2 hektáron elterülő szabad-
téri családi játszóparkot, az újpesti 
Tarzan™ Parkot! 
Összesen 13 óriás játékszigeten ta-

lálható természetes anyagokból, spe-
ciálisan a Park számára kialakított 
játszóeszközök nemcsak önfeledt szó-
rakozási lehetőséget nyújtanak a gyere-
keknek, hanem játék közben fejlődik 
a szem-kéz-láb koordinációjuk, a térér-
zékelésük, az egyensúlyozó képességük 
is. 
Kedvezményes kísérőjegyek: 
• 2019-ben minden hétköznap, 

valamint április 19-22. között, 
minden megváltott gyerekbelé-
pő mellé egy felnőtt kísérő jegy 
50%-os kedvezménnyel vásárol-
ható meg. 

• Újdonság a nagycsaládosok ked-
vezménye: 1 vagy 2 felnőtt és 3 
vagy több gyerek jegyvársárlása 
esetén 25 % kedvezmény vehető 
igénybe. 

• Zárás előtti időszak: zárás előtt 2 
órával féláron válthatók a belépő-
jegyek. 

További részletek és feltételek a web-
oldalon: www.tarzanpark.hu.

Elindult a nevezés 
az Óbudai Futófesztiválra.
Ismét szeretettel várja az Óbuda 

Sport és Szabadidő Nonprofit Kft 
a futás szerelmeseit az Óbudai Fu-
tófesztiválon.
Régi-új helyszínen, de az előző évek-

hez hasonlóan ismét több távon vár 
mindenkit a futófesztivál. A több év 
után újra a Hajógyári-szigeten meg-
rendezésre kerülő sportrendezvényen 
ismét az 500 méteres családi távtól 
a félmaratonig számtalan versenyszám 
közül választhatnak a sportolni vágyók.
Helyszín: Hajógyári-sziget
Időpont: 2019. április 27.
Részletek a fesztivál honlapján, 
az obudaifutofesztival.hu-n

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306290139613536/?type=3&theater
http://ujpest.hu/hir/11844/Tavasz_Tarzan/
https://www.tarzanpark.hu/
https://obuda.hu/esemenyek/obudai-futofesztival-9/
https://obuda.hu/esemenyek/obudai-futofesztival-9/
https://obudaifutofesztival.hu/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306290139613536/?type=3&theater
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Az Újpesti Csokonai Vitéz Mi-
hály Általános Iskola és Gimnázi-
um Tarné Éder Marianna, az is-
kola intézményvezető helyettese 
révén vehetett részt egy nemzet-
közi projektbe, amelyről a tanárnő 
írását olvashatják.
Javában zajlik az idei E2 konferen-

cia Párizsban, amelyről a 2017-es ese-
mény emlékei jutottak az eszembe. 
Hogy miért említem éppen ezt? 
A 2017-es konferencián alakult ki 

offline és online baráti kapcsolatom 
Iurii Gaiduchenko-val. Iurii azóta is 
elkötelezett híve hazájában, Ukraj-
nában a tudásmegosztásnak, a tanár 
továbbképzéseknek és a 21. századi 
oktatás elterjesztésének. Olyannyi-
ra, hogy hazájában bekerült a Global 
Teacher Prize nyertesei közé, és részt 
vehetett a Dubaiban rendezett nagy-
szabású döntőn is. Barátom és kol-
légám két hónappal ezelőtt keresett 
meg, hogy szeretné, ha egy projekt-
jének – amely a nemzetközi oktatási 
gyakorlatok megismerésére alakult 
– részese lehetne iskolánk. A projekt 
keretében Iurri és egy nagy létszámú, 
innovatív, érdeklődő pedagógus csa-
pat látogatott el az Ukrajnához közeli 
országokba, hogy az ottani iskolákkal, 
iskolai jó gyakorlatokkal ismerkedje-
nek. Szívesen hívtuk meg őket mi ma-
gunk is az Újpesti Csokonaiba, vala-

mint közbenjárásomra fogadták őket 
a BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási 
Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi 
és Informatikai Szakgimnáziumban 
is. Sajnos az ELTE Tanító- és Óvó-
képző Karára, valamint az ELTE In-
formatikai Karára egy kis szervezési 
változás miatt konkrét találkozó nem 
sikerült megszerveznünk, de azért 
a csapat bepillantást nyerhetett a bu-
dapesti egyetemi rakpart életébe.
A Csokonaiban március 28-án a ki-

csik énekkara fogadta a vendégeket 
a napsütéses iskolakapuban, magyar 
népdalokat énekelve. Kedves kol-
légám, Pászti Károly igazán remek 
dalokat választott, melyeket a kicsik 
nagyon profi módon énekeltek el. 
A külföldi kollégákat lenyűgözte a fo-

Határon átívelő barátságok
gadtatás. Ezután intézményvezetőnk, 
Tóthné Nyiszteruk Hilda köszöntötte 
vendégeinket az iskola dísztermében, 
melyben éppen alkotó kollégáink ki-
állítása volt látható. Egy kis ajándék-
kal is kedveskedtünk nekik, „egy kis 
régivel egy kis újjal”: minden látoga-
tónk egy évkönyvvel lett gazdagabb 
valamint a 3D nyomtatónkkal készült 
iskola logót is ajándékba kapták. Iurii 
egy óriási nyomtatott Minecraft gyű-
rűvel is gazdagodott a régi szép idők 
emlékére. 
Az „iskola bejárás” során megnéz-

hették a jól felszerelt informatika ter-
meket, az egyedülálló vizuális kultúra 
tantermet, valamint a biológia szak-
tantermet is. Kíváncsiak voltak a mű-
füves pályára, az ebédlőre és az 1.b 
osztályba is bekukkantottak. Jó pár 
tanulásszervezéssel kapcsolatos kér-
dést válaszoltunk meg.
A program azzal záródott, amire iga-

zán büszkék voltunk: innovatív gya-
korlatainkkal. Krajnyák Emese kollé-
ganőnk megmutatta a 3D nyomtatót 
működés közben, Hernyák Tünde 
robotszakkörösei pedig bemutatták 
az EV3 robotot, melyet nemrég épí-
tettek újjá. Az 1.b-sek ezt követően 
rövid bemutatót tartottak arról, hogy 
hogyan használják a legkisebbek 
a BlueBot-ot a magyar órán. Vendé-
geink mosolygósan, elégedetten tá-
voztak, de tudtuk, hogy következő 
nap újra találkozunk.
A következő oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306300662945817
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306300662945817/2306300226279194/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306300662945817/2306300119612538/?type=3&theater


 Kattintson Facebook oldalunkra!

Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 6 -

Határon átívelő barátságok
lenyűgözi majd vendégeimet. Így is lett. 
Remek előadást hallottunk angol nyel-
ven Évi Petrikben végzett munkájáról, 
az eTwinningben végzett tevékenysé-
géről, legújabb projektjéről és legújabb 
kedvencéről, az Euopeana-ról. Tanul-
ságos volt, hogy Évi kiválóan beszél 
angolul, hogy én nagyon sok mindent 
megértettem és, hogy Iurii barátom 
könnyedén fordított ukrán nyelvre.
Ezután a kollégák mobiltelefonjaik-

kal kipróbálhatták azokat a plakátokat, 
melyeket Éva tanítványaival készített 
az Europeana gyűjtemény felhaszná-
lásával, majd a Biztonságos Internet 
Napra készített munkákat is megismer-
ték. Az iskolabejárás során még plusz 
információkat gyűjtöttek a hamarosan 
következő Digitális témahétről, ennek 
jelei már a falakon és a padlón is meg-
találhatók voltak. A számítógéplabor is 
nagyon tetszett a vendégeknek.
A búcsúzáskor kiderült számomra, 

hogy ez alkalommal is új szakmai kap-
csolatok szövődtek, már felsejlettek 
újabb szakmai utak és az eTwinning 
együttműködések lehetősége is. 

Március 29-én délelőtt az egyetemi 
rakpart Lágymányosi híd és Szabadság 
híd közötti részét sétáltunk végig a ven-
dégekkel. Szerencsére az épületek nyi-
tottak, ezért az ELTE IK-t, a Gömb-
aulát és a BME patinás főépületét is 
meg tudtuk nézni belülről. A „kirán-
dulásunk alatt” sokat beszélgettünk 
az egyetemi képzések felépítéséről, 
valamint arról, hogy milyen képzések 
zajlanak a falak között. Érdeklődtek 
az ingyenes és fizetős képzésekről is 
a kollégák. Aznap kora délutánra vol-

tunk hivatalosak a BMSZC Petrik La-
jos Szakgimnáziumba, ahol Dr. Szabó 
Marianna tagintézmény vezető nagy 
szeretettel fogadott minket. Nagyon 
sok impozáns és érdekes információt 
tudtak meg külföldi barátaink az is-
koláról. Amiért rájuk esett a választás, 
az egyfelől az iskola színvonala, sokfé-
lesége volt, másfelől pedig a tény, hogy 
itt dolgozik Tóth Éva barátnőm, aki-
nek projektjeit 2014 óta követem, volt 
szerencsénk együtt is dolgozni egy-ket-
tőben, és akiről biztosan tudtam, hogy 

Textil projekt az életvitel és gyakorlat foglakozáson a Csalogány EGYMI-ben

Az életvitel és gyakorlat fog-
lakozások témája a Csalogány 
EGYMI-ben az elmúlt két hétben 
a textilek voltak.
Igyekeztünk az életvitel részét gya-

korlatiasan megragadni és szó szerint is 
kézzelfoghatóvá tenni, hiszen ez a köz-
vetlen tapasztalatszerzés az alapja az ér-
telmileg akadályozott tanulók ismeret-
szerzésének (is). Ismereteik a gyakorlati 
tapasztalatokra támaszkodva, projekt 
keretében tantárgyi koncentrációban 

tanítva hosszabb távon megmaradnak 
és praktikusak lesznek. Így a fókuszba 
az otthoni, háztartási tevékenységeket 
és az iskolai élet mindennapjait helyez-
tük.
Az ismeret elsajátítását anyagok válo-

gatásával, tapasztalatszerzéssel a textilek 
fajtáinak megismerésével kezdtük. Ez-
után kerestünk a tanteremben textileket 
és megbeszéltük mire szoktuk használni 
ezeket. Csoportosítottuk ezeket felhasz-
nálás, alapanyag és mintázat szerint is. 
Sorokat alkottunk textilek segítségével.
Textíliáink tisztán tartása, a mosás kö-

vetkezett. Ennek fázisai, a tájékozódást 
segítő piktogramok olvasása. Gyakor-
latban is kipróbáltuk ezt az intézmény 
tankonyháján, amikor az ebédhez hasz-
nált terítőinket közösen mostuk ki.
Végül ellátogattunk az óbudai Textil 

Múzeumba. Itt nagy szeretettel fogad-
tak minket. Követtük a kiállításon a tex-

tilkészítés lehetőségeit, az anyagok meg-
festését mintázását is. Sokat segítettek 
a kiállításon lévő interaktív eszközök, 
makettek, szemléltető filmek. Nem csak 
a textilekről szereztünk ismeretet a ki-
állítás megtekintésekor, mindeközben 
megtanulhatták tanulóink a múzeumlá-
togatás szabályait a kulturált viselkedést.
Visszafelé a gyerekek közül választot-

tunk vezetőt, aki az utat mutatta, így 
fejlesztve emlékezetük, figyelmük és 
nem utolsó sorban tájékozódó képessé-
geiket. Természetesen erre az odaúton 
folyamatosan felhívtuk figyelmüket, 
hogy felkészülhessenek erre a feladat-
ra. Ha bizonytalan volt segítséget kér-
hetett társaitól, olvassa el neki valaki 
az utcatáblát, adjanak tanácsot ők mer-
re mennének, így fejlesztve észrevétlen 
kooperációs képességeiket, kommuni-
kációjukat mellyel egyben megerősö-
dött közösségük és segítőkészségük is. 

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306300662945817
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306300662945817/2306300189612531/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306406009601949
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306406009601949/2306405592935324/?type=3&theater
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Budapest 70 csapatának 350 
általános iskolás diákja dön-
tött úgy, hogy belevág a Ma-
gyar Természetvédők Szövetsége 
„KörnyezetBarátok” elnevezésű 
vetélkedőjébe, melynek döntőjét 
2019. március 29-én rendezték 
a három legjobb csapat részvéte-
lével. Az egyik csapat az Újpes-
ti Szűcs Sándor Általános Iskola 
csapata volt.
A háromfordulós vetélkedőre Fo-

dorné Branstädter Ágnes készítette 
föl a csapatot, amely tagjai Jáborszki 
Lilla (7.a), Kelecsényi Blanka (7.a), 
Kovács Soma (7.b), Mészáros Ben-
ce (7.a) és Rossu Tímea (7.a) voltak. 
A felkészítésben Frank Csaba tanár 
úr és Kiss Beatrix tanárnő voltak 
segítségére. A versenyről Mészáros 
Bence, az Ökológus csapat tagja írt 
élménybeszámolót, amelyet a kö-
vetkezőkben olvashatnak.
A Magyar Természetvédők Szö-

vetsége által meghirdetett vetélke-
dő olyan volt, mint egy természet-
ismeret verseny, amely a túrázásra 
és a hulladékok újrahasznosítására 
fektette a hangsúlyt. Egy öt fős csa-
pattal indultunk és velünk együtt 
hetven csapat versengett az elmúlt 
két hónapban.
A vetélkedő három fordulóból 

állt. Az első fordulóban egy olyan 
feladatsort kellett megoldanunk, 
amely arra volt kíváncsi, hogy ho-
gyan tudunk környezettudatosan 
kirándulni, mire kell ügyelni egy 
hátizsákba való bepakoláskor, mit 
tegyünk az erdőben a tábortűz so-
rán keletkezett hulladékokkal és sze-
méttel. Annak is utánajártunk, hogy 
az emberek által eldobott szemét 
és hulladék, mennyire környezet-
romboló, milyen sok idő kell ezek-
nek az anyagoknak a lebomlásához. 
Összegyűjtöttük azokat a jó prakti-
kákat, amelyeket régen nagyszüle-
ink használtak, ha kirándulni men-
tek. Akkor még nem létezett ennyi 
„agyoncsomagolt” termék, ezért 
házi praktikákkal kellett megoldani 

például a szendvicsek csomagolását.
A második fordulóban plakátot 

készített csapatunk a szemétégetés 
veszélyeiről és összeállítottunk egy 
túrázó zsebkönyvet diáktársaink 
részére. Ezután vártuk az eredmé-
nyeket és nagyon örültünk, amikor 
kiderült, hogy a legmagasabb pont-
számmal jutottunk be a budapesti 
döntőbe.
A döntő lebonyolítása a Fővárosi 

Közterület-fenntartó Zrt. dél-pesti 
Szemléletformáló és Újrahasználati 
Központjában került sor. Hatalmas 
vendégszeretettel fogadtak minket, 
ami a csodálatos helyszínnel páro-
sulva egy nagyon élvezetes élményt 
adott. Megérkezésünk után csocsóz-
hattunk, ehettünk és felkészülhet-
tünk a versenyre. A döntőn kapott 
feladatok nagyon tetszettek nekünk, 
mert nem az asztaloknál ülve kellett 
bemutatni, hogy mi minden tudunk, 
hanem rövid jelenetekkel, élőképpel 

KörnyezetBarátok

és szituációs gyakorlatokkal kellett 
meggyőzni a zsűrit tudásunkról.
A jó kedvünket tovább fokozta is-

kolánk három fős szurkolócsapata, 
akik elkísértek minket a versenyre. 
A feladatok befejeztével a büfé fi-
nom ebéddel kedveskedtek nekünk. 
Mire elfogyasztottuk a szendvicse-
ket, megszületett a zsűri döntése is. 
Nagy örömünkre az Ökológusok, 
vagyis a mi csapatunk lett az első he-
lyezett. Az oklevél mellett rengeteg 
értékes ajándékot kaptunk, amely 
nemcsak nekünk, hanem iskolánk-
nak is hasznos és fontos lehet.
A program végén a Szemléletfor-

máló Központ egyik munkatársa 
körbevezetett bennünket ezen a te-
lephelyen. Megmutatta a szemét- és 
a hulladéklerakás módjait, beszélt 
az újrahasznosítás szabályairól is.
Az oktatóterembe visszatérve ösz-

szepakoltunk és elindultunk haza 
minden jóval felszerelkezve. 

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306302212945662
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306302212945662/2306301939612356/?type=3&theater
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tályt. Eldöntöttük, hogy ellátoga-
tunk közösen a maketten szereplő 
Guckler Károly kilátóba.
Nagyon büszke vagyok az osztá-

lyomra, hogy együtt sikerült meg-
nyernünk ezt a pályázatot.

A huszonhat napközis gyer-
mek közös munkája meghozta 
a győzelmet. Az Óbudai Harrer 
Pál Angol Nyelvet Emelt szinten 
Oktató Általános Iskola 1.a osztá-
lya megnyerte a kerület napközis 
pályázatát, melynek a Varázsla-
tos természet címet adták. A ver-
senyről Bognár Bernadett 1.a 
napközis tanító írt beszámolót.
Az osztállyal végig beszéltük Óbu-

da természeti kincseit, állat- és nö-
vényvilágát. A csoportba sok kirán-
dulni, túrázni szerető gyermek jár, 
ezért esett a választásunk az Óbudát 
körül ölelő Hármashatár-hegyre. 
A makett-hegy alapját félbevágott 
hungarocell gömbökből alakítot-
tuk ki, a gyermekek pedig segítettek 
a gyurmával való beborításában. Ezt 
követően mindenki a saját kezűleg 
készített házával egészítette ki a ma-
kettet. Megbeszéltük a hegy növény-
világát, képeket nézegettünk, majd 
a kiválasztott diákok megrajzolták 
a növényeket.
A gyerekek nagyon örültek mikor 
kiderült, hogy az osztály munkája 

nyerte az iskolai fordulót. Jó volt lát-
ni a diákok arcán az örömöt, mikor 
közöltem velük a jó hírt, hogy mi 
nyertünk meg a versenyt. Mivel el-
sős gyerekekről van szó, ez a munka 
még jobban összekovácsolta az osz-

Hármashatár-hegy növényvilága

Pogácsa és csodaceruza – Fákat ültettünk
Szerencsére egyre többen van-

nak a környezetünkben, akik 
maguk is készek tenni azért, 
hogy a város zöldebbé, élhetőb-
bé váljon. A fővárosi fatelepítési 
programhoz kapcsolódva a ke-
rület kidolgozott egy közössé-
gi ültetési rendszert, amelyhez 
szervezetként, cégként vagy ép-
pen magánszemélyként is lehet 
csatlakozni.
A 2018-ban indult fatelepítési kez-

deményezés a tavaszi és az őszi ül-
tetési időszakokban is megnyílik, így 
félévente van lehetőség bekapcsolód-
ni a folyamatba. A Kerék Általános 
Iskola és Gimnázium 3.b osztályos 
tanulói március 23-án, szombaton 
már második alkalommal láttak neki 
a munkának, ez alkalommal is osz-
lopos juharfákat ültettek a gyerekek 

Csobánka téren. Erről az esemény-
ről készített színes összeállítást Sár-
inger Márta tanítónő, az intézmény 
napközis pedagógusa.
A jelentkezőket a helyszínen elké-

szített ültetőgödrök várták. Az ül-
tetéshez minden szerszámot és 
szükséges védőeszközt biztosítottak 
a szervezők. Egy kis előzetes meg-
beszélés után máris kezdődött a lel-
kes térszépítés. Az ültetés után nem 
maradt el a finom pogácsa sem, és 
a csodaceruzát is megkapták a gye-
rekek, melynek végén kapszulába 
rejtve különböző vetőmagok rejtőz-
tek. A verőfényes, kellemes tavaszi 
időben élvezet volt a közös munka. 
Immár négy fa fejlődését, növeke-
dését kísérhetik figyelemmel a gye-
rekek, érezhetik sajátjuknak a növé-
nyeket. Ez nem akármilyen érzés!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306418352934048/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306420026267214/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306418352934048/?type=3&theater


A Víz Világnapja alkalmából 
a Szűcs Sándor Általános Iskola 
két osztálya is járt az Észak-Pesti 
Szennyvíztisztító Telepen. A látoga-
táson tapasztaltakról Garas Laura 
Dóra és Izsák Péter – mindketten 
az intézmény 3.b osztályos tanulói 
– számolt be.
Március 20-án, a Víz Világnapja al-

kalmából a 3.a és a mi osztályunk, 
a 3.b kirándulni ment az Észak-pesti 
Szennyvíztisztító Telepre. Most nem 
egy erdőbe, vagy egy tópartra kirán-
dultunk, hanem egy igazi szennyvíz-
tisztító telepre. Még sohasem jártam 
ilyen helyen, így nagyon kíváncsi vol-
tam! Ott már nagyon vártak minket, 
hogy bemutathassák ezt a különleges 
helyet. Egy bácsi vezetett körbe min-

ket. Elég furcsa, büdös szag volt min-
denhol! Az észak-pesti házakból és 
csatornákból hatalmas medencékbe 
gyűjtik össze az iszapos vizet. Ezekben 
a medencékbe lévő vizet áttisztítják, ki-
irtják a büdösségét. Ennek 3 fokozata 
van: először a zsírt tisztítják meg, aztán 
a vegyszereket, végül az apró koszt is. 
Mindaddig tisztítják, amíg újra tiszta víz 
nem lesz. A megtisztított vizet a Duná-
ba engedik ki (Tíz: tiszta víz, ha nem tiszta 
vidd vissza, majd a szamár megissza!).
A legérdekesebb számomra egy kí-

sérlet volt, ami bemutatja a víztisztítás 
folyamatát. Egy vízzel teli üvegbe tet-
tünk földet és vegyszert. Átöntöttük 
egy másik palackba, amibe szénszűrő 
volt, tisztább lett, aztán egy következő 
palackba, majd egy harmadik palackba, 

amíg a víz teljesen megtisztult! Sokat 
tanultam a kirándulásból és egyszer el-
mennék a családommal is oda, hogy ők 
is láthassanak ilyen munkát.
A másnapi kirándulásról Izsák Pé-

tertől olvashatnak.
Március 21-én, a tavasz első napján, 

a Víz Világnapja alkalmából az osz-
tállyal és Judit nénivel, az osztályfő-
nökünkkel elmentünk az Észak-pesti 
Szennyvíztisztító Telepre. Nagyon 
büdös volt, de nagyon érdekes is. Elő-
ször leszűrték a szennyvizet, majd fo-
kozatosan vegyszerekkel megtisztítot-
ták. Ahogy a vizet néztem, dolgokat 
képzeltem bele a habba, úgy ahogyan 
anyával nyáron a felhőket nézve szok-
tunk játszani. Egyszer dinoszauruszok 
küzdöttek egymással, egyszer pedig egy 
kardozó embert láttam a szennyvízben.
Utána a szennyvíztelep egyik dolgozó-

jával bepiszkítottunk egy mérőedénnyi 
vizet és azután meg is tisztítottuk aktív 
szénnel. A néni közben elmagyarázta, 
hogyan kell megtisztítani a szennyvizet 
és kérdéseket is fel lehetett tenni. Végül 
ajándékokat is kaptunk: egy ismeretter-
jesztő füzetet és egy földgömböt ábrá-
zoló kis gumilabdát. A kellemetlen szag 
ellenére, nagyon izgalmas délután volt, 
igazán jól éreztem magam.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 9 -

Víz- világnapja a Medgyessyben

ÖKO-hírek a Szűcs Sándor Általános Iskolából

séről – kezdte beszámolóját Magosné 
Kiss Róza, az intézmény biológia tanára 
és Farkas Adrienn rajz tanár –, és arról, 
hogyan lehetne megóvni természetes 
vizeinket ezektől a pusztító anyagoktól. 
Kíváncsiak voltunk arra, mit tennének 
tanulóink a vízszennyezés elkerülésére, 
milyen kellemes, egészséges környezet-
ben képzelik el életüket. A pályamun-
kákat egy vízcsepp formájú kartonra 
kértük, melyen különböző technikák-
kal dolgozhattak. Nagyon sok szép, 
ötletes, kreatív, egyedi „ vízcseppeket”, 
megoldásokat kaptunk. A kiragasztott 
plakátokon látszik, hogy a gyerekeket 
mennyire foglalkoztatja ez a világmére-
tű probléma, és igen is tenni szeretné-
nek vízkészleteink megóvásáért.

A földi élet nélkülözhetetlen 
feltétele a víz. Az élőlények leg-
fontosabb testépítő anyaga, ezért 
a vízhiányt csak nagyon rövid 
ideig képesek elviselni. Az em-
beriség léte, jövője függ vízkész-
leteinktől.

A Föld, egy ország, egy terület, egy 
város vízkészletével gazdálkodni kell. 
A vízgazdálkodás nemcsak azt jelenti, 
hogy megfelelő mennyiségű vizet tud-
junk biztosítani, hanem lényeges a víz 
minősége is. Ennek jegyében hirdettük 
meg pályázatunkat a vizek szennyezé-

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306306232945260/2306305949611955/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306303639612186
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306306232945260
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306303639612186/2306303512945532/?type=3&theater
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Vándor Meseíró járt a Csillaghegyi Általános Iskola 1.b osztályában
a ceruzával készített kontúros rajzok 
a gyermekek számára könnyen má-
solhatóak, még üvegmatricát is készít-
hetnek belőle az ügyes kezű gyerekek.
A második órában tartott foglalko-

záson az író és a gyerekek közösen ta-
láltak ki egy mesét, melynek szereplői, 
helyszínei, történései mind-mind a ta-
nulók fantáziájának szüleményei vol-
tak. A közösen megalkotott mese vé-
gén két 13-13 fős csoportban hosszú 
papírcsíkon gyönyörű, színes mese 
illusztrációt készítettek a tanulóim, 
mely azóta osztálytermünk falát díszí-
ti emlékeztetve minket erre a csoda-
szép, élményekkel teli délelőttre.
Tartalmas két órát tölthettünk el 

Böde Péterrel szeretetteljes és vidám 
légkörben. Remélem a jelenlévő tanu-
lóim lelkében is mély nyomokat hagy-
tak az író szavai, szép, megfontolásra 
méltó gondolatai:
„Mutass szebbet a Természet színeinél!”
„Mutass érdekesebbet kalandjainál!”

A Csillaghegyi Általános Iskola 
meghívására az intézménybe láto-
gatott Böde Péter, a „Vándor Me-
seíró” többek közt azzal a céllal, 
hogy betekintést adjon két interak-
tív foglalkozás keretében a magyar 
nyelv szépségébe és sokszínűségé-
be, valamint megvillantsa a gyer-
mekeknek az olvasás és az alkotás 
örömét és egyben egyediségét is, 
„hiszen minden gyermek alkotása 
egyedi, mert pont olyat még nem 
csinált senki, még ő maga sem”. 
– kezdte beszámolóját Major Zsu-
zsanna tanárnő.
Az író bemutatkozó szavaiból ki-

derült, hogy ő ténylegesen rászolgál 
a „Vándor” elnevezésre, hiszen már 
több mint 200 városban járt, ahol 
nagyjából 20 ezer gyerekkel találko-
zott személyesen is. Böde Péter be-
szélt arról, hogyan kezdett el alkotni 
egy képregény kitalálásával és megraj-
zolásával 7-8 évesen. Ezt a gyerekkori 
művét elhozta magával és megmutat-
ta az osztálynak is.
Az író humora és közvetlensége na-

gyon tetszett a gyerekeknek, így min-
denki szívesen vett részt a közös já-
tékokban, nyelvünk tornáztatásában, 
az állathangok felidézésében. Sokan 
jelentkeztek akkor is, amikor egy-egy 
állatot rejtő találós versikét kellett 
felolvasni. Életkori sajátosságaikból 
adódóan különösen tetszettek a gyer-
mekeknek a nyelvtörők, közülük is 
a legjobban a lila libákról szóló.

Lila
A jobb oldali

Lábi liba Lali.
A baloldali

Lila lábú Lili.
Lábas levesben liba,
Ebből lesz a galiba.

Lali lében lobog,
Lili lába lebeg.

Lábi –liba lében,
Liba lába lila.
Lila lábú liba?

Lehet a lila hiba.
Ezen a foglalkozáson azonban, sok 

humorral fűszerezve „komoly dol-
gokról” is esett szó, többek közt arról, 
hogy „mindenki lehetősége szerint 
egy maga által teremtette világot épít-
sen magának”, és így soha nem válik 
rabjává az elektronikus eszközöknek, 
mint a TV, számítógép, számítógépes 
játékok vagy okos telefon, valamint 
unatkozni sem fog.
Megismerkedhettünk több alkotá-

sával is, melyeket ő maga illusztrál és 
ad ki: verses köteteivel, színezőivel és 
meséivel. Ez utóbbiból választottuk 
ki elkövetkezendő kötelező olvasmá-
nyunkat, „A barátom a farkas” címűt. 
Reményeim szerint többek közt ezt 
a könyvet is forgatva az osztályom kis 
nebulói észrevétlenül kapnak majd rá 
az olvasás ízére, szeretetére.
Egyedi szellemiség és mély termé-

szet szeretet árad a műveiből, ame-
lyekbe az elmélyülést a könyvek képei 
segítik elő. A színezős könyveiben 

Világméretű Íliász-
olvasás a Kerékkel
A Kerék Általános Iskola és Gim-

názium 9-10. évfolyamos gimnazis-
tái március 22-én magyarórájukon 
olvastak fel részleteket Homérosz 
híres eposzából, az Íliászból.

Iskolánk is részt vett azon a földré-
szeken átívelő, 59 ország részvételé-
vel zajló Homérosz-olvasáson, mely-
re a lyoni École Normale Supérieure 
által meghirdetett kezdeményezés 
keretében kerül sor. Ezzel az akcióval 
társadalomtudományi munkaközös-
ségünk is csatlakozott ahhoz a kezde-
ményezéshez, melynek célja a klasszi-
kus irodalmi művek népszerűsítése.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306406402935243/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306406402935243/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306414549601095
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306414549601095
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306414549601095/2306414326267784/?type=3&theater
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Az értelmi sérült gyerekeknek 
nagyon nehéz az időben tájéko-
zódniuk. Az elmúltról a szerzett 
tapasztalatok nyomán maradt em-
lékképek segíthetnek, de a jövő 
megfoghatatlan számukra. Egyet 
kell aludni, három megálló múlva, 
amikor virágoznak a fák, és hason-
ló történések teljesülésével illuszt-
ráljuk az idő múlását, hogy végre 
a jövőbe megígért dolgok elkövet-
kezzenek, létrejöjjenek. A követ-
kezőkben a Csalogány Iskola gö-
döllői kirándulásáról olvashatnak.
A múltra emlékezni kell, a jövőre 

várni kell. Ezek mind akadályozott 
képességek az értelmi sérült tanulók-
nak. Az idő meghatározása, az idő-
beli viszonyok egyre árnyaltabb 
megmutatása az iskolai oktatás folya-
matos feladata, melyhez számtalan 
eszközt kell a gyógypedagógusnak 
alkalmaznia.
A múzeum nagyon sok oktatási-ne-

velési lehetőséget rejt magában. Már-
cius 21-én, a gödöllői Kastély Múze-
umban tett látogatásunkkor ezeket 
a lehetőségeket használtuk ki, sikerrel. 
A múlt felidézése – épületen, fegyve-
reken, ruhákon, festményen keresz-
tül, elvezette a gyerekek képzeletét 
a régi királyi időkbe. A barokk színház 
a korabeli szórakozási kultúra hangu-

latát idézte, a kastély szobáinak be-
rendezése a kor szokásait, életmódját 
érzékeltette. Régen ilyen volt, így csi-
nálták, így készítették, ez volt a szo-
kás – mindezeket a kastély felújított 
falai között könnyebb volt megérteni. 
Az eredményes tanulást pedig segíti 
a tanulót motiváló környezet. 
A Királyi Kastély különleges han-

gulata magával ragadta a gyerekeket. 
A programot szervező Husz Zsu-
zsanna múzeumpedagógus bizalom-
mal fogadta a csoportot, és az ő gon-
dolkodásukhoz, szóhasználatukhoz 
illeszkedő történeteivel, magyaráza-
taival órákig fenntartotta a figyelmü-
ket, hiszen a csoport tagjai gyakor-
lott, lelkes múzeumjárók. A gyerekek 
magabiztosan, kulturáltan mozogtak 
a műtárgyak között, és udvariasan, 
kedvesen viselkedtek a többi múze-
umlátogatóval. Szépen megvalósult 
példája volt ez az integrációnak.
A kastély parkjában kikapcsolódás-

ként mamutfenyők között sétáltunk, 
élvezve a korán jött tavaszt. A Gö-
döllői Királyi Kastélyban eltöltött nap 
a gyerekeknek egy jókedvű, izgalmas 
élményt, maradandó emlékeket jelen-
tett. A kísérőknek pedig a kognitív 
fejlesztés, a környezeti nevelés, a tár-
sadalmi beillesztés komplex megvaló-
sítását, ideális feltételek között.

Rendhagyó irodalom-
óra a Könyvesben
Az Újpesti Könyves Kálmán Gim-

názium Humán Terem előadás-
sorozatának idei vendége Tasnádi 
István író, rendező, filmforgató-
könyv író volt március 27-én.
A gyerekek az Időfutár sorozat író-

jaként ismerhetik a nevét, a színházba 
járó felnőttek A Bárka, a Krétakör, 
a Katona József  Színház számos da-
rabját köszönhetik neki, valamint 
a legsikeresebb magyar sorozatfilmek, 
az Aranyélet és a Terápia vezető szö-
vegírójaként is találkozhattunk a nevé-
vel. Sokoldalú alkotó, közel 40 darabját 
több mint 100 alkalommal mutatták 
be különböző színházak. Nagy izga-
lommal vártuk, hiszen Berecz Andrea 
tanárnő tanítványai, a 7.d-sek közös 
olvasmánya épp az Időfutár volt, ők 
a színpadi adaptációt is megnézték. 
Mindannyian eljöttek, és a találkozó 
elején ők kérdezhették az írót.

Érdekelte őket, hogyan ír 4 alkotó 
egyszerre egy regényt, kinek az ötlete 
volt eredetileg a téma, melyik karak-
tert szereti a legjobban. Utána beszél-
gettünk arról, hogyan válik valakiből 
drámaíró, hiszen általában verset vagy 
prózát ír minden írással kacérkodó em-
ber kezdetben, mit szeret a színházban, 
egy színházi előadás sikerében meny-
nyire fontos a drámai szöveg, mennyit 
tesz hozzá a rendező, az előadás képi 
világa. Megtudtuk, hogyan működik 
egy „szöveg-gyár” a napi sorozatok 
esetében, miért volt jobb az HBO-nál 
filmforgatókönyvet írni.
Befejezésképpen egy Rákospalotáról 

szóló novellájából olvasott fel, hiszen ő 
is itt lakik, nem messze a Könyvestől. 

Ma holnap van?

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306439026265314
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306439026265314
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306436759598874/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306436759598874/?type=3&theater
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Kerületi történelem verseny a Fodrosban

A Fodros Általános Iskolában 
március 26-án került megrende-
zésre a Kerületi történelem ver-
seny az 5-7. évfolyamosok számá-
ra, amelyről Lajos Noémi és dr. 
Retteghyné Végvári Andrea ver-
senyszervezők írtak.

A versenyen összesen ötvenhá-
rom diák mérte össze tudását. Az 5. 
évfolyamosok az Ókori Róma tör-
ténelméből, a 6. évfolyamosok Ma-
gyarország 1301-1526 közötti tör-
ténetéből, a 7. évfolyamosok pedig 
a reformkor témakörében készül-
tek fel a versenyre. A verseny meg-
szervezésével világos célunk, hogy 
felélesszünk egy hagyományt, és 
újrateremtsük ezt a versenyt a III. 
kerületben.
A versenyen kiemelkedően sze-

repeltek a Krúdy Gyula Általános 
Iskola tanulói, nekik külön gratulá-
lunk! Valamint gratulálunk minden 
versenyzőnek és a felkészítő tanára-
iknak, illetve köszönjük a segítséget 
a kísérő tanároknak is.

Károlyisok a Neumann Tehetségkutató versenyen

A Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság valamint 
a Szekszárdi I. Béla Gimnázium 
idén már 15. alkalommal hirdet-
te meg az általános és középis-
kolások részére kiírt, „Neumann 
Nemzetközi Tehetségkutató Prog-
ramtermék Verseny – Kovács Győ-
ző szellemében” nevű versenyt.
A verseny célja, hogy az informa-

tikát szerető diákok számára lehető-
séget biztosítson tehetségük kibon-
takoztatására, az általuk elkészített 
pályamunkák megalkotásán keresz-

tül. A versenyzők nyolc kategóriában 
küldhettek be pályaműveket, melyek 
az oktató programok, az alkalma-
zói programok, a játékprogramok, 
a megépített automata berendezés és 
vezérlése, a számítógépes művészeti 
programok (grafika, zene), a számí-
tógéppel támogatott tervezés, az ani-
máció vagy a WEB témakörök egyi-
ke lehetett.
Az idei évben is sok tehetséges 

tanuló küldött be pályamunkát Ma-
gyarországról és határon túlról is. 
A második fordulóra, melyet Szek-
szárdon rendeztek meg, nyolcvan 
tanulót hívtak be. Március 21-22-én, 
az I. Béla Gimnáziumban, egy tizen-
egy fős zsűri előtt kellett tíz percben 
bemutatniuk pályamunkájukat, majd 
válaszolniuk a zsűri által feltett kér-
désekre a munkájukkal kapcsolatban.
Az Újpesti Károlyi István Álta-

lános Iskola és Gimnázium két 8. 
évfolyamos tanulója, Botos Ger-
gő, és Farkas Elek is neveztek 
a versenyre. Játékprogramjukkal 
továbbjutottak a második fordu-
lóba, ahol 2. helyezést értek el.
Szívből gratulálunk kiemelkedő 

teljesítményükhöz!

Kerületi Fizika verseny

Az Óbudai Nagy Lász-
ló Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola március 
27-én tizenegyedik alkalommal 
adott otthont a III. kerületi fizika 
versenynek, amelyen tíz általá-
nos iskola és három gimnázium 
huszonhat nyolcadikos diákja 
mérte össze tudását két kategó-
riában. A versenyről Borsos Irén, 
a versenyszervező pedagógusa 
írt beszámolót.
A versenyzőkre a kilencven perc 

alatt négy számításos feladat, tizen-
négy tesztkérdés, egy keresztrejt-
vény megfejtése, valamint gyakorla-
ti feladatként egy megadott áramkör 
összeállítása és mérések végzése 
várt. A diákok nagyon lelkesen és 
szépen dolgoztak, sok ötletes meg-
oldás született.
A versenydolgozatokat hat tagú 

zsűri javította és értékelte. Köszön-
jük alapos és lelkiismeretes munká-
jukat. Külön köszönet az Óbudai 
Nagy László Magyar – Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Vezetőségének a kellemes környezet 
biztosításáért.
Gratulálunk minden versenyző-

nek, valamint felkészítő tanáraiknak 
a versenyen elért eredményeikhez!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306432692932614
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306427642933119/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306428702933013
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306428702933013/2306428302933053/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306432692932614/2306432276265989/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306427642933119/?type=3&theater
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Kerületi angol verseny a Károlyiban
Az ismeretek bővítésével a diákok 
már tudhatják, hol áll az edinburgi 
vár, és a királyi rezidencia is.
Továbbá a mindig érdeklődésre szá-

mot tartó témáról, a városokba láto-
gató kóbor állatokról, illetve a védett, 
és az állatcsempészek áldozatairól is 
gyűjthettek ismeretet a versenyző ta-
nulók, de a mozik egyik jól ismert kis 
sztárja Wilbur, a kismalac is helyet ka-
pott az idegennyelvi kompetenciafej-
lesztést szolgáló szövegértési feladat-
sorokban.
Mindezt kiegészítve egy sportklub-

ba való becsatlakozás sem jelenthet 
gondot már a továbbiakban, illetve 
az irodalom és a színház egy-egy ne-
ves személyisége is az angol-amerikai 
irodalom, kultúra iránti fogékonysá-
got erősíti a gyermekekben.
Bízunk benne, hogy a tanítási órá-

kon elsajátított tananyagot a károlyis 
idegennyelvi munkaközösség tanár-
csapata életszerűvé és oldottá vará-
zsolta minden kisdiák versenyző szá-
mára, mely által tovább nőtt az angol 
nyelv tanulása iránti motiváció, és va-
lamennyi versenyző egyéni képességei 
legjavát nyújthatta rendezvényünkön.

Az Újpesti Károlyi István Általá-
nos Iskola és Gimnázium tovább 
színesítette az angol versenyek so-
rát a nemrég lezajlott kerületi ver-
senyével.
A verseny 6. évfolyamos diákoknak 

szerveződött elsősorban azért, hogy 
az országos idegennyelvi mérések 
mellett helyi, kis területi környezetben 
is megmérettethessenek a legjobbak.
Mind a nyelvet általános tagozaton, 

mind emelt szinten tanulóknak, illet-
ve a kéttannyelvű iskolák diákjainak 

előzetes feladatként témakörökből 
kellett készülniük a verseny szóbeli 
részére. A család, az étkezés, a sza-
badidő hasznos eltöltése témakörök 
mellett többek között országismeret 
is szerepelt a beszédtémák között. 
A verseny másik része írásbeli fel-

adatokból állt, melyben olyan érdekes 
témákról olvashattak vagy hallhattak 
a gyermekek, mint a népszerű turis-
tacélpontként ismert skóciai főváros 
Edinburgh, annak számos érdekessé-
gével, kulturális, műemléki értékeivel. 

Német projektnap a Bródyban Kerületi német 
tanulmányi verseny
Az 5-8. évfolyamoknak szervezett 

német tanulmányi verseny az Első 
Óbudai Német Nyelvoktató Nem-
zetiségi Általános Iskolában került 
megrendezésre március 19-én.
A versenyen 38 tanuló vett részt. 

A versenyzők 50 pontos feladatsort 
kaptak, melyek megoldására 60 perc 
állt rendelkezésükre. A feladatlapo-
kat a felsős német munkaközösség 
állította össze. Nyelvtani ismeretek 
alkalmazása, információk keresése, 
szövegpótlás, rövid történet rekonst-
ruálása szerepelt a változatos felada-
tok között.
Köszönjük azon kollégák segítségét, 

akik részt vállaltak a feladatok javítá-
sában. Gratulálunk a versenyzőknek 
és felkészítő tanáraiknak!

Március 26-án „Die Jugendlichen 
in Deutschland” (Fiatalok Német-
országban) címmel országismereti 
projektnapot szervezett az Újpesti 
Bródy Imre Gimnázium.

A projektnapon iskolánkba látoga-
tott Rebecca Fries, a Kölni Egyetem 
diákja, aki a tavaszi félévben önkén-
tesként dolgozik Budapesten.
A program első részében Rebecca 

egy érdekes előadás keretében me-
sélt Németországról, a szülőváros-
áról Wuppertalról, Kölnről, beszélt 
a Kölni Egyetemről, a Kölni karne-
válról, és általánosságban a német fi-
atalok életéről. Diákjaink érdeklődve 
hallgatták a német nyelvű előadást. 
Különösen izgalmas volt a projekt 
második része, amikor a Bródys di-
ákok kérdezgették a német diáklányt 
a német fiatalok szokásairól.
Reméljük, hogy a jövőben e kelle-

mes délelőtt emléke motiválja majd 
diákjainkat nyelvtudásuk további fej-
lesztésére.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306415786267638
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306416449600905
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306417746267442
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306417746267442
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306416449600905/2306416219600928/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306415786267638/2306415426267674/?type=3&theater
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Megemlékeztünk a márciusi ifjakra

Március 29-én a Semmelweis 
Egyetem Pető András Kar (koráb-
bi Pető András Intézet) Gyakorló 
Óvodájának néhány konduktora 
látogatott el a Csalogány EGYMI 
Óvodájába, hogy megismerjék 
az intézményben folyó gyógype-
dagógiai fejlesztő-nevelő munkát.
Mindig örömmel fogadjuk a külön-

böző társintézmények szakembere-
inek megkeresését, szívesen osztjuk 
meg velük az általunk felhalmozott 
módszertani tudást és tapasztalatain-
kat, valamint nyitottak vagyunk az ál-
taluk hozott új gondolatok, meg-
látások, tapasztalatok beépítésére, 
a szakmaközi beszélgetésekre.
Az óvodánkba ellátogató kondukto-

roknak lehetőségük nyílt betekinteni 
a mindennapi életünkbe, a különböző 

típusú csoportos foglalkozásokon és 
játékon keresztül közvetlenül is meg-
ismerkedhettek az óvodánkba járó 
gyermekekkel, és beleláthattak a velük 
folytatott komplex fejlesztő munkába. 
Alkalmuk nyílt betekinteni az egyéni 
logopédiai foglalkozások menetébe, 
valamint az „eszközbemutatónk” so-
rán igyekeztünk szemléltetni, hogy 
néhány egyszerű alapanyagból kreati-
vitással mennyi hasznos fejlesztő játék 
készíthető a gyermekeknek, amelyek 
az egyéni fejlesztések alkalmával nagy-
szerűen alkalmazhatók. Végül, de nem 
utolsó sorban pedig lehetőséget bizto-
sítottunk számukra, hogy közelebbről 
is megismerjék az intézményünkben 
működő tehetséggondozást és ki-
bontakoztatást egy tornatermi edzés 
révén, azaz magát a Kölyök Sportoló 

Programot, mely a Magyar Speciális 
Olimpia Szövetség (MSOSZ) egyik 
legfontosabb projektje.
A Pető Intézet Óvodájának peda-

gógusaival folytatott társalgás során 
újra és újra rádöbbentünk, hogy szá-
mos kapcsolódási, közös pont van 
az intézményeink között, legyen szó 
a működésünk körülményeiről, fel-
tételeiről, vagy a munkánk során ta-
pasztalt szituációkról, nehézségekről. 
A délelőtt, a valódi szakmai tapaszta-
latcsere jegyében telt, a vendégek pe-
dig elmondásuk alapján (is) elégedet-
ten és pozitívan, hasznos információk 
birtokában távoztak az óvodából. Mi 
pedig megígértük, hogy a jövőben 
a Csalogány Óvoda dolgozói is eleget 
tesznek a meghívásnak, és szívesen el-
látogatunk majd a Pető Oviba.

Az idei tanévben a Csillaghegyi 
Általános Iskola szakított a hagyo-
mányaival és félretéve nagyszabású 
műsorterveket, rendhagyó módon 
emlékezett meg az 1848-49-es sza-
badságharcról. A rendhagyó meg-
emlékezésről Borbás Lilla és Csury 
Kata, az intézmény 3.a osztályos 
tanulói írtak.
Az alsósok március 14-e délelőttjén 

tematikus játék-versenyen vettek részt. 
A tantermek átalakultak harctérré, pes-
ti utcákká, múzeumi lépcsősorrá, ahol 
a gyerekek kiskatonák, lelkes egye-
temisták, hírvivők bőrébe bújhattak. 

Szerepet kapott a tanulók tantárgyi tu-
dása és a kreativitásuk is. Az állomások 
korosztályok szerint –azonos témakörben 
– differenciáltak voltak. Váltották egy-
mást a fejtörők, a mozgásos és ügyes-
ségi játékok. Az egyik legnagyobb si-
kere a klasszikus lovacskázásnak volt, 
ahol abban versenyeztek, hogy ki tudja 
gyorsabban átadni a „titkos információt”. 
A tematikus köntösbe bújtatott isme-
rős játékfeladatok – „Bem apó mond-
ja…!”, „Csákókergető” – gyorsan oldot-
ták a gyerekek kezdeti feszengését. 
A játéksorozat során minden állomá-

son kaptak jutalmul egy-egy puzzle-
darabot, amelyet a rendezvény végén 
összeállítottak, s jelenleg is a tantermü-
ket díszíti az általuk készített zászlóval 
együtt. 
A verseny célja valójában nem a ver-

senyzés volt, hanem, hogy a gyerekek 
szerepbe helyezve magukat, kicsit átél-
hessék a forradalom és szabadságharc 
sajátos helyzetét, hangulatát. A gyere-
kek pozitív visszajelzései meggyőztek 
minket arról, hogy jó úton járunk, ha 
ily módon szeretnénk megemlékezni 
nagyjainkról, s ezáltal közelebb vinni 
tanulóinkhoz a történelmet.

Showtime Chant and 
Drama Színjátszó 
Verseny
Idén került először megren-

dezésre a Showtime Chant and 
Drama angol nyelvű színjátszó 
verseny a Krúdy Gyula Angol-
Magyar Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskolában, amelyről Wal-
ter Hanna, a versenyszervezője 
írt beszámolót.
A versenyen három iskolából vet-

tek részt csapatok három külön-
böző kategóriában. A bemutatott 
előadások színesek és változatosak 
voltak: láthattunk feldolgozásokat, 
ismert darabból kiemelt jelenetet, 
de saját produkciókkal is készültek 
a versenyzők.
A versenyen minden csapat ért 

el eredményt arany-, ezüst- illetve 
bronz minősítésekben.
Az előadások közötti átpakolások 
alatt híres Broadway előadások-, 
illetve filmek zenés jelenetei szóra-
koztatták a résztvevőket.
A verseny jó hangulatban telt, így 

reméljük jövőre még több csapat és 
még több iskola részvételére számít-
hatunk.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306427142933169/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306422116267005
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306422116267005/2306421866267030/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306423449600205/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306423449600205/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306423449600205/?type=3&theater
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a jószágon. Míg a fukar uraság a lúdra 
alkudozott, addig Matyi szívét Klára 
– Petrov Sára – ejtette rabul. Megható 
volt, mikor a leány egy szép népdallal 
mondta el fájdalmát, vagy amikor Ma-
mus – Együd Emma – énekelt a szín-
padon. Matyi olasz építészként, majd 
furfangos orvosként is túljárt nem 
csak Döbrögi, hanem a főispán, Né-
meth Ferenc – legjobb férfi mellékszereplő 
– eszén is. A zsűri kiemelkedő alakítá-
sáért a fenti szereplők mellett okleve-
let adott Takács Ákosnak az ispán, va-
lamint Trauninger Zalánnak a doktor 
szerepéért. Természetesen jutalmazta 
a hat(tyúk) táncát is. Idén Móczárné 
Köves Eszter tanárnő humoros, szó-
játékokkal és tasnádis rímekkel teli 
átiratáért a legjobb rendezésért járó 
díjat vehette át.
Lois Lowry Az emlékek őre című re-

gényének színpadi változatát a 7.b elő-
adásában láthattuk. Az erős felütéssel 
induló történet az elképzelt jövőbe, 
a már-már tökéletes világba kalauzolta 
a közönséget. Feketéné Kovács Anikó 
rendezésében a negatív utópia szerep-
lői arra keresték a választ, milyen lehet 
az élet emlékek nélkül. Ebben a világ-
ban eltűntek az álmok, a vágyak és ér-
zelmek, mert a Döntéshozók minden-
ki sorsát meghatározták. Az új rend 
építőkövei a szigorúan előírt és betar-
tatott szabályok voltak. A kiemelkedő 
játékáért jutalmazott Jonas – Pintye 
Ákos – azt kérdezte a szintén okleve-
les Őrzőtől – Zólyomi Andrástól –, hogy 
vajon milyen emberré kell válnia, ho-
gyan kell élnie ezután? Az emlékeket 
átörökítő jeleneteket az osztály diák-
lányainak fátyolkendős tánca kísérte, 
amiért a csoport oklevelet is kapott. 
Kiemelkedő alakítást nyújtott Asher 
szerepében Zarándy Sámuel és Laskai 
Botond, ki „csak” Férfi 1-ként szere-
pelt a színlapon. A zsűri elnöke végső 
összefoglalójában a darab sajátos at-
moszférateremtését és a gondolkodás-
ra késztetését emelte ki, majd oklevéllel 
jutalmazta az osztály két világot bemu-
tató meghívóját és díszletét is.
A következő oldalon folytatódik

A látottak alapján ez sikerült is, hi-
szen az eredményhirdetés előtt levetí-
tett werkfilm, melynek készítői Csong-
rádi Máté, Csongrádi Kristóf, Földes 
Artúr, Gutási Ádám, Nagy László, 
Szabó Bence és Fekete Gábor voltak, 
erről tanúskodott. A diáktechnikusok 
filmje humorosan mutatta be a készü-
lő produkciók fontosabb állomásait és 
szólaltatta meg a kulcsfigurákat.
A Gombár-est meghívottjai között 

szerepelt Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, országgyűlési képviselő 
úr, aki bár hivatalos elfoglaltságai mi-
att nem tudott velünk lenni, a legjobb 
férfi- és legjobb női főszereplőnek 
10-10.000 Ft értékű könyvutalványt 
ajánlott fel, melyet az eredményhir-
detéskor Gyimesi Róbert igazgató 
úr adott át. Díszvendégeink között 
köszönthettük Kelemen Viktória al-
polgármester asszonyt és Fenyvesiné 
Hegedűs Editet, az Észak-Budapesti 
Tankerületi Központ szakmai igazga-
tóhelyettesét, akik szintén könyvutal-
vánnyal jutalmazták a legjobb díszlet 
és legkreatívabb plakát készítőit. A di-
ákok nevében hálásan köszönjük fel-
ajánlásaikat.
A zsűri díszvendége és egyben elnö-

ke Balázs Ágnes színművésznő volt. 
Az értékelésben részt vett Gyimesi 
Róbert igazgató úr, Tamásné Hantos 
Gabriella és Koncz Levente igazgató-
helyettesek, Simon Péter magyar-filo-

zófia szakos tanár, Svarczné Micheller 
Erzsébet rajz-, vizuális kultúra- és 
médiaismeret szakos tanárnő, Földes 
Anna, a Diáktanács leköszönő elnöke, 
Radnai Réka, az előző tanév Gomb-
ár-bemutatójának legjobb női fősze-
replője és Forgács Bálint, a tavalyi leg-
jobb férfi főszereplő.
A 7.a osztály Móczárné Köves Esz-

ter tanárnő vezetésével az egykori 
klasszikus, Fazekas Mihály Lúdas Ma-
tyi című művének a Tasnádi István 
átiratában készült adaptációját vitte 
színre. Darabválasztásukban fontos 
volt a cirkuszi élmény, melyben nem 
egyetlen lúd szerepelt, hanem hét, 
akik a hét erényt képviselték. A színen 
megjelent a Szelídség, az Egyensúly, 
a Hűség, az Alázat, a Tisztaság, a Szor-
galom és az Irgalom. Az osztály tagjai 
valósággal lubickoltak szerepükben. 
Természetes játékukkal azonnal meg-
nyerték a közönség (és a zsűri) szívét, 
már az első jelenet, melyet a mesélő 
– Marton Dorka – vezetett fel, megha-
tó volt. Később a vásári forgatagban 
megelevenedett a falu népe: zsonglő-
rök, jós tehetséggel megáldott cigány-
asszony, falusi asszonyok lepték el 
a színpadot. No és persze ott volt Ma-
tyi – a kiemelkedő alakítást nyújtott Hor-
váth László – és libája – a legjobb női fő-
szereplő Horváth Kiara – is. Döbröginek 
– Pacsika Leventének, azaz a legjobb férfi 
főszereplőnek – meg is akadt a szeme 

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306283212947562/2306280749614475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306283212947562
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Gombár-Bemutató az Árpád Gimnáziumban
padra termett üdesége is kiérdemelte 
a zsűri elismerését. Kiemelkedő ala-
kításáért szintén oklevelet vehetett át 
Neutschill Bodza – rendezvényszervező 
és bemondó –, Földi Dominik Claude 
Bukowski, valamint Draxler Botond 
az őrmester szerepéért. A történet 
végén az osztály együtt énekelte a Let 
the sunshine in című dalt, majd közösen 
vehették át a legjobb plakátért járó 
oklevelet.
Az eredményhirdetés előtt idén is 

a gimnáziumunkban működő Ász 
színjátszó csoport tagjai léptek szín-
re, melynek vezetője Gáspár András, 
színművész, rendező. Ők Karinthy 
Frigyes három vidám jelenetét mu-
tatták be.
Balázs Ágnes színművésznő a zsűri 

elnökeként zárszavában megköszön-
te a magyartanárok közösséget for-
máló munkáját, az osztályok lelkese-
dését, örömét, melyet a bemutatott 
darabok jól tükröztek. Hozzátette, 
hogy valamennyi előadásban a hu-
mor mellett a morális, mély tartalom, 
a tanító célzat is helyet kapott, ami 
jól illeszkedik az Árpád Gimnázium 
értékőrző hagyományai közé.
A 2019. évi Gombár-est közön-

ségdíjas előadása a Hair – 9.d – lett, 
míg a legjobb előadásért járó okle-
velet, így a jövő évi szervezés jogát 
a 7.a osztály nyerte Lúdas Matyi című 
adaptációjukért.

Csányi Levente gyakornok kollé-
gánk első rendezése igazán egzoti-
kus helyszínre kalauzolta el a közön-
séget. Rudyard Kipling A dzsungel 
könyve című regényéből Dés László, 
Geszti Péter és Békés Pál készített 
nagy sikerű musicalt, amely egyúttal 
a 7.c osztály zenés játékának alapjául 
is szolgált. Darabjukban kiemelke-
dő volt az előadást indító napszem-
üveges farkasmustra, majd pedig Sir 
Kán – Papp Ágoston András –, Balu – 
Paulik Bálint Márk – és Bagira – Dar-
vas Dóra – versengése Mauglizáért 
– Wührl Lizáért –, hiszen a DzsTK, 
azaz a Dzsungel Törvénykönyve ki-
mondja, hogy a kölyök csak akkor 
lesz a falka tagja, ha talál magának 
két pártfogót. Miután ez sikerült is, 
Maugliza Balutól egy-két pofon után 
gyorsan megtanulta, hogy a „pedagó-
gia lényege a szigor”. Az osztály tag-
jai maguk koreografálták a jelenetek 
kísérő táncait, amit a zsűri oklevéllel 
jutalmazott. Természetesen nem ma-
radhatott ki a sorból Csil sem – La-
katos Liza –, aki elsöprően vezette 
a Kegyelet egyletet. A díszlet elkészí-
tésében Svarcné Micheller Erzsébet 
tanárnő segített, míg a dalok betanítá-
sában közreműködött Kúnné Kocsis 
Erzsébet tanárnő.
Nyeste Katalin tanárnő mellett 

Kúnné Kocsis Erzsébet tanárnő a 9.d 
osztály Hair című darabjának zenei 
betétjében is segített. A Miloš For-

man cseh származású rendező immár 
kultikus filmjét Molnárné Vámos Ka-
talin tanárnő vitte színre. A drama-
turgia feltételezte, hogy a közönség 
ismeri a történetet, ám aki mégsem 
látta a filmet, az a 9. dések megkapó, 
lelkes játéka után most biztosan meg-
nézi. Kiváló ötlet volt a darab elején 
a szereplők látványos bemutatása, 
a gesztusok mellett a hippi jelmezek, 
melyet a zsűri oklevéllel jutalmazott, 
jól érzékeltették a 20. század korának 
jellemző divatját. Ötletekben sem 
volt hiány, a szélgép, a ruhacsere, 
Berger hajkoronájának megritkítása 
mind-mind bővelkedett humorban. 
Elsöprő volt Berger – Bakai Richárd 
– tánca az asztalon, míg Sheila, azaz 
Mlynarik Lilla bájos jelenléte, szín-
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Az Ifjúsági Házban március 25-én 
megrendezett „Olvasni jó!” verseny 
eredményhirdetésén Erőss Erna ta-
nárnő növendéke, Husz Anna szóra-
koztatta a közönséget gitárjátékával. 
Április 2-án tizenötödik alkalom-

mal került megrendezésre a cimba-
lom-találkozó zeneiskolánkban Harai 
Erzsébet tanárnő szervezésében. 
Az eseményhez az Erkelen kívül még 
három iskola cimbalom tanszaka csat-
lakozott az idei évben. A Józsefvárosi 
Zeneiskolából Demlyén Krisztina és 

Tóth Andrea növendékei, a XX. kerü-
leti Lajtha László Alapfokú Művészeti 
Iskolából Maróczy Gabriella diákjai, 
valamint a belvárosi Molnár Antal 
Zeneiskolából Tóth Andrea tanszaká-
nak tanulói vettek részt a találkozón. 
A rendezvényen tizenöt kis cimbal-
mos mutatta meg magát, közülük ha-
tan az Erkel diákjai. A találkozó célja, 
a zene és a nem hétköznapi hangszer 
szeretete, a cimbalmon való klasszi-
kus játékmód mélyebb megismerése, 
megmutatása az érdeklődőknek.

Tavasz eleji sikerek és a közelgő Zenedenap az Erkelben

Március 28-án délután az alsó 
tagozatos napközisek közel 200 
fővel részt vehettek az Operaház 
nagykövetének, Nagy Mária brá-
csaművésznek előadásán a Fodros 
Általános Iskolában.
Nagy Mária figyelemreméltó sze-

mélyiségével varázsolt el minket 
az Operaház világába. Diafilmek 
segítségével megmutatta az Opera 
épületét kívülről-belülről, megismer-
hettük a zenekar felépítését, helyét 
és a híres csillárt is. Megtekinthettük 
a hegedűkészítés lépéseit. Láthattunk 
és hallhattunk balettelőadás részletet 
és daljátékokat a különböző hang-
szercsoportok előadásában. 

Az előadás fénypontja az volt, mi-
kor Mária bemutatta és megszólal-
tatta a hangszerét. A gyerekek érdek-
lődve figyelték végig az előadást. 

Reméljük, hogy sok új élménnyel 
gazdagodtak, és kedvet kaptak ah-
hoz, hogy egyszer ellátogassanak 
az Operaházba.

A különböző versenyek és progra-
mok mellett a zeneiskola diákjai és 
tanárai nagy erőkkel készülnek az in-
tézmény legnagyobb eseményére, 
a Zenedenapra.
Április 13-án lesz iskolánk „csa-

ládi napja”, ahol kicsik és nagyok 
egyaránt megtalálhatják a számuk-
ra legmegfelelőbb, legszórakozta-
tóbb programokat. Hangversenyek, 
játékos hangszerbemutató, tánc-
ház, tombola, jazz, opera és persze 
a hangszerek kipróbálására is lesz 
lehetőség. Az egész napos forgatag 
megkoronázásaként a 10 éves jubi-
leumát ünneplő Operastúdió előadá-
sában lesz hallható Strauss: A denevér 
című nagyoperettje. Ezt a nagysza-
bású előadást méltó helyen, az UP 
újpesti rendezvénytérben tekintheti 
meg a közönség. Az érdeklődőket 
sok szeretettel várjuk egész napos 
rendezvényünkre.
A Zenedenap után április 15-én, 16-

án, 17-én 15-19 óra között tartjuk isko-
lánk tavaszi hangszerválasztó napjait, 
ahol mindenki jelentkezhet a szívéhez 
legközelebb álló hangszerre. 
A fenti programokról további in-

formációkat találhat iskolánk hon-
lapján, a www.ujpestizenede.hu 
oldalon.

A Fodrosban járt az Operaház nagykövete

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2306279492947934
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2306279492947934/2306278352948048/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306403772935506/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2306403772935506/?type=3&theater


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 19 -Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Március 24-én Budapesten ren-
dezték meg az országos evezős 
ergométeres diákolimpiát, a XX. 
kerületi Kruj Iván Sportcsarnok-
ban, ahol az Óbudai Árpád Gim-
náziumot nyolc 11-12. évfolyamos 
tanuló képviselte. A csapat nevé-
ben Sumicz Benedek, az intéz-
mény 12.d osztályos tanulója szá-
molt be az élményekről.
Mindannyiunk vízisportot űz (kajak, 
evezés), így téli alapozó edzéseink 

szerves részét alkotja az ergométer. 
Néhányunknak teljesen új közeg volt 
ilyen „környezetben” versenyezni, 
azonban a speciális edzéslehetőség 
kihasználása mellett akadt olyan is 
közöttünk, aki komoly esélyekkel in-
dult korosztályos válogatottként.
Az előzetes egyeztetések, a csapat 

kitartása, valamint a verseny remek 
hangulata és szervezése mind hoz-
zájárult ahhoz, hogy egyéniben és 
csapatban is dobogós helyezéseket 

értünk el. A VI. korcsoport egyé-
ni fiú 500 méteres versenyszámá-
ban Talpos Norbert (12.b) győzött, 
de a dobogó második és harmadik 
fokát is az árpádosok foglalták el: 
Zöld Zoltán (11.d) és Istenes Márton 
(12.b). Ennek a korosztálynak női 
futamában pedig Pálos Panna (11.d) 
győzött.
A VI. korcsoportos csapatverseny 

500 méteres versenyszámában szin-
tén a legjobbak között sikerült tel-
jesítenünk. Első lett a Pálos Panna 
(11.d), Zöld Zoltán (11.d), Szlávy 
Anna (12.d) és Sumicz Benedek (12.d) 
alkotott négyes; mögöttük kevesebb 
mint másfél másodperccel második 
lett a Berdin Laura (12.d), Sebő Jú-
lia (12.a), Istenes Márton (12.b) és 
Talpos Norbert (12.b) alkotta csapat.
Azt hiszem ezt mindannyiunk ne-

vében mondhatom, hogy egy na-
gyon pozitív élményt okozott ez 
a nap, és örülünk, hogy hozzájárul-
hattunk – néhányan utoljára – az Ár-
pád sportsikereihez, és csak biztatni 
tudjuk a fiatalabb kajakos és evezős 
diákokat is a részvételre az elkövet-
kezendő években.

 
TAN KER HÍR

VII. évfolyam, 
8. szám

 
2019. április

 
Megjelenik 

hetente

Árpádos aranyérmek az Országos Ergométeres Diákolimpián

Február 22-én, a Magyar 
Parasport napján, Lélekmozgató 
Programot hirdetett a  Fogyaté-
kosok Országos Diák-, Verseny- 
és Szabadidősport Szövetsége 
(FODISz). Mint arról korábbi cik-
künkben mi is beszámoltunk róla, 
a Csalogány EGYMI erre a felhí-
vásra reagálva közös programot 
szervezett a kerület gyógypedagó-
giai intézményeivel, a Szent Mik-
lós EGYMI-vel és a Budapest III. 
Kerületi EGYMI-vel.
Meghívásunkra, az Árpád Gim-

názium is csatlakozott az esemény-
hez érzékenyítő program keretében. 
A program zárásaként fényképes be-
számolót küldtünk, így részt vehet-
tünk a megmérettetésben. Nagy örö-
münkre, a programunk különdíjban 

részesült. A különdíjat, a 100.000 
Forintos Dechatlon utalványt, ápri-
lis 2-án ünnepélyes keretek között 
vehettük át a Csalogány EGYMI 
Kápolnájában. A díjátadón részt 
vett mindhárom intézmény veze-
tője, iskolánkat Dr Kántor Gézáné, 
a Szent Miklós iskolát Szajlai Adri-
en, Budapest III. Kerületi EGYMI-t 
Elek Zsuzsanna képviselte, valamint 
mindhárom intézmény diák képvise-
lői is jelen voltak. Az ajándék utal-
ványt Toponári Gábor ügyvezető 
elnök és Vajtó Richárd gazdasági ve-
zető adták át nekünk.
Toponári Gábor elnök úr példaér-

tékű összefogásunk miatt gratulált 
mindhárom intézménynek, és továb-
bi sok sikert kívánt a közös munká-
hoz. Köszönjük.

FODISZ Lélekmozgató Program díjátadó
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