VII. ÉVF. 8. SZÁM

2019. április 10.

Hunyadiak nyomában a Délvidéken

Költészet napját
ünnepeljük
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én
József Attila születésnapján ünneplik, akinek az életműve megkerülhetetlen teljesítmény mind
a költőutódok, mind a művészettel
foglalkozók számára.
Ezen a napon számtalan programmal 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 versszavalással, ünnepi műsorral, József
Attilára való megemlékezéssel, hol
rendhagyó módot választva, egész napos köztéri versmondással. Számtalan
különböző módon lehet ünnepelni
a költészetet, egy viszont közös mindbe: a vers szeretete.
Ha kíváncsiak, hogyan ünnepelték iskoláink a költészet napját, kövessék újságunk következő számát!
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A Határtalanul! egy olyan pályázat, melynek keretei közt a magyar
diákok ellátogathatnak szomszédos országaink valamelyikébe,
ahol megismerkedhetnek a külhoni magyarsággal, belekóstolhatnak
az ottani kultúrába és a szokásokba. A következőkben Takáts Zsófia
(7.b) beszámolóját olvashatják.
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 megnyerte a beadott pályázatot. Ennek tudatában a 7. évfolyam tanulói már jó ideje
várták a kirándulást. Úti célunk Szerbia volt.
Cikkünk a 3. oldalon folytatódik

Tavasz eleji sikerek és
a közelgő Zenedenap
Az Erkel Gyula Újpesti Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola számos
növendéke szerepelt már versenyeken szép, kimagasló eredménnyel
az idei tanévben. Ez a sorozat
folytatódott tavasszal is, amelyről
alább olvashatnak.
Március 20-án réztanszakunk növendékei, Tóth Boldizsár és Antal
Márton vettek részt a VII. Rézfúvós
Kupán Vecsésen, ahol ezüst és bronz
minősítést kaptak a zsűritől. A versenyre Kneitner József tanár úr készítette fel a diákokat, zongorán Juhász
Johanna tanárnő kísérte őket.
Cikkünk a 18. oldalon folytatódik
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Gombár-Bemutató
“Nyertünk. Lettünk valakik.
És valakinek lenni, az már valami.
Ennyi ember nem tévedhet.”
Egy évvel ezelőtt ezekkel a mondatokkal kezdődött a Gombár-bemutató, az Óbudai Árpád Gimnázium
hagyományos színdarab-bemutató
estje. A „Semmi” csapata most szervezőként 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, tudnak együtt játszani, egymásra figyelni,
igazi közösségként működni.
Cikkünk a 15-16. oldalon folytatódik

Kattintson Facebook oldalunkra!

13. BIG Filmfesztivál a Bródy szervezésében

Március 23-án 13. alkalommal rendezte meg az Újpesti Bródy Imre
Gimnázium és Általános Iskola
a mára már országos vonzáskörrel rendelkező BIG Filmfesztivált
az Uránia Nemzeti Filmszínházban, amelyről Szilágyi Pannitól olvashatnak beszámolót.
Az eseményre idén csaknem 420 fő
volt kíváncsi, majdnem teljesen megtöltve az Uránia Dísztermét, ahol a vetítések két nagyjából másfél órás blokkban
zajlottak. Ezúttal ismét két korosztályi
kategória alapján versenghettek az alkotók. 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 Filmfesztivál előkészítése során egy jelentős változás történt, megváltozott a rendezvény
arculata, melyet csatlakozó szervezőnknek, Szabados Julcsinak köszönhetünk.
A szervezési munkák októbertől egészen a rendezvény napjáig tartottak, melyet idén 26 önkéntes diák és négy főszervező koordinált. Büszkék vagyunk
szervező csapatunk minden egyes tagjára, hiszen nagy lelkesedéssel és példaértékű figyelemmel munkálkodtak a filmfesztivál minden egyes percében.
A rendezvény a regisztrációnyitással
délben kezdődött, az első blokk vetítésére 13 órakor rövid megnyitó után került sor, melyet Ilauszkyné Varga Enikő intézményünk igazgatója tartott.
A két vetítés közötti szünetben az érdeklődők megtekinthették a fotókiállíTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

tást, amely mára rendezvényünk állandó részévé vált. A kiállított munkákat
Trojkó Ildikó vezetésével a Bródy média tagozatos diákjai készítették.
A képekre valamint a filmfesztivál
versenyprogramjában szereplő filmekre is lehetett szavazni a rendezvény
során kategóriánként. A Filmfesztivál
fotókiállításán a közönség Tóth Katinka „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 vehette át a „szakmai díjat”. A közönségnek
legjobban tetsző filmeket, fotográfiát
és fotóst közönségdíjjal jutalmaztuk.
Az est fénypontja a díjkiosztó ünnepség volt, ahol a közönségdíjak mellett
fotó szakmai díjat, a filmekre kategóriánként egy-egy különdíjat és szintén
kategóriánként első három helyezettet 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 áldokumentumfilmjükkel 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 áldokumentumfilmjükkel nyerték meg a közönségdíjat U19
kategóriában.
A díjazott alkotások listáját és a nyertes filmeket is megtekinthetik az érdeklődők a BIG Filmfesztivál honlapján.
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A legjobb tavaszi
programok Újpesten
Néhány alkalommal már érezhettük a napsütésből és a jó időből,
hogy hamarosan itt a tavasz, ami
egyet jelent: indulnak az újpesti
programok.
Szerencsére az elmúlt években a különböző tematikus rendezvények
végtelen lehetőségeiből válogathattunk, ha ki szerettünk volna mozdulni
a négy fal közül, és ez idén sem lesz
másképpen. Legyen szó sportról,
koncertről, vagy akár kézműves foglalkozásokról, mindenki meg fogja találni 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, kerékpározásokon, majd bulizzunk együtt az esti
koncerteken.
Családi Nap – Május 25.
Idén sem maradhat ki a hatalmas bulinak ígérkező Családi Nap. A Víztorony tövében ezúttal is a családi programoké 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 legyünk 2019-ben is a legsportosabb
város.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Kakaómese – Mininyonok
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Kísérő tanáraink Kovács Andrea
tanárnő, a 7.b osztályfőnöke, Kemenes Péter tanár úr, a 7.a osztályfőnöke és Horváth Ildikó tanárnő
voltak. Köszönjük odaadó munkájukat, reméljük, hogy ők is ugyanolyan jól érezték magukat, mint mi.
Két sofőrünk, János bácsi és Richárd
bácsi volánjuk mögött mindenki biztonságban érezte magát. Az utazás
szervezéséről a Student Lines Diákutazási Iroda gondoskodott. Köszönjük a munkájukat!
Utunk vándornóták dalolásával,
könyvek olvasásával, beszélgetéssel
és alvással telt. Szegeden csatlakozott
hozzánk Szatmári Sándor idegenvezetőnk, aki ezek után nagyon sok érdekességet mesélt azokról a településekről, folyókról és történelmükről, amik
mellett elhaladtunk.
Mielőtt a szállásra értünk volna, ellátogattunk a Palicsi-tóhoz és megtekintettük a számos szobrot körülötte.
A sorból nem maradhatott ki a helyi vigadó és a gyönyörű Vila Luiza
sem. A jelenlévők a képzőművészet
illetve a történelem iránti szeretetükből 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
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

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 elindultunk Belgrádba, az egykori Nándorfehérvárra. Ott megnéztük a város
nevezetességeit, mint például a Nándorfehérvári várat, a Nemzeti Múzeumot, a Millenniumi emlékművet,
vagyis a Hunyadi-tornyot és az óvárost, Zimonyt. Ezen napon is gyönyörű 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 sorolhatnám. Ezután Versecen tekintettük meg
a Szent Gellért Templomot és délutánra 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 látogatunk. Programunk még tartalmazta a Parlament, a Szerb Evangélikus
Templom, a Nemzeti Színház megtekintését, illetve a híres kazamaták megismerését. Ezek után eljött a búcsú
ideje, de reméljük, hogy a sors majd
úgy hozza egyszer, hogy visszamehessünk és visszaemlékezzünk a csodás
pillanatokra, tájakra, emberekre, akiket
utunk során ismertünk meg és újraélhetjük a gyermekkori élményeinket.
Az említett négy napunk nagyon
sűrű volt, pont ezért rengeteg új információ birtokába jutottunk. Mindenkinek szeretnénk megköszönni
ezt a csodálatos élményt, valószínűsítem, hogy a pályázaton való részvétel
nélkül nem jutunk el ily lélegzetelállítóan szép területekre, ráadásul ezek
bizonyos része magyarlakta.
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A vetített rajzfilmekhez kapcsolódóan
minden vasárnap a mese ihlette kézműves foglalkozás – bábkészítés, drámajáték, festés, animálás – várja a gyerekeket
az Egyboglya Projekt alkotóival. Készítsd 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 gyermekeknek szól, vasárnap délelőttönként rajzfilmmel kedveskedünk nekik,
a vetítés után pedig a mese ihlette kézműves 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 alkotások Milner Angéla segítségével
valósulnak meg, aki a Pest–Budai
Kézműves és Népművészeti Egyesület tagja.
A tavasz legszebb ünnepére, a húsvétra készülünk, különböző tojásdíszítési technikákkal ismerkedhetnek meg
a látogatók, és mindenki elkészítheti
saját húsvéti tojását Milner Angéla segítségével, aki a Pest-Budai Kézműves
és Népművészeti Közhasznú Egyesület tagja.
Helyszín: Civil Ház
(1036 Budapest, Kolosy tér 2.)
Időpont: 2019. április 17., 16:00

Kattintson Facebook oldalunkra!

Tavasz, Tarzan!

Akcióban az Aquincum Ügyosztály

„The Mystery of the Stolen
Necklace” címmel rendezte meg
a velencei Zöldliget suli az idei
angol versenyt, amelyre az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola kis nyomozói is beneveztek. A csapat
tagjai: Burányi Eszter (3.a), Bálint Dániel (3.a), Bognár Gábor
(4.d) és Csermák Szabolcs (4.c)
voltak. A versenyről Szíjártó Bettina és Wenzel Réka tanítónők beszámolóját olvashatják.
Izgatottan, várakozással indultunk
el Velencére. Már hetek óta készültünk kis színdarabunkkal, melyből
kiderül, hogy Lord Longshort titkos
széfjéből hogyan tűnt el az értékes
gyémánt nyakék. A versenykiírásban csak a kérdések szerepeltek,
amelyekre a gyerekeknek a bemutató során választ kellett adniuk.
A prezentáció műfaját, részleteit
a csapattagok találták ki, osztották
ki maguk között a szerepeket, gyakorolták be lopott órákban, délutánonként 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 megköszönTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

ni Anikó néni szakértő segítségét.
Aquincum Ügyosztályként érkeztünk a helyszínre, nyomozókhoz illő
öltözetben, és kíváncsian vártuk, hogy
a gyerekek megmutathassák magukat:
angoltudásukat, kreativitásukat, rögtönző képességüket egyaránt.
A Zöldliget Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium nagyon színvonalas versenyt rendezett. Szervezett
volt, gördülékeny és izgalmas. Fennakadás nélkül mozgattak több mint
120 gyereket, kedvesek, segítőkészek
voltak és nagyon felkészültek.
Minden állomás után kis nyomozóink hatalmas mosollyal és izgatottan
érkeztek vissza hozzánk. A verseny
végeztével megtekinthettük a kiállított ékszereket – nem csak szerintünk volt a miénk a legszebb!
Finom ebéd várt ránk, majd következett az eredményhirdetés. 28 csapat vetélkedett szerte az országból.
Az aquincumi különítmény mindös�sze fél ponttal lemaradva lett 2. helyezett, és elhozták a legszebb nyakék
díjat is! Így a legeredményesebb csapatként két elismerést gyűjtöttek be.
Rengeteg élménnyel, tapasztalattal
és sok ajándékkal térhettünk haza.
Megérte a sok készülés, a közös
munka.
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Kalandos, Óriás, Biztonságos!
Talán így lehetne a legegyszerűbben, mindössze három szóval leírni
a közel 2 hektáron elterülő szabadtéri családi játszóparkot, az újpesti
Tarzan™ Parkot!
Összesen 13 óriás játékszigeten található természetes anyagokból, speciálisan a Park számára kialakított
játszóeszközök nemcsak önfeledt szórakozási lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek, hanem játék közben fejlődik
a szem-kéz-láb koordinációjuk, a térérzékelésük, az egyensúlyozó képességük
is.
Kedvezményes kísérőjegyek:
• 2019-ben minden hétköznap,
valamint április 19-22. között,
minden megváltott gyerekbelépő mellé egy felnőtt kísérő jegy
50%-os kedvezménnyel vásárolható meg.
• Újdonság a nagycsaládosok kedvezménye: 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 belépőjegyek.
További részletek és feltételek a weboldalon: www.tarzanpark.hu.

Elindult a nevezés
az Óbudai Futófesztiválra.
Ismét szeretettel várja az Óbuda
Sport és Szabadidő Nonprofit Kft
a futás szerelmeseit az Óbudai Futófesztiválon.
Régi-új helyszínen, de az előző évekhez hasonlóan ismét több távon vár
mindenkit a futófesztivál. A több év
után újra a Hajógyári-szigeten megrendezésre 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

Kattintson Facebook oldalunkra!

Határon átívelő barátságok

Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium Tarné Éder Marianna, az iskola intézményvezető helyettese
révén vehetett részt egy nemzetközi projektbe, amelyről a tanárnő
írását olvashatják.
Javában zajlik az idei E2 konferencia Párizsban, amelyről a 2017-es esemény 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, Ukrajnában a tudásmegosztásnak, a tanár
továbbképzéseknek és a 21. századi
oktatás elterjesztésének. Olyannyira, hogy hazájában bekerült a Global
Teacher Prize nyertesei közé, és részt
vehetett a Dubaiban rendezett nagyszabású döntőn is. Barátom és kollégám két hónappal ezelőtt keresett
meg, hogy szeretné, ha egy projektjének – amely a nemzetközi oktatási
gyakorlatok megismerésére alakult
– részese lehetne iskolánk. A projekt
keretében Iurri és egy nagy létszámú,
innovatív, érdeklődő pedagógus csapat látogatott el az Ukrajnához közeli
országokba, hogy az ottani iskolákkal,
iskolai jó gyakorlatokkal ismerkedjenek. Szívesen hívtuk meg őket mi magunk is az Újpesti Csokonaiba, valaTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

mint közbenjárásomra fogadták őket
a BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási
Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi
és Informatikai Szakgimnáziumban
is. Sajnos az ELTE Tanító- és Óvóképző Karára, valamint az ELTE Informatikai Karára egy kis szervezési
változás miatt konkrét találkozó nem
sikerült megszerveznünk, de azért
a csapat bepillantást nyerhetett a budapesti egyetemi rakpart életébe.
A Csokonaiban március 28-án a kicsik énekkara fogadta a vendégeket
a napsütéses iskolakapuban, magyar
népdalokat énekelve. Kedves kollégám, Pászti Károly igazán remek
dalokat választott, melyeket a kicsik
nagyon profi módon énekeltek el.
A külföldi kollégákat lenyűgözte a fo-
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gadtatás. Ezután intézményvezetőnk,
Tóthné Nyiszteruk Hilda köszöntötte
vendégeinket az iskola dísztermében,
melyben éppen alkotó kollégáink kiállítása volt látható. Egy kis ajándékkal is kedveskedtünk nekik, „egy kis
régivel egy kis újjal”: minden látogatónk egy évkönyvvel lett gazdagabb
valamint a 3D nyomtatónkkal készült
iskola logót is ajándékba kapták. Iurii
egy óriási nyomtatott Minecraft gyűrűvel is gazdagodott a régi szép idők
emlékére.
Az „iskola bejárás” során megnézhették a jól felszerelt informatika termeket, az egyedülálló vizuális kultúra
tantermet, valamint a biológia szaktantermet is. Kíváncsiak voltak a műfüves pályára, az ebédlőre és az 1.b
osztályba is bekukkantottak. Jó pár
tanulásszervezéssel kapcsolatos kérdést válaszoltunk meg.
A program azzal záródott, amire igazán büszkék voltunk: innovatív gyakorlatainkkal. Krajnyák Emese kolléganőnk megmutatta a 3D nyomtatót
működés közben, Hernyák Tünde
robotszakkörösei pedig bemutatták
az EV3 robotot, melyet nemrég építettek újjá. Az 1.b-sek ezt követően
rövid bemutatót tartottak arról, hogy
hogyan használják a legkisebbek
a BlueBot-ot a magyar órán. Vendégeink mosolygósan, elégedetten távoztak, de tudtuk, hogy következő
nap újra találkozunk.
A következő oldalon folytatódik

Kattintson Facebook oldalunkra!

Határon átívelő barátságok

Március 29-én délelőtt az egyetemi
rakpart Lágymányosi híd és Szabadság
híd közötti részét sétáltunk végig a vendégekkel. Szerencsére az épületek nyitottak, ezért az ELTE IK-t, a Gömbaulát és a BME patinás főépületét is
meg tudtuk nézni belülről. A „kirándulásunk 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 Lajos Szakgimnáziumba, ahol Dr. Szabó
Marianna tagintézmény vezető nagy
szeretettel fogadott minket. Nagyon
sok impozáns és érdekes információt
tudtak meg külföldi barátaink az iskoláról. Amiért rájuk esett a választás,
az egyfelől az iskola színvonala, sokfélesége volt, másfelől pedig a tény, hogy
itt dolgozik Tóth Éva barátnőm, akinek projektjeit 2014 óta követem, volt
szerencsénk együtt is dolgozni egy-kettőben, és akiről biztosan tudtam, hogy

lenyűgözi majd vendégeimet. Így is lett.
Remek előadást hallottunk angol nyelven Évi Petrikben végzett munkájáról,
az eTwinningben végzett tevékenységéről, legújabb projektjéről és legújabb
kedvencéről, az Euopeana-ról. Tanulságos volt, hogy Évi kiválóan beszél
angolul, hogy én nagyon sok mindent
megértettem és, hogy Iurii barátom
könnyedén fordított ukrán nyelvre.
Ezután a kollégák mobiltelefonjaikkal kipróbálhatták azokat a plakátokat,
melyeket Éva tanítványaival készített
az Europeana gyűjtemény felhasználásával, majd a Biztonságos Internet
Napra készített munkákat is megismerték. Az iskolabejárás során még plusz
információkat gyűjtöttek a hamarosan
következő Digitális témahétről, ennek
jelei már a falakon és a padlón is megtalálhatók voltak. A számítógéplabor is
nagyon tetszett a vendégeknek.
A búcsúzáskor kiderült számomra,
hogy ez alkalommal is új szakmai kapcsolatok szövődtek, már felsejlettek
újabb szakmai utak és az eTwinning
együttműködések lehetősége is.

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

Az életvitel és gyakorlat foglakozások témája a Csalogány
EGYMI-ben az elmúlt két hétben
a textilek voltak.
Igyekeztünk az életvitel részét gyakorlatiasan megragadni és szó szerint is
kézzelfoghatóvá tenni, hiszen ez a közvetlen tapasztalatszerzés az alapja az értelmileg akadályozott tanulók ismeretszerzésének (is). Ismereteik a gyakorlati
tapasztalatokra támaszkodva, projekt
keretében tantárgyi koncentrációban
Tel: 437-8652
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tanítva hosszabb távon megmaradnak
és praktikusak lesznek. Így a fókuszba
az otthoni, háztartási tevékenységeket
és az iskolai élet mindennapjait helyeztük.
Az ismeret elsajátítását anyagok válogatásával, tapasztalatszerzéssel a textilek
fajtáinak megismerésével kezdtük. Ezután kerestünk a tanteremben textileket
és megbeszéltük mire szoktuk használni
ezeket. Csoportosítottuk ezeket felhasználás, alapanyag és mintázat szerint is.
Sorokat alkottunk textilek segítségével.
Textíliáink tisztán tartása, a mosás következett. Ennek fázisai, a tájékozódást
segítő piktogramok olvasása. Gyakorlatban is kipróbáltuk ezt az intézmény
tankonyháján, amikor az ebédhez használt terítőinket közösen mostuk ki.
Végül ellátogattunk az óbudai Textil
Múzeumba. Itt nagy szeretettel fogadtak minket. Követtük a kiállításon a tex-
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tilkészítés lehetőségeit, az anyagok megfestését mintázását is. Sokat segítettek
a kiállításon lévő interaktív eszközök,
makettek, szemléltető filmek. Nem csak
a textilekről szereztünk ismeretet a kiállítás megtekintésekor, mindeközben
megtanulhatták tanulóink a múzeumlátogatás szabályait a kulturált viselkedést.
Visszafelé a gyerekek közül választottunk vezetőt, aki az utat mutatta, így
fejlesztve emlékezetük, figyelmük és
nem utolsó sorban tájékozódó képességeiket. Természetesen erre az odaúton
folyamatosan felhívtuk figyelmüket,
hogy felkészülhessenek erre a feladatra. Ha bizonytalan volt segítséget kérhetett társaitól, olvassa el neki valaki
az utcatáblát, adjanak tanácsot ők merre mennének, így fejlesztve észrevétlen
kooperációs képességeiket, kommunikációjukat mellyel egyben megerősödött közösségük és segítőkészségük is.

Kattintson Facebook oldalunkra!

KörnyezetBarátok
Budapest 70 csapatának 350
általános iskolás diákja döntött úgy, hogy belevág a Magyar Természetvédők Szövetsége
„KörnyezetBarátok” elnevezésű
vetélkedőjébe, melynek döntőjét
2019. március 29-én rendezték
a három legjobb csapat részvételével. Az egyik csapat az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola
csapata volt.
A háromfordulós vetélkedőre Fodorné Branstädter Ágnes készítette
föl a csapatot, amely tagjai Jáborszki
Lilla (7.a), Kelecsényi Blanka (7.a),
Kovács Soma (7.b), Mészáros Bence (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 következőkben olvashatnak.
A Magyar Természetvédők Szövetsége által meghirdetett vetélkedő olyan volt, mint egy természetismeret verseny, amely a túrázásra
és a hulladékok újrahasznosítására
fektette a hangsúlyt. Egy öt fős csapattal 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 hogyan tudunk környezettudatosan
kirándulni, mire kell ügyelni egy
hátizsákba való bepakoláskor, mit
tegyünk az erdőben a tábortűz során keletkezett hulladékokkal és szeméttel. Annak is utánajártunk, hogy
az emberek által eldobott szemét
és hulladék, mennyire környezetromboló, milyen sok idő kell ezeknek az anyagoknak a lebomlásához.
Összegyűjtöttük azokat a jó praktikákat, amelyeket régen nagyszüleink használtak, ha kirándulni mentek. Akkor még nem létezett ennyi
„agyoncsomagolt” termék, ezért
házi praktikákkal kellett megoldani
Tel: 437-8652
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például a szendvicsek csomagolását.
A második fordulóban plakátot
készített csapatunk a szemétégetés
veszélyeiről és összeállítottunk egy
túrázó zsebkönyvet diáktársaink
részére. Ezután vártuk az eredményeket és nagyon örültünk, amikor
kiderült, hogy a legmagasabb pontszámmal 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 párosulva egy nagyon élvezetes élményt
adott. Megérkezésünk után csocsózhattunk, ehettünk és felkészülhettünk a versenyre. A döntőn kapott
feladatok nagyon tetszettek nekünk,
mert nem az asztaloknál ülve kellett
bemutatni, hogy mi minden tudunk,
hanem rövid jelenetekkel, élőképpel
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és szituációs gyakorlatokkal kellett
meggyőzni a zsűrit tudásunkról.
A jó kedvünket tovább fokozta iskolánk három fős szurkolócsapata,
akik elkísértek minket a versenyre.
A feladatok befejeztével a büfé finom ebéddel kedveskedtek nekünk.
Mire elfogyasztottuk a szendvicseket, megszületett a zsűri döntése is.
Nagy örömünkre az Ökológusok,
vagyis a mi csapatunk lett az első helyezett. Az oklevél mellett rengeteg
értékes ajándékot kaptunk, amely
nemcsak nekünk, hanem iskolánknak is hasznos és fontos lehet.
A program végén a Szemléletformáló Központ egyik munkatársa
körbevezetett bennünket ezen a telephelyen. Megmutatta a szemét- és
a hulladéklerakás módjait, beszélt
az újrahasznosítás szabályairól is.
Az oktatóterembe visszatérve ös�szepakoltunk és elindultunk haza
minden jóval felszerelkezve.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Hármashatár-hegy növényvilága
A huszonhat napközis gyermek közös munkája meghozta
a győzelmet. Az Óbudai Harrer
Pál Angol Nyelvet Emelt szinten
Oktató Általános Iskola 1.a osztálya megnyerte a kerület napközis
pályázatát, melynek a Varázslatos természet címet adták. A versenyről Bognár Bernadett 1.a
napközis tanító írt beszámolót.
Az osztállyal végig beszéltük Óbuda természeti kincseit, állat- és növényvilágát. A csoportba sok kirándulni, túrázni szerető gyermek jár,
ezért esett a választásunk az Óbudát
körül ölelő Hármashatár-hegyre.
A makett-hegy alapját félbevágott
hungarocell gömbökből alakítottuk ki, a gyermekek pedig segítettek
a gyurmával való beborításában. Ezt
követően mindenki a saját kezűleg
készített házával egészítette ki a makettet. Megbeszéltük a hegy növényvilágát, 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 látni a diákok arcán az örömöt, mikor
közöltem velük a jó hírt, hogy mi
nyertünk meg a versenyt. Mivel elsős gyerekekről van szó, ez a munka
még jobban összekovácsolta az osz-

Pogácsa és csodaceruza – Fákat ültettünk
Szerencsére egyre többen vannak a környezetünkben, akik
maguk is készek tenni azért,
hogy a város zöldebbé, élhetőbbé váljon. A fővárosi fatelepítési
programhoz kapcsolódva a kerület kidolgozott egy közösségi ültetési rendszert, amelyhez
szervezetként, cégként vagy éppen magánszemélyként is lehet
csatlakozni.
A 2018-ban indult fatelepítési kezdeményezés a tavaszi és az őszi ültetési időszakokban is megnyílik, így
félévente van lehetőség bekapcsolódni 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 oszlopos juharfákat ültettek a gyerekek
Tel: 437-8652
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Csobánka téren. Erről az eseményről készített színes összeállítást Sáringer Márta tanítónő, az intézmény
napközis pedagógusa.
A jelentkezőket a helyszínen elkészített ültetőgödrök várták. Az ültetéshez minden szerszámot és
szükséges védőeszközt biztosítottak
a szervezők. Egy kis előzetes megbeszélés után máris kezdődött a lelkes térszépítés. Az ültetés után nem
maradt el a finom pogácsa sem, és
a csodaceruzát is megkapták a gyerekek, melynek végén kapszulába
rejtve különböző vetőmagok rejtőztek. A verőfényes, kellemes tavaszi
időben élvezet volt a közös munka.
Immár négy fa fejlődését, növekedését kísérhetik figyelemmel a gyerekek, érezhetik sajátjuknak a növényeket. Ez nem akármilyen érzés!
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tályt. Eldöntöttük, hogy ellátogatunk közösen a maketten szereplő
Guckler Károly kilátóba.
Nagyon büszke vagyok az osztályomra, hogy együtt sikerült megnyernünk ezt a pályázatot.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Víz- világnapja a Medgyessyben

A földi élet nélkülözhetetlen
feltétele a víz. Az élőlények legfontosabb testépítő anyaga, ezért
a vízhiányt csak nagyon rövid
ideig képesek elviselni. Az emberiség léte, jövője függ vízkészleteinktől.

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

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 környezetben képzelik el életüket. A pályamunkákat egy vízcsepp formájú kartonra
kértük, melyen különböző technikákkal dolgozhattak. Nagyon sok szép,
ötletes, kreatív, egyedi „ vízcseppeket”,
megoldásokat kaptunk. A kiragasztott
plakátokon látszik, hogy a gyerekeket
mennyire foglalkoztatja ez a világméretű probléma, és igen is tenni szeretnének vízkészleteink megóvásáért.

ÖKO-hírek a Szűcs Sándor Általános Iskolából

A Víz Világnapja alkalmából
a Szűcs Sándor Általános Iskola
két osztálya is járt az Észak-Pesti
Szennyvíztisztító Telepen. A látogatáson tapasztaltakról Garas Laura
Dóra és Izsák Péter – mindketten
az intézmény 3.b osztályos tanulói
– számolt be.
Március 20-án, a Víz Világnapja alkalmából a 3.a és a mi osztályunk,
a 3.b kirándulni ment az Észak-pesti
Szennyvíztisztító Telepre. Most nem
egy erdőbe, vagy egy tópartra kirándultunk, hanem egy igazi szennyvíztisztító telepre. Még sohasem jártam
ilyen helyen, így nagyon kíváncsi voltam! Ott már nagyon vártak minket,
hogy bemutathassák ezt a különleges
helyet. Egy bácsi vezetett körbe minTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

ket. Elég furcsa, büdös szag volt mindenhol! Az észak-pesti házakból és
csatornákból hatalmas medencékbe
gyűjtik össze az iszapos vizet. Ezekben
a medencékbe lévő vizet áttisztítják, kiirtják 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 Dunába engedik ki (Tíz: tiszta víz, ha nem tiszta
vidd vissza, majd a szamár megissza!).
A legérdekesebb számomra egy kísérlet volt, ami bemutatja a víztisztítás
folyamatát. Egy vízzel teli üvegbe tettünk földet és vegyszert. Átöntöttük
egy másik palackba, amibe szénszűrő
volt, tisztább lett, aztán egy következő
palackba, majd egy harmadik palackba,
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amíg a víz teljesen megtisztult! Sokat
tanultam a kirándulásból és egyszer elmennék a családommal is oda, hogy ők
is láthassanak ilyen munkát.
A másnapi kirándulásról Izsák Pétertől olvashatnak.
Március 21-én, a tavasz első napján,
a Víz Világnapja alkalmából az osztállyal és Judit nénivel, az osztályfőnökünkkel elmentünk az Észak-pesti
Szennyvíztisztító Telepre. Nagyon
büdös volt, de nagyon érdekes is. Először leszűrték a szennyvizet, majd fokozatosan vegyszerekkel megtisztították. Ahogy a vizet néztem, dolgokat
képzeltem bele a habba, úgy ahogyan
anyával nyáron a felhőket nézve szoktunk játszani. Egyszer dinoszauruszok
küzdöttek egymással, egyszer pedig egy
kardozó embert láttam a szennyvízben.
Utána a szennyvíztelep egyik dolgozójával 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 ismeretterjesztő füzetet és egy földgömböt ábrázoló kis gumilabdát. A kellemetlen szag
ellenére, nagyon izgalmas délután volt,
igazán jól éreztem magam.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Vándor Meseíró járt a Csillaghegyi Általános Iskola 1.b osztályában

A Csillaghegyi Általános Iskola
meghívására az intézménybe látogatott Böde Péter, a „Vándor Meseíró” többek közt azzal a céllal,
hogy betekintést adjon két interaktív foglalkozás keretében a magyar
nyelv szépségébe és sokszínűségébe, valamint megvillantsa a gyermekeknek 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 Zsuzsanna tanárnő.
Az író bemutatkozó szavaiból kiderült, hogy ő ténylegesen rászolgál
a „Vándor” elnevezésre, hiszen már
több mint 200 városban járt, ahol
nagyjából 20 ezer gyerekkel találkozott személyesen is. Böde Péter beszélt arról, hogyan kezdett el alkotni
egy képregény kitalálásával és megrajzolásával 7-8 évesen. Ezt a gyerekkori
művét elhozta magával és megmutatta az osztálynak is.
Az író humora és közvetlensége nagyon tetszett a gyerekeknek, így mindenki szívesen vett részt a közös játékokban, nyelvünk tornáztatásában,
az állathangok felidézésében. Sokan
jelentkeztek akkor is, amikor egy-egy
állatot rejtő találós versikét kellett
felolvasni. Életkori sajátosságaikból
adódóan különösen tetszettek a gyermekeknek a nyelvtörők, közülük is
a legjobban a lila libákról szóló.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

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 dolgokról” is esett szó, többek közt arról,
hogy „mindenki lehetősége szerint
egy maga által teremtette világot építsen 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 alkotásával is, melyeket ő maga illusztrál és
ad ki: verses köteteivel, színezőivel és
meséivel. Ez utóbbiból választottuk
ki elkövetkezendő kötelező olvasmányunkat, „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 természet szeretet árad a műveiből, amelyekbe az elmélyülést a könyvek képei
segítik elő. A színezős könyveiben

- 10 -

a ceruzával készített kontúros rajzok
a gyermekek számára könnyen másolhatóak, még üvegmatricát is készíthetnek belőle az ügyes kezű gyerekek.
A második órában tartott foglalkozáson az író és a gyerekek közösen találtak ki egy mesét, melynek szereplői,
helyszínei, történései mind-mind a tanulók fantáziájának szüleményei voltak. A közösen megalkotott mese végén két 13-13 fős csoportban hosszú
papírcsíkon gyönyörű, színes mese
illusztrációt készítettek a tanulóim,
mely azóta osztálytermünk falát díszíti emlékeztetve minket erre a csodaszép, élményekkel teli délelőttre.
Tartalmas két órát tölthettünk el
Böde Péterrel szeretetteljes és vidám
légkörben. Remélem a jelenlévő tanulóim lelkében is mély nyomokat hagytak az író szavai, szép, megfontolásra
méltó gondolatai:
„Mutass szebbet a Természet színeinél!”
„Mutass érdekesebbet kalandjainál!”

Világméretű Íliászolvasás a Kerékkel
A Kerék Általános Iskola és Gimnázium 9-10. évfolyamos gimnazistái március 22-én magyarórájukon
olvastak fel részleteket Homérosz
híres eposzából, az Íliászból.

Iskolánk is részt vett azon a földrészeken átívelő, 59 ország részvételével zajló Homérosz-olvasáson, melyre a lyoni École Normale Supérieure
által meghirdetett kezdeményezés
keretében kerül sor. Ezzel az akcióval
társadalomtudományi munkaközösségünk is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, melynek célja a klasszikus irodalmi művek népszerűsítése.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Rendhagyó irodalomóra a Könyvesben

Ma holnap van?

Az értelmi sérült gyerekeknek
nagyon nehéz az időben tájékozódniuk. Az elmúltról a szerzett
tapasztalatok nyomán maradt emlékképek segíthetnek, de a jövő
megfoghatatlan számukra. Egyet
kell aludni, három megálló múlva,
amikor virágoznak a fák, és hasonló történések teljesülésével illusztráljuk az idő múlását, hogy végre
a jövőbe megígért dolgok elkövetkezzenek, létrejöjjenek. A következőkben a Csalogány Iskola gödöllői kirándulásáról olvashatnak.
A múltra emlékezni kell, a jövőre
várni kell. Ezek mind akadályozott
képességek az értelmi sérült tanulóknak. Az idő meghatározása, az időbeli viszonyok egyre árnyaltabb
megmutatása az iskolai oktatás folyamatos feladata, melyhez számtalan
eszközt kell a gyógypedagógusnak
alkalmaznia.
A múzeum nagyon sok oktatási-nevelési lehetőséget rejt magában. Március 21-én, a gödöllői Kastély Múzeumban tett látogatásunkkor ezeket
a lehetőségeket használtuk ki, sikerrel.
A múlt felidézése – épületen, fegyvereken, ruhákon, festményen keresztül, elvezette a gyerekek képzeletét
a régi királyi időkbe. A barokk színház
a korabeli szórakozási kultúra hanguTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

latát idézte, a kastély szobáinak berendezése a kor szokásait, életmódját
érzékeltette. Régen ilyen volt, így csinálták, így készítették, ez volt a szokás – mindezeket a kastély felújított
falai között könnyebb volt megérteni.
Az eredményes tanulást pedig segíti
a tanulót motiváló környezet.
A Királyi Kastély különleges hangulata magával ragadta a gyerekeket.
A programot szervező Husz Zsuzsanna múzeumpedagógus bizalommal fogadta a csoportot, és az ő gondolkodásukhoz, szóhasználatukhoz
illeszkedő történeteivel, magyarázataival órákig fenntartotta a figyelmüket, hiszen a csoport tagjai gyakorlott, lelkes múzeumjárók. A gyerekek
magabiztosan, kulturáltan mozogtak
a műtárgyak között, és udvariasan,
kedvesen viselkedtek a többi múzeumlátogatóval. Szépen megvalósult
példája volt ez az integrációnak.
A kastély parkjában kikapcsolódásként mamutfenyők között sétáltunk,
élvezve a korán jött tavaszt. A Gödöllői Királyi Kastélyban eltöltött nap
a gyerekeknek egy jókedvű, izgalmas
élményt, maradandó emlékeket jelentett. A kísérőknek pedig a kognitív
fejlesztés, a környezeti nevelés, a társadalmi beillesztés komplex megvalósítását, ideális feltételek között.
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Az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Humán Terem előadássorozatának idei vendége Tasnádi
István író, rendező, filmforgatókönyv író volt március 27-én.
A gyerekek az Időfutár sorozat írójaként ismerhetik a nevét, a színházba
járó felnőttek A Bárka, a Krétakör,
a Katona József Színház számos darabját köszönhetik neki, valamint
a legsikeresebb magyar sorozatfilmek,
az Aranyélet és a Terápia vezető szövegírójaként is találkozhattunk a nevével. Sokoldalú alkotó, közel 40 darabját
több mint 100 alkalommal mutatták
be különböző színházak. Nagy izgalommal 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 karaktert szereti a legjobban. Utána beszélgettünk arról, hogyan válik valakiből
drámaíró, hiszen általában verset vagy
prózát ír minden írással kacérkodó ember kezdetben, mit szeret a színházban,
egy színházi előadás sikerében men�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.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Károlyisok a Neumann Tehetségkutató versenyen Kerületi Fizika verseny

A Neumann János Számítógéptudományi Társaság valamint
a Szekszárdi I. Béla Gimnázium
idén már 15. alkalommal hirdette meg az általános és középiskolások részére kiírt, „Neumann
Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny – Kovács Győző szellemében” nevű versenyt.
A verseny célja, hogy az informatikát szerető diákok számára lehetőséget biztosítson tehetségük kibontakoztatására, az általuk elkészített
pályamunkák megalkotásán keresz-

tül. A versenyzők nyolc kategóriában
küldhettek be pályaműveket, melyek
az oktató programok, az alkalmazói programok, a játékprogramok,
a megépített automata berendezés és
vezérlése, a számítógépes művészeti
programok (grafika, zene), a számítógéppel támogatott tervezés, az animáció vagy a WEB témakörök egyike lehetett.
Az idei évben is sok tehetséges
tanuló küldött be pályamunkát Magyarországról és határon túlról is.
A második fordulóra, melyet Szekszárdon rendeztek meg, nyolcvan
tanulót hívtak be. Március 21-22-én,
az I. Béla Gimnáziumban, egy tizenegy fős zsűri előtt kellett tíz percben
bemutatniuk pályamunkájukat, majd
válaszolniuk a zsűri által feltett kérdésekre a munkájukkal kapcsolatban.
Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium két 8.
évfolyamos tanulója, Botos Gergő, és Farkas Elek is neveztek
a versenyre. Játékprogramjukkal
továbbjutottak a második fordulóba, ahol 2. helyezést értek el.
Szívből gratulálunk kiemelkedő
teljesítményükhöz!

Kerületi történelem verseny a Fodrosban

A Fodros Általános Iskolában
március 26-án került megrendezésre a Kerületi történelem verseny az 5-7. évfolyamosok számára, amelyről Lajos Noémi és dr.
Retteghyné Végvári Andrea versenyszervezők írtak.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A versenyen összesen ötvenhárom diák mérte össze tudását. Az 5.
évfolyamosok az Ókori Róma történelméből, a 6. évfolyamosok Magyarország 1301-1526 közötti történetéből, a 7. évfolyamosok pedig
a reformkor témakörében készültek fel a versenyre. A verseny megszervezésével világos célunk, hogy
felélesszünk egy hagyományt, és
újrateremtsük ezt a versenyt a III.
kerületben.
A versenyen kiemelkedően szerepeltek a Krúdy Gyula Általános
Iskola tanulói, nekik külön gratulálunk! Valamint gratulálunk minden
versenyzőnek és a felkészítő tanáraiknak, illetve köszönjük a segítséget
a kísérő tanároknak is.
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Az
Óbudai
Nagy
László Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola március
27-én tizenegyedik alkalommal
adott otthont a III. kerületi fizika
versenynek, amelyen tíz általános iskola és három gimnázium
huszonhat nyolcadikos diákja
mérte össze tudását két kategóriában. A versenyről Borsos Irén,
a versenyszervező pedagógusa
írt beszámolót.
A versenyzőkre a kilencven perc
alatt négy számításos feladat, tizennégy tesztkérdés, egy keresztrejtvény megfejtése, valamint gyakorlati feladatként egy megadott áramkör
összeállítása és mérések végzése
várt. A diákok nagyon lelkesen és
szépen dolgoztak, sok ötletes megoldás született.
A versenydolgozatokat hat tagú
zsűri javította és értékelte. Köszönjük alapos és lelkiismeretes munkájukat. Külön köszönet az Óbudai
Nagy László Magyar – Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Vezetőségének a kellemes környezet
biztosításáért.
Gratulálunk minden versenyzőnek, valamint felkészítő tanáraiknak
a versenyen elért eredményeikhez!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Kerületi angol verseny a Károlyiban

Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium tovább
színesítette az angol versenyek sorát a nemrég lezajlott kerületi versenyével.
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, illetve a kéttannyelvű iskolák diákjainak

előzetes feladatként témakörökből
kellett készülniük a verseny szóbeli
részére. A család, az étkezés, a szabadidő hasznos eltöltése témakörök
mellett többek között országismeret
is szerepelt a beszédtémák között.
A verseny másik része írásbeli feladatokból állt, melyben olyan érdekes
témákról olvashattak vagy hallhattak
a gyermekek, mint a népszerű turistacélpontként ismert skóciai főváros
Edinburgh, annak számos érdekességével, kulturális, műemléki értékeivel.

Német projektnap a Bródyban

Március 26-án „Die Jugendlichen
in Deutschland” (Fiatalok Németországban) címmel országismereti
projektnapot szervezett az Újpesti
Bródy Imre Gimnázium.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A projektnapon iskolánkba látogatott Rebecca Fries, a Kölni Egyetem
diákja, aki a tavaszi félévben önkéntesként dolgozik Budapesten.
A program első részében Rebecca
egy érdekes előadás keretében mesélt Németországról, a szülővárosáról Wuppertalról, Kölnről, beszélt
a Kölni Egyetemről, a Kölni karneválról, és általánosságban a német fiatalok életéről. Diákjaink érdeklődve
hallgatták a német nyelvű előadást.
Különösen izgalmas volt a projekt
második része, amikor a Bródys diákok kérdezgették a német diáklányt
a német fiatalok szokásairól.
Reméljük, hogy a jövőben e kellemes délelőtt emléke motiválja majd
diákjainkat nyelvtudásuk további fejlesztésére.
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Az ismeretek bővítésével a diákok
már tudhatják, hol áll az edinburgi
vár, és a királyi rezidencia is.
Továbbá a mindig érdeklődésre számot tartó témáról, a városokba látogató kóbor állatokról, illetve a védett,
és az állatcsempészek áldozatairól is
gyűjthettek ismeretet a versenyző tanulók, de a mozik egyik jól ismert kis
sztárja Wilbur, a kismalac is helyet kapott az idegennyelvi kompetenciafejlesztést szolgáló szövegértési feladatsorokban.
Mindezt kiegészítve egy sportklubba való becsatlakozás sem jelenthet
gondot már a továbbiakban, illetve
az irodalom és a színház egy-egy neves személyisége is az angol-amerikai
irodalom, kultúra iránti fogékonyságot erősíti a gyermekekben.
Bízunk benne, hogy a tanítási órákon elsajátított tananyagot a károlyis
idegennyelvi munkaközösség tanárcsapata életszerűvé és oldottá varázsolta minden kisdiák versenyző számára, mely által tovább nőtt az angol
nyelv tanulása iránti motiváció, és valamennyi versenyző egyéni képességei
legjavát nyújthatta rendezvényünkön.

Kerületi német
tanulmányi verseny
Az 5-8. évfolyamoknak szervezett
német tanulmányi verseny az Első
Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi 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 feladatlapokat a felsős német munkaközösség
állította össze. Nyelvtani ismeretek
alkalmazása, információk keresése,
szövegpótlás, rövid történet rekonstruálása szerepelt a változatos feladatok között.
Köszönjük azon kollégák segítségét,
akik részt vállaltak a feladatok javításában. Gratulálunk a versenyzőknek
és felkészítő tanáraiknak!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Megemlékeztünk a márciusi ifjakra

Az idei tanévben a Csillaghegyi
Általános Iskola szakított a hagyományaival és félretéve nagyszabású
műsorterveket, rendhagyó módon
emlékezett meg az 1848-49-es szabadságharcról. A rendhagyó megemlékezésről 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, pesti utcákká, múzeumi lépcsősorrá, ahol
a gyerekek kiskatonák, lelkes egyetemisták, hírvivők bőrébe bújhattak.

Szerepet kapott a tanulók tantárgyi tudása és a kreativitásuk is. Az állomások
korosztályok szerint –azonos témakörben
– differenciáltak voltak. Váltották egymást a fejtörők, a mozgásos és ügyességi játékok. Az egyik legnagyobb sikere a klasszikus lovacskázásnak volt,
ahol abban versenyeztek, hogy ki tudja
gyorsabban átadni a „titkos információt”.
A tematikus köntösbe bújtatott ismerős játékfeladatok – „Bem apó mondja…!”, „Csákókergető” – gyorsan oldották a gyerekek kezdeti feszengését.
A játéksorozat során minden állomáson kaptak jutalmul egy-egy puzzledarabot, amelyet a rendezvény végén
összeállítottak, s jelenleg is a tantermüket díszíti az általuk készített zászlóval
együtt.
A verseny célja valójában nem a versenyzés volt, hanem, hogy a gyerekek
szerepbe helyezve magukat, kicsit átélhessék a forradalom és szabadságharc
sajátos helyzetét, hangulatát. A gyerekek 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 megrendezésre a Showtime Chant and
Drama angol nyelvű színjátszó
verseny a Krúdy Gyula AngolMagyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, amelyről Walter Hanna, a versenyszervezője
írt beszámolót.
A versenyen három iskolából vettek részt csapatok három különböző 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 szórakoztatták a résztvevőket.
A verseny jó hangulatban telt, így
reméljük jövőre még több csapat és
még több iskola részvételére számíthatunk.

Szakmai tapasztalatcsere a Pető Intézet Óvodájával
Március 29-én a Semmelweis
Egyetem Pető András Kar (korábbi Pető András Intézet) Gyakorló
Óvodájának néhány konduktora
látogatott el a Csalogány EGYMI
Óvodájába, hogy megismerjék
az intézményben folyó gyógypedagógiai fejlesztő-nevelő munkát.
Mindig örömmel fogadjuk a különböző társintézmények szakembereinek megkeresését, szívesen osztjuk
meg velük az általunk felhalmozott
módszertani tudást és tapasztalatainkat, valamint nyitottak vagyunk az általuk hozott új gondolatok, meglátások, tapasztalatok beépítésére,
a szakmaközi beszélgetésekre.
Az óvodánkba ellátogató konduktoroknak lehetőségük nyílt betekinteni
a mindennapi életünkbe, a különböző
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

típusú csoportos foglalkozásokon és
játékon keresztül közvetlenül is megismerkedhettek az óvodánkba járó
gyermekekkel, és beleláthattak a velük
folytatott komplex fejlesztő munkába.
Alkalmuk nyílt betekinteni az egyéni
logopédiai foglalkozások menetébe,
valamint az „eszközbemutatónk” során igyekeztünk szemléltetni, hogy
néhány egyszerű alapanyagból kreativitással mennyi hasznos fejlesztő játék
készíthető a gyermekeknek, amelyek
az egyéni fejlesztések alkalmával nagyszerűen alkalmazhatók. Végül, de nem
utolsó sorban pedig lehetőséget biztosítottunk számukra, hogy közelebbről
is megismerjék az intézményünkben
működő tehetséggondozást és kibontakoztatást egy tornatermi edzés
révén, azaz magát a Kölyök Sportoló
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Programot, mely a Magyar Speciális
Olimpia Szövetség (MSOSZ) egyik
legfontosabb projektje.
A Pető Intézet Óvodájának pedagógusaival folytatott társalgás során
újra és újra rádöbbentünk, hogy számos kapcsolódási, közös pont van
az intézményeink között, legyen szó
a működésünk körülményeiről, feltételeiről, vagy a munkánk során tapasztalt szituációkról, nehézségekről.
A délelőtt, a valódi szakmai tapasztalatcsere jegyében telt, a vendégek pedig elmondásuk alapján (is) elégedetten 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 ellátogatunk majd a Pető Oviba.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Gombár-Bemutató az Árpád Gimnáziumban

A látottak alapján ez sikerült is, hiszen az eredményhirdetés előtt levetített werkfilm, melynek készítői Csongrádi Máté, Csongrádi Kristóf, Földes
Artúr, Gutási Ádám, Nagy László,
Szabó Bence és Fekete Gábor voltak,
erről tanúskodott. A diáktechnikusok
filmje humorosan mutatta be a készülő produkciók fontosabb állomásait és
szólaltatta meg a kulcsfigurákat.
A Gombár-est meghívottjai között
szerepelt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő
úr, aki bár hivatalos elfoglaltságai miatt nem tudott velünk lenni, a legjobb
férfi- és legjobb női főszereplőnek
10-10.000 Ft értékű könyvutalványt
ajánlott fel, melyet az eredményhirdetéskor Gyimesi Róbert igazgató
úr adott át. Díszvendégeink között
köszönthettük Kelemen Viktória alpolgármester asszonyt és Fenyvesiné
Hegedűs Editet, az Észak-Budapesti
Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettesét, akik szintén könyvutalvánnyal jutalmazták a legjobb díszlet
és legkreatívabb plakát készítőit. A diákok nevében hálásan köszönjük felajánlásaikat.
A zsűri díszvendége és egyben elnöke Balázs Ágnes színművésznő volt.
Az értékelésben részt vett Gyimesi
Róbert igazgató úr, Tamásné Hantos
Gabriella és Koncz Levente igazgatóhelyettesek, Simon Péter magyar-filoTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

zófia szakos tanár, Svarczné Micheller
Erzsébet rajz-, vizuális kultúra- és
médiaismeret szakos tanárnő, Földes
Anna, a Diáktanács leköszönő elnöke,
Radnai Réka, az előző tanév Gombár-bemutatójának legjobb női főszereplője és Forgács Bálint, a tavalyi legjobb férfi főszereplő.
A 7.a osztály Móczárné Köves Eszter tanárnő vezetésével az egykori
klasszikus, Fazekas Mihály Lúdas Matyi 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 Szorgalom és az Irgalom. Az osztály tagjai
valósággal lubickoltak szerepükben.
Természetes játékukkal azonnal megnyerték a közönség (és a zsűri) szívét,
már az első jelenet, melyet a mesélő
– Marton Dorka – vezetett fel, megható volt. Később a vásári forgatagban
megelevenedett a falu népe: zsonglőrök, jós tehetséggel megáldott cigányasszony, falusi asszonyok lepték el
a színpadot. No és persze ott volt Matyi – a kiemelkedő alakítást nyújtott Horváth László – és libája – a legjobb női főszereplő Horváth Kiara – is. Döbröginek
– Pacsika Leventének, azaz a legjobb férfi
főszereplőnek – meg is akadt a szeme
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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 Mamus – Együd Emma – énekelt a színpadon. Matyi olasz építészként, majd
furfangos orvosként is túljárt nem
csak Döbrögi, hanem a főispán, Németh Ferenc – legjobb férfi mellékszereplő
– eszén is. A zsűri kiemelkedő alakításáért a fenti szereplők mellett oklevelet adott Takács Ákosnak az ispán, valamint Trauninger Zalánnak a doktor
szerepéért. Természetesen jutalmazta
a hat(tyúk) táncát is. Idén Móczárné
Köves Eszter tanárnő humoros, szójátékokkal és tasnádis rímekkel teli
átiratáért a legjobb rendezésért járó
díjat vehette át.
Lois Lowry Az emlékek őre című regényének színpadi változatát a 7.b előadásában láthattuk. Az erős felütéssel
induló történet az elképzelt jövőbe,
a már-már tökéletes világba kalauzolta
a közönséget. Feketéné Kovács Anikó
rendezésében a negatív utópia szereplői arra keresték a választ, milyen lehet
az élet emlékek nélkül. Ebben a világban eltűntek az álmok, a vágyak és érzelmek, mert a Döntéshozók mindenki sorsát meghatározták. Az új rend
építőkövei a szigorúan előírt és betartatott szabályok voltak. A kiemelkedő
játékáért jutalmazott Jonas – Pintye
Ákos – azt kérdezte a szintén okleveles Őrzőtől – Zólyomi Andrástól –, hogy
vajon milyen emberré kell válnia, hogyan kell élnie ezután? Az emlékeket
átörökítő jeleneteket az osztály diáklányainak fátyolkendős tánca kísérte,
amiért a csoport oklevelet is kapott.
Kiemelkedő alakítást nyújtott Asher
szerepében Zarándy Sámuel és Laskai
Botond, ki „csak” Férfi 1-ként szerepelt a színlapon. A zsűri elnöke végső
összefoglalójában a darab sajátos atmoszférateremtését és a gondolkodásra késztetését emelte ki, majd oklevéllel
jutalmazta az osztály két világot bemutató meghívóját és díszletét is.
A következő oldalon folytatódik

Kattintson Facebook oldalunkra!

Gombár-Bemutató az Árpád Gimnáziumban

Csányi Levente gyakornok kollégánk első rendezése igazán egzotikus helyszínre kalauzolta el a közönséget. 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 kiemelkedő volt az előadást indító napszemüveges farkasmustra, majd pedig Sir
Kán – Papp Ágoston András –, Balu –
Paulik Bálint Márk – és Bagira – Darvas Dóra – versengése Mauglizáért
– Wührl Lizáért –, hiszen a DzsTK,
azaz a Dzsungel Törvénykönyve kimondja, 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 „pedagógia lényege a szigor”. Az osztály tagjai maguk koreografálták a jelenetek
kísérő táncait, amit a zsűri oklevéllel
jutalmazott. Természetesen nem maradhatott ki a sorból Csil sem – Lakatos Liza –, aki elsöprően vezette
a Kegyelet egyletet. A díszlet elkészítésében Svarcné Micheller Erzsébet
tanárnő segített, míg a dalok betanításában 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 ForTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

man cseh származású rendező immár
kultikus filmjét Molnárné Vámos Katalin tanárnő vitte színre. A dramaturgia feltételezte, hogy a közönség
ismeri a történetet, ám aki mégsem
látta a filmet, az a 9. dések megkapó,
lelkes játéka után most biztosan megnézi. 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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padra termett üdesége is kiérdemelte
a zsűri elismerését. Kiemelkedő alakításáért 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 színre, melynek vezetője Gáspár András,
színművész, rendező. Ők Karinthy
Frigyes három vidám jelenetét mutatták be.
Balázs Ágnes színművésznő a zsűri
elnökeként zárszavában megköszönte a magyartanárok közösséget formáló munkáját, az osztályok lelkesedését, örömét, melyet a bemutatott
darabok jól tükröztek. Hozzátette,
hogy valamennyi előadásban a humor 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 közönségdíjas előadása a Hair – 9.d – lett,
míg a legjobb előadásért járó oklevelet, így a jövő évi szervezés jogát
a 7.a osztály nyerte Lúdas Matyi című
adaptációjukért.

Kattintson Facebook oldalunkra!
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Tavasz eleji sikerek és a közelgő Zenedenap az Erkelben

Az Ifjúsági Házban március 25-én
megrendezett „Olvasni jó!” verseny
eredményhirdetésén Erőss Erna tanárnő növendéke, Husz Anna szórakoztatta a közönséget gitárjátékával.
Április 2-án tizenötödik alkalommal került megrendezésre a cimbalom-találkozó zeneiskolánkban Harai
Erzsébet tanárnő szervezésében.
Az eseményhez az Erkelen kívül még
három iskola cimbalom tanszaka csatlakozott az idei évben. A Józsefvárosi
Zeneiskolából Demlyén Krisztina és

Tóth Andrea növendékei, a XX. kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti
Iskolából Maróczy Gabriella diákjai,
valamint a belvárosi Molnár Antal
Zeneiskolából Tóth Andrea tanszakának tanulói vettek részt a találkozón.
A rendezvényen tizenöt kis cimbalmos mutatta meg magát, közülük hatan az Erkel diákjai. A találkozó célja,
a zene és a nem hétköznapi hangszer
szeretete, a cimbalmon való klasszikus játékmód mélyebb megismerése,
megmutatása az érdeklődőknek.

A különböző versenyek és programok mellett a zeneiskola diákjai és
tanárai nagy erőkkel készülnek az intézmény legnagyobb eseményére,
a Zenedenapra.
Április 13-án lesz iskolánk „családi napja”, ahol kicsik és nagyok
egyaránt megtalálhatják a számukra legmegfelelőbb, legszórakoztatóbb programokat. Hangversenyek,
játékos hangszerbemutató, táncház, tombola, jazz, opera és persze
a hangszerek kipróbálására is lesz
lehetőség. Az egész napos forgatag
megkoronázásaként a 10 éves jubileumát ünneplő Operastúdió előadásában lesz hallható Strauss: A denevér
című nagyoperettje. Ezt a nagyszabású 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, 16án, 17-én 15-19 óra között tartjuk iskolánk tavaszi hangszerválasztó napjait,
ahol mindenki jelentkezhet a szívéhez
legközelebb álló hangszerre.
A fenti programokról további információkat találhat iskolánk honlapján, a www.ujpestizenede.hu
oldalon.

A Fodrosban járt az Operaház nagykövete
Március 28-án délután az alsó
tagozatos napközisek közel 200
fővel részt vehettek az Operaház
nagykövetének, Nagy Mária brácsaművésznek előadásán a Fodros
Általános Iskolában.
Nagy Mária figyelemreméltó személyiségével varázsolt el minket
az Operaház világába. Diafilmek
segítségével megmutatta az Opera
épületét kívülről-belülről, megismerhettük a zenekar felépítését, helyét
és a híres csillárt is. Megtekinthettük
a hegedűkészítés lépéseit. Láthattunk
és hallhattunk balettelőadás részletet
és daljátékokat a különböző hangszercsoportok előadásában.
Tel: 437-8652
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Az előadás fénypontja az volt, mikor Mária bemutatta és megszólaltatta a hangszerét. A gyerekek érdeklődve figyelték végig az előadást.
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Reméljük, hogy sok új élménnyel
gazdagodtak, és kedvet kaptak ahhoz, hogy egyszer ellátogassanak
az Operaházba.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Árpádos aranyérmek az Országos Ergométeres Diákolimpián

Március 24-én Budapesten rendezték meg az országos evezős
ergométeres diákolimpiát, a XX.
kerületi Kruj Iván Sportcsarnokban, ahol az Óbudai Árpád Gimnáziumot nyolc 11-12. évfolyamos
tanuló képviselte. A csapat nevében Sumicz Benedek, az intézmény 12.d osztályos tanulója számolt 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 indult korosztályos válogatottként.
Az előzetes egyeztetések, a csapat
kitartása, valamint a verseny remek
hangulata és szervezése mind hozzájárult ahhoz, hogy egyéniben és
csapatban is dobogós helyezéseket

értünk el. A VI. korcsoport egyéni fiú 500 méteres versenyszámában 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 szintén a legjobbak között sikerült teljesítenünk. 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 Júlia (12.a), Istenes Márton (12.b) és
Talpos Norbert (12.b) alkotta csapat.
Azt hiszem ezt mindannyiunk nevében mondhatom, hogy egy nagyon pozitív élményt okozott ez
a nap, és örülünk, hogy hozzájárulhattunk – néhányan utoljára – az Árpád sportsikereihez, és csak biztatni
tudjuk a fiatalabb kajakos és evezős
diákokat is a részvételre az elkövetkezendő években.

FODISZ Lélekmozgató Program díjátadó
Február 22-én, a Magyar
Parasport napján, Lélekmozgató
Programot hirdetett a Fogyatékosok Országos Diák-, Versenyés Szabadidősport Szövetsége
(FODISz). Mint arról korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla,
a Csalogány EGYMI erre a felhívásra reagálva közös programot
szervezett a kerület gyógypedagógiai intézményeivel, a Szent Miklós EGYMI-vel és a Budapest III.
Kerületi EGYMI-vel.
Meghívásunkra, az Árpád Gimnázium is csatlakozott az eseményhez érzékenyítő program keretében.
A program zárásaként fényképes beszámolót küldtünk, így részt vehettünk a megmérettetésben. Nagy örömünkre, a programunk különdíjban
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részesült. A különdíjat, a 100.000
Forintos Dechatlon utalványt, április 2-án ünnepélyes keretek között
vehettük át a Csalogány EGYMI
Kápolnájában. A díjátadón részt
vett mindhárom intézmény vezetője, iskolánkat Dr Kántor Gézáné,
a Szent Miklós iskolát Szajlai Adrien, Budapest III. Kerületi EGYMI-t
Elek Zsuzsanna képviselte, valamint
mindhárom intézmény diák képviselői is jelen voltak. Az ajándék utalványt Toponári Gábor ügyvezető
elnök és Vajtó Richárd gazdasági vezető adták át nekünk.
Toponári Gábor elnök úr példaértékű összefogásunk miatt gratulált
mindhárom intézménynek, és további sok sikert kívánt a közös munkához. Köszönjük.
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TAN KER HÍR
VII. évfolyam,
8. szám
2019. április
Megjelenik
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