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Pedagógusnap az Észak-Budapesti Tankerületben

Pedagógusnap
tankerületünkben
Június első vasárnapján országszerte a pedagógusokat köszöntik, 1952 óta ezen a napon ünneplik hazánkban a pedagógusnapot.
Budapest III. és IV. kerületében
nem csak Óbuda-Békásmegyer és
Újpest Önkormányzata, de már
hagyományként Tankerületünk is
minden évben megünnepli ezt a jeles napot.
„A nevelő munkája olyan, mint a kertészé.
A palántát a szülők hozzák. Az iskola
másra nem vállalkozhat, csak arra, hogy
felnöveszti a palántát.” – idézhetjük Dr.
Korzenszky Richárd bencés szerzetes
gondolatát, amely mindennél pontosabban utal a pedagógusoknak a gyerekek nevelésében betöltött nélkülözhetetlen szerepére, a vele járó hatalmas
felelősségre.
Különszámunkban évről-évre legkiválóbb pedagógusaink elismeréseiről olvashatnak, miképp most is.
Köszönjük mindnyájuk munkáját!
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ május 30-án ünnepi
rendezvény keretében köszöntötte pedagógusnap alkalmából
az óbudai és újpesti oktatásinevelési intézmények kiemelkedő munkát végző pedagógusait
a Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban.
A Kaláka együttes és a Veres Péter Gimnázium tánccsoportjának ünnepi műsorát követően Tamás Ilona, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgató as�szonya, Bús Balázs, Óbuda polgármestere és Nagy István, Újpest alpolgármestere
köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte Menczer
Erzsébet elnök asszony, Kelemen Viktória alpolgármester és Vicze Miklósné a III.
kerületi Pedagógus Szakszervezet elnöke is. Cikkünk a 2. oldalon folytatódik

„A pedagógusi munka Díjazták az újpesti tanuolyan, mint a csendes eső” lókat és pedagógusokat
Május 28-án pedagógusnap alkalmából köszöntötte Óbuda-Békásmegyer vezetése a városrész tanítóit, tanárait és óvodapedagógusait
az Óbudai Társaskör dísztermében
megtartott ünnepséggel.
Magyarországon június első vasárnapján köszöntik a köznevelésben
és a felsőoktatásban dolgozókat.
A kerület hagyományai szerint ezen
az ünnepségen adják át a díszdiplomákat, a Tiszavölgyi István Díjat,
a „Pedagógiai Érdemekért” kitüntetést, valamint az „Elismerő Okleveleket” a legkiválóbb pedagógusoknak.
Cikkünk a 11. oldalon folytatódik
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Újpest Önkormányzata idén is
díjjal ismerte el azokat a diákokat
és pedagógusokat, akik kiemelkedő és példamutató tevékenységükkel Újpest hírnevét öregbítik.
Május 31-én pedagógusnap alkalmából a IV. kerületi Városháza
dísztermében adta át dr. Molnár
Szabolcs alpolgármester Újpest saját alapítású díjait, a Sándor István
Újpest Gyermekeiért díjat, az Újpest
Kiváló Tanulója Díjat, az Újpest Kiváló Diáksportolója Díjat, valamint
a Kiváló Diákközösségi Munkáért
Díjat.
Cikkünk a 10. oldalon folytatódik

Kattintson Facebook oldalunkra!

Pedagógusnap az Észak-Budapesti Tankerületben

A pedagógusnapi rendezvényen Tamás Ilona tankerületi igazgató as�szony megköszönte az intézményvezetők áldozatos munkáját, majd
beszédében kiemelte, hogy Óbudán
és Újpesten is kiváló munkát végeznek a pedagógusok. Minden intézmény a kialakított sajátos arculatát
megőrizve magas színvonalon készíti
fel a diákjait. Munkájukkal igyekeznek
megfelelni a jelenkor elvárásainak,
ugyanakkor ápolják iskolájuk szellemiségét, hagyományait.
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer
polgármestere Jelenits István piarista
paptanár egyik gondolatát, idézte, miszerint „A szülők nem tudják már mire
való volna az iskola. Azt várják tőle, hogy
kész tudásanyagot a gyerek fejébe beletegyék,
amivel majd bejut az egyetemre. Holott minden gyereket arra kellene megtanítani, hogy
saját helyzetéből, tehetségéből kiindulva,
gondolkodni tanuljon meg.”
Nagy István, Újpest alpolgármestere kiemelte, hogy egyre nagyobb
a pedagógusok szerepe a gyermekek
életében, munkájuk sok esetben hiánypótló is. Beszédében az alpolgármester megígérte, hogy miként az elmúlt időszakban, úgy a továbbiakban
is Újpest Önkormányzata mindent
megtesz azért, hogy a gyermekek korszerű, a mai kor elvárásainak megfelelő infrastruktúrával rendelkező intézményekben tanulhassanak.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Tankerületi igazgató asszony felterjesztése alapján prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere Aulechla Anna, dr. Földesiné
Gyöngyösi Klára, Szilágyiné Debreczeni Mária és Lévai András intézményvezetőket miniszteri dicséretben részesítette.
Giczy Béla címzetes igazgató úr
részére az újpesti oktatásért végzett
több évtizedes áldozatos munkájáért
miniszter úr pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott.
Tamás Ilona igazgató asszony a tankerület igazgatói közül díjazásban
részesítette az intézmény nevelőtestületéért és tanulóiért példaértékű
munkát végző vezetőket. Díjazás-
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ban részesült Hamzáné Szita Ilona, a Megyeri Úti Általános Iskola,
Dr. Bertókné Daróczi Marianna,
a Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Horváth Erika, a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, Havas
Thyra, a Fodros Általános Iskola,
Pál Lászlóné, a Lázár Ervin Általános Iskola, Pápista Andrea, az Aelia
Sabina Alapfokú Művészeti Iskola és
Gyimesi Róbert igazgató úr, a nagy
hagyományokkal rendelkező és a főváros közoktatásában igen jelentős
szerepet betöltő Óbudai Árpád Gimnázium intézményvezetője.
Ezt követően az igazgató asszony
Tankerületi Dicsérő Oklevéllel
ismerte el a tankerület kiváló pedagógusainak a tanév során végzett kiemelkedő pedagógiai munkáját, polgármester és alpolgármester úr pedig
virággal köszöntötte a díjazottakat.
A 2018-2019-es tanévben a tanulókért végzett kimagasló pedagógiai
munkájáért tankerületi igazgatói dicséretben részesült és „Az év Nevelőtestülete” trófeát vehette át az Első
Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola nevelőtestülete.
Gratulálunk a díjazottaknak,
a tankerület valamennyi pedagógusának köszönjük az egész évben
végzett áldozatos munkáját.
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Tamás Ilona felterjesztése alapján miniszteri dicséretben részesültek

Dr. Földesiné Gyöngyösi Klára, intézményvezető
Tizenegy éve igazgatója az Újpesti Homoktövis Általános Iskolának.
Vezetése alatt az iskola a kerület
egyik legelismertebb oktatási intézményévé nőtte ki magát. Magas
szintű szakmai tudását és vezetői
tapasztalatait mindig a helyzetnek
megfelelően alkalmazza. Következetes és elkötelezett, rövid-, közép- és
hosszútávú céljainak megvalósítása
érdekében átgondolt, megalapozott
döntéseket hoz, melyek tükrözik,
hogy a gyermekek érdekei prioritást
élveznek.
A Microsoft Innovatív Iskola
programja kiemelkedő jelentőséggel
bír számára a korszerű iskola megteremtésében. A fejlődés és fejlesztés, az innováció örök elkötelezettje.
Vezetői stílusával nyugodt, biztonságos légkört teremt az intézményben. Határozott, állhatatos, erőskezű személyiség. A gyermekekkel,
kollégákkal és szülőkkel egyaránt
humánus és együttérző.

Aulechla Anna, intézményvezető
Angol, orosz szakos tanár 1989 óta
a Krúdy Gyula Általános Iskola vezetője. Az elmúlt 30 évben több innovációs újítást kezdeményezett az általa
vezetett iskolában.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

1994-ben az általános iskolai képzés kiterjesztésére került sor, a 12
évfolyamos iskolamodell kialakításával 6+6-os szerkezetben. A hatosztályos gimnázium megszűnését
követően német nemzetiségi négy
évfolyamos gimnázium bevezetését
szorgalmazta.
2004 szeptemberétől került bevezetésre az angol kétnyelvű oktatás,
melyet a két tanítási nyelvű program
elindítása követett. Mindig is elsődleges számára a gyermekközpontúság, az értékközvetítés, a szülői házzal való együttműködés. Vezetőként
munkatársait magas színvonalú oktató-nevelő munkára ösztönözi. Támogatja a korszerű oktatási módszerek bevezetését. Folyamatosan képzi
magát, 2017-ben mesterpedagógusi
minősítést szerzett.

Szilágyiné Debreczeni Mária, intézményvezető
2001-2007 között a Tímár utcai Általános Iskola igazgató helyettese, később igazgatója. Az intézményi összevonásokat követően az Óbudai Nagy
László Általános Iskola igazgatója.
A székhely intézményben az integrált oktatás magas színvonalon valósul meg, a tagintézményben angol
nyelvi oktatás történik. Kitartó munkájának köszönhetően sikerült a két
testületet összekovácsolnia, ma már
a székhelyen is indul angol nyelvi osztály, a kollegák mindkét épületben tanítanak.
Több évtizedes pedagógusi pályafutását a szakmai tudás, a hivatás iránti
alázat és a tanulók őszinte szeretete
jellemzi. Feladatait nagy szaktudással,
magas fokú hivatástudattal végzi.
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Lévai András, intézményvezető
Harminchét éve az Újpesti Szűcs
Sándor Általános Iskola elkötelezett
tanára, majd igazgatója. Feladatait nagyfokú szakmai alapossággal,
céltudatosan, kiemelkedő munkabírással, kitartással, eredményességgel
végzi. Kiemelkedő szociális kompetenciával, kommunikációs készséggel rendelkezik. Az iskolai „Jó
gyakorlatok” felkarolásával az általa
vezetett intézmény, IKT használatában élen járó intézmény lett. Elkötelezett az IKT eszközök oktatásban
való használatáért, mindent megtesz
a tárgyi feltételek megteremtéséért
és a pedagógusok ezirányú továbbés önképzéséért.
2007-től a kerületi igazgatói munkaközösség egyik vezetője. Pedagógiai elhivatottsága, vezetői képességei és emberi tulajdonságai miatt
munkatársai, a szülők és a tanítványai egyaránt tisztelik.

Giczy Béla címzetes igazgató úr
Az Újpesti Bródy Imre Gimnázium
és Általános Iskola korábbi igazgatója az újpesti oktatásért végzett
több évtizedes áldozatos munkájáért miniszter úr pedagógus szolgálati
emlékérmet adományozott.
A következő oldalon folytatódik

Kattintson Facebook oldalunkra!

Kiváló és odaadó intézményvezetői munkájukért Tankerületi Díjban részesültek

Horváth Erika
A Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetője.
Szakmai és vezetői munkájának elismerését jelenti, hogy a kollégák és
szülők már harmadik alkalommal
választották meg igazgatónak. Munkáját nagy kitartással, fáradhatatlanul,
a kollégák iránti tisztelettel, megértéssel és türelemmel végzi.

Havas Thyra
2006 óta vezetője nevelőtestületének
a Fodros Általános Iskolában, melyben immár 3. ciklusát tölti. Megújította
a Fodros arculatát. Több éves szakmai
gyakorlattal maga mögött, cselekvő
részese, irányítója lett annak a munkának, mely sok évre megalapozta, megteremtette a Fodros iskola hagyományait és szakmailag elismertté tette azt.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Hamzáné Szita Ilona
1999. szeptemberétől igazgatóként
irányítja Újpesten a Megyeri Úti Általános Iskolát. Mindig mindenhol jelen
van, ahol az iskoláért, a pedagógiai
színvonal emeléséért, a szakmán belüli
megújulásért valamit tenni lehet.
Igazi közösségi ember, tartalékai kifogyhatatlanok és ezzel környezetének
is újból és újból lendületet ad.

Pál Lászlóné
A Lázár Ervin Általános Iskolában
vezetői munkájának harmadik ciklusát
tölti. Innovációs tevékenysége meghatározó. Munkájáért, elhivatottságáért,
közösségépítő munkájáért tisztelik
a kollegái, a szülők közössége és a tanulók egyaránt.

Pápista Andrea
Két évvel ezelőtt vette át az Aelia
Sabina Alapfokú Művészeti iskola vezetését, irányítását.
Terveit fokozatosan, lépésről lépésre, következetesen, és a hagyományokat megőrizve valósítja meg. Igazi csapatszellemben vezeti az intézményt,
szorosan együttműködve a helyettesekkel és irodai munkatársakkal.
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Dr. Bertókné Daróczi Marianna
Dr. Bertókné Daróczi Marianna tíz
éve vezeti a Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát.
Személyében határozott, az intézmény fejlődését, fejlesztését szem
előtt tartó egyéniséget ismertünk
meg, aki elhivatottan és lelkesen
végzi vezetői tevékenységét intézményében.

Gyimesi Róbert
Az igazgató úr a nagy hagyományokkal rendelkező és a főváros közoktatásában igen jelentős szerepet betöltő
Óbudai Árpád Gimnázium mindenki
által nagyra becsült intézményvezetője.
Mind emberi jellemvonásai, mind vezetői kvalitásai, mind munkatársi attitűdje alapján méltán nevezhetjük őt olyan
ikonikus személyiségnek, aki a magyar
közoktatás kiemelkedő alakja.
A következő oldalon folytatódik
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Tankerületi Elismerő Oklevélben részesültek

Aradi Szilvia intézményvezető helyettes az Óbudai Nagy László Általános Iskola Zápor utcai tagintézményében, ahol osztályfőnöki feladatát
is nagy lelkesedéssel és odaadással
végzi. Bízunk benne, hogy dinamikus,
pozitív, gyerekszerető tevékenysége
még hosszú ideig megörvendezteti
az iskolai közösséget.

Csizmadiáné Hajnal Beáta felső tagozatért felelő igazgatóhelyettes a Lázár Ervin Általános Iskolában. Kapcsolatépítésére, munkájára a korrektség,
következetesség, határozottság, precizitás, felkészültség jellemző, legyen
az szülő, pedagógus, gyermek egyaránt.
Nagy odafigyeléssel, körültekintéssel
végzi az igazgató helyettesi feladatot is.

Dedics Jánosné a Bene Ferenc Általános Iskola pedagógusa.
A tehetségfejlesztés mellett a tanulási nehézséggel küzdő tanulók
megsegítésére nagy hangsúlyt fektet,
már a kezdetektől különös figyelmet
fordít a hátrányos helyzetű tanulókkal való egyéni bánásmód megvalósítására.

Barton Zoltán történelem, filozófia, olasz szakos tanár a IV. kerületi
Könyves Kálmán Gimnáziumban.
Igazgatóhelyettesi munkáját a lehető legprecízebben és legemberségesebben végzi.
Emberi és tanári tulajdonságai miatt tevékenysége példakép kollégái
és tanítványai számára.

Czentnár Judit az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola korrepetitora.
Kiemelkedően magas színvonalon
látja el pedagógiai feladatait. Számos
fővárosi, országos és nemzetközi versenyen és fesztiválon, szakközépiskolai
és főiskolai felvételin volt a zongora
mellől biztos támasza tanítványainak.
A tanév végével nyugdíjba vonul.

Frank Éva meghatározó személyisége volt az Árpád Gimnáziumnak
és a Veres Péter Gimnáziumnak is,
nemzedékek emlékeznek rá nagynagy tisztelettel és szeretettel. Óriási
energiával dolgozik, és kollégáitól is
ezt várta el. Ez az energia sugárzott
belőle az órákon is, ez bilincselte le
tanítványait.

Bokányi Zsuzsanna a Fodros Általános Iskola megbecsült alsó tagozatos osztálytanítója.
Osztályának légkörét az elfogadás,
a közös munka öröme, az új dolgok
iránti fogékonyság megteremtésével
tölti meg.

Ábriné Nagy Judit az Újpesti
Bajza József Általános Iskola intézményvezető helyettese. Mindig
nyitott az új módszerekre és eszközökre, erős motiváltság és kitartás
jellemzi vezetői és pedagógusi munkáját is.

Károlyi Erzsébet az Újpesti Bródy
Imre Gimnázium és Általános Iskola pedagógusa. Mesterpedagógus,
az önértékelés folyamatában és a pedagógus minősítéseken szakértőként
dolgozik. Rendszeresen érettségiztet.
A következő oldalon folytatódik

Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.
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Tankerületi Elismerő Oklevélben részesültek

Föedl Nóra Judit az Első Óbudai
Német Nemzetiségi Általános Iskola
nemzetiségi tanítója, német nyelvtanára. Pedagógiai munkáját kiváló szakmai
tudással, nagy elszántsággal, lelkiismeretesen végzi, arra törekszik, hogy tanítványai minél magasabb szinten elsajátítsák a német nyelvet, megismerjék
és megszeressék a német nemzetiségi
kultúrát és hagyományokat.

Frankné Majoros Márta tanító
munkaközösség-vezetőként, osztályfőnökként az Újpesti Homoktövis
Általános Iskola közösségének egyik
meghatározó tagja. Többször részt
vett a pedagógiai program módosítási
munkáiban, az alsós szöveges értékelés kidolgozásában, számos projekt
vezetőjeként bizonyította rátermettségét, precizitását az elmúlt évek alatt.

Hafnerné Erdődi Ilona az Újpesti
Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
tanító munkakörben dolgozik, évek
óta a nevelési munkaközösség vezetője. Nem csak a tartalmi, de a formai,
esztétikai megoldásokra is nagy figyelmet fordít. Kreatív kezdeményezője és megvalósítója a belső fejlesztéseknek.

Fehérváriné Berta Edit 30 éve folyamatosan az Angol Nyelvet Emelt
Szinten Oktató Általános Iskola testnevelő tanára. Legfőbb célja elérni azt,
hogy a mozgás minden gyerek számára öröm legyen, váljon a mindennapjaik részévé. Vallja, hogy a sportban
elsajátított bajtársiasság egész életre
szóló útravaló.

Illésné Doricsák Anna a Szent
Miklós EGYMI gyermekotthonának
nevelőtanára, egyre megújuló és koncepciózus, kitartó és eredményes munkát végez. Sikeres tevékenységének
köszönhetően az értelmileg sérült gyermekek nevelése pozitív élményen alapul. Nevelőtanári munkája során több
feladatkört is lelkiismeretesen lát el.

Horváth Tamás a Kerék Általános Iskola és Gimnázium kémia- biológia- természetrajz tanára. Vezette
a kerületi kémia munkaközösséget,
és napjainkban is oroszlánrészt vállal a kerületi kémia versenyek szervezésében. Az iskolai pedagógus
közösség fejlesztésében is odaadó
munkát végez.

Fodorné Branstädter Ágnes jól
felkészült, gazdag módszertani kultúrájú tanító az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskolában. Napi tanítói tevékenysége mellett az iskolai környezeti
nevelést is irányítja, összefogja a környezeti nevelési csoport munkáját.

Lukácsné Farkas Gabriella 12. éve
az Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola tanára, több éve az alsó tagozatos
munkaközösség vezetője. Nagy lelkesedéssel, kitartó tanulással és önképzéssel,
magas színvonalon dolgozta fel az első
osztályos anyanyelvi tananyagot.

Máté Katalin igazgatóhelyettes
a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és AMI-ban. Jó meglátásaival, kritikus, őszinte, mindig jobbító
szándékú megállapításaival az iskola
vezetőségének fontos tagja.
A következő oldalon folytatódik

Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.
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Jordánné Tóth Magdolna intézményvezető helyettes 1991 óta dolgozik az Óbudai Nagy László Általános
Iskola Váradi utcai épületében, ahol
gyermekként tanult. Kezdeményezőkészsége erős önkritikával párosul.
Tanítói tevékenysége elismerést szerzett a kerület szülői- és gyermekközösségeiben.

Kertészné Abonyi Hedvig Erzsébet matematika-fizika tanár, 1998 óta
tanít a Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában. A maximumra törekszik,
kreatív, nagyon lelkiismeretes munkát
végez. Osztályfőnökként 18 éve viszi diákjait erdei iskolába, érdekes iskolán kívüli programokat szervez, tanárként folyamatosan készíti fel őket versenyekre.

Onódi Ágnes Veronika a Csalogány EGYMI pedagógusa. Részt vesz
az értelmileg akadályozott tanulók általános iskolája számára készülő új
tankönyvek írásában. Nagy hangsúlyt
fektet a szabadidős tevékenységek
keretében a gyermekek érzelmi-, szociális- és egészséges életmódra nevelésére is.

Kárpáti Katalin több mint 40 éve
elhivatott gyógypedagógusként dolgozik a Szellő EGYMI-ben. Teljes munkásságát áthatja a preventív
gyógypedagógiai szemlélet, hiszen kiváló szakemberként felismerte, hogy
a korai életszakaszban történő beavatkozás, a gyermekeknek és családjaiknak nyújtott speciális támogatás hos�szútávon sokkal eredményesebb.

Kolossáné Takács Erika általános
igazgatóhelyettes a Lázár Ervin Általános Iskolában. Az éveken keresztül
végzett lelkiismeretes munkának köszönhetően ma már az óvodavezetőkkel és az óvodákkal kiváló a kapcsolat, és a szülők körében is elismerően
beszélnek az iskoláról, melyben nagy
szerepe van az irányító, szervező,
szakmai tevékenységének.

Korándi Ildikó Klára hosszú évek óta
magas színvonalú oktató-nevelőmunkát
végez az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola és Gimnáziumban.
Osztályfőnöki tevékenysége példamutató, ezért választotta az osztályfőnökök
közössége munkaközösségvezetőnek.
Rendszerszemléletével, javaslataival, jó
szervezőkészségével támogatja az vezetőség munkáját.

Knotz Lászlóné a Megyeri Úti Általános Iskola tantestületének tagja.
A Lego robot szakkör működéséhez
az elsők között keresett és nyert el
anyagi támogatást. Élen járt a digitális tankönyvek alkalmazásában, részt
vesz a képzéseken és az értékelésében. Szívesen publikál, dicsőséget
szerezve tanítványainak, iskolájának.

Ollé Katalin 2011 óta a Budapest
III. Kerületi Bárczi Géza Általános
Iskola megbecsült földrajz-történelem szakos tanára. Számtalan újítás,
szakmai program fűződik a nevéhez. Nagy szerepe van a környezettudatosság, a fenntarthatóság
intézményi szintű szemléletének
formálásában.

Loór Veronika 36 éve dolgozik
a Zipernowsky Károly Általános Iskolában. 10 éve teljes nyári szabadsága alatt a kerület sóstói táborát vezeti, ahol pedagógusoknak és táborozó
gyermekeknek örömmel és fáradhatatlanul áll reggeltől-estig rendelkezésre.
A következő oldalon folytatódik
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Krámer Aladárné a Pais Dezső Általános Iskola testnevelő tanára. Elhivatott és fáradhatatlan pedagógus,
aki fontosnak tartja a mindennapos
testnevelést, a közösségépítést, segítőkészségre és lelkiismeretes magatartásra neveli a tanítványait.

Molnár Sándor az Újpesti Babits Mihály Gimnázium egyik „oszlopos tagja”. Matematikát és fizikát oktat az iskolában. Elkötelezettsége megbabonázza
diákjait, lelkesedése elvarázsolja a tárgy
iránt kevésbé érdeklődőket is. Az ő tanítványai szeretik a matematikát!

Sziberné Komjádi Éva 38 éve tanít
az Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet
Emelt Szinten Oktató Általános Iskolában. Az iskolai tehetséggondozás
keretében rendszeresen szervez színjátszó köröket. Sokoldalú, a művészetek iránt is nyitott, érdeklődő tanító.

Magosné Kiss Róza a Medgyessy
Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola kiváló felkészültségű
pedagógusa. Rendezi, koordinálja az iskolai egészségnapot, az iskolai ÖKOnapokat. Több mint 16 éve a kerületi
földrajz (újabban földrajz-biológia-kémia)
munkaközösség vezetője. Szervezi, irányítja, lebonyolítja a kerületi természettudományos tanulmányi versenyeket.

Soltész Zoltán tanító több, mint 20
éve tanítója a Dr. Béres József Általános Iskolának. Aktív közreműködésével
3 éve felmenő rendszerben bevezették
az iskola minden osztályában az órarendbe beépítve a sakk/logika oktatást.
Szívügyének tekinti a szorobán oktatást. Tanítványai rendszerint dobogós
helyezéseket érnek el az országos versenyeken is.

Péliné Szincsok Zsuzsanna évtizedek óta az Újpesti Károlyi István
Általános Iskola és Gimnázium kiváló rajztanára.
Kézműves foglalkozások sokasága
már el sem képzelhető nélküle. Aktív tagja a kerületi rajz munkaközösségnek is, tanítványai rendre sikerrel
szerepelnek különböző képzőművészeti versenyeken.

Mogyoródi Zoltánné az Újpesti
Bródy Imre Gimnázium és Általános
Iskola pedagógusa.
Lojális, nagyon elkötelezett a tantárgyai iránt, pályája során folyamatosan osztályfőnök, munkaközösségvezető, mentortanár, tanít a nappali
és esti tagozaton.

Sipos Péter Dezsőné csoportvezető nevelőtanár a Vécsey János Leánykollégiumban. Gyerekszeretete,
szakmai elhivatottsága, munkabírása,
megbízhatósága révén a nevelőtestület meghatározó tagjaként jelentős
szerepe van az intézmény nevelésioktatási tevékenységében.

Spiegelné Lókodi Andrea az Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola egyik meghatározó tagja. Mentor
tanárként is segítette, segíti a Károli
Gáspár Református Egyetem hallgatóit a pedagógussá válás nem könnyű,
de nagyon szép útján.
A következő oldalon folytatódik
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Pápai Éva angol nyelv és irodalom
(valamint matematika és kémia) szakos tanárnő 1998 óta tagja az Óbudai Árpád
Gimnázium tanári karának. Az angol
nyelv magas szintű ismerete, oktatása, tanítási módszertanának sokszínű
gyakorlása mellett kiemelkedik szervezési készségével, versenyfelkészítő
munkájával, a munkaközösség ügyeinek koordinálásával, a szaktárgya iránti
elkötelezettségével, tudásmegosztó és
innovációs attitűdjével is.

Tóthné Szilágyi Zsuzsanna tanárnő a III. kerületi Csillagház Általános Iskola alapításától fogva dolgozik a diákokért az intézményben.
Tudása a halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyerekekről egyedülálló – nemcsak az intézményben, hanem az országban is.
Nevéhez egyedi tervezésű segédeszközök fűződnek, melyek közül
sokat ma már rutinszerűen használnak a szakmában.

Zsidákovits Katalin 1983 óta dolgozik osztálytanítóként a dr Béres
József Általános Iskola kiserdei telephelyén. Több száz gyermeket indított
el az életbe, olyan tudást, alapokat
biztosítva részükre,hogy mindenhol
megállták a helyüket.

Az Első Óbudaié az év Nevelőtestülete díj

Nagy Beáta az Aquincum AngolMagyar Két Tanítási Általános Iskola
pedagógusa. Innovatív munkájával,
javaslataival, hozzájárul a tantestület
együttműködő kialakításához, az egymást elfogadó és kölcsönös tiszteleten
alapuló légkör megteremtéséhez.

A 2018-2019-es tanévben a tanulókért végzett kimagasló pedagógiai
munkájáért tankerületi igazgatói
dicséretben részesült és „Az év
Nevelőtestülete” trófeát vehette át
az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
nevelőtestülete.
Az iskola minden pedagógusának oktató-nevelő és felkészítő munkája példaértékű és hatékony. Oktatásukban
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

kiemelt szerepet kap a német nemzetiségi kultúrának és hagyományainak
megismertetése, ápolása és gyakorlása.
A pedagógusok fáradhatatlanul munkálkodnak azért, hogy a tanulókban
kialakítsák, erősítsék a magyarságtudatot, a hazaszeretetet és hogy érzelmileg
kötődjenek nemzeti hagyományainkhoz, ünnepeinkhez. Például szolgálnak
humánumból, empátiából, munkabírásból, szeretetből.
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Veres Sándor István a Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola intézményvezetőhelyettese. Nevéhez fűződik az első az egész ország számára új, kétszintű
érettségi megszervezése.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Díjazták az újpesti tanulókat és pedagógusokat

Újpest Önkormányzata minden évben díjazza a város a gyermekekért
eredményesen dolgozó pedagógusokat, a legjobb tanulókat, a kiváló diáksportolókat és a diákközösségekért
legtöbbet tevékenykedőket.
A Sándor István Újpest Gyermekeiért díj azon pedagógusok, közművelődési szakemberek és közösségek
munkájának elismeréseként adható,
akik az újpesti gyermekek ellátásában,
védelmében, nevelésében, oktatásában,
közösségeik segítésében, szabadidejük
hasznos, értelmes eltöltésében, sportolásuk segítésében közreműködtek.
Idén Sándor István Újpest Gyermekeiért díjban részesült tankerületünk
pedagógusai közül Urbánné Nagy
Klára, az Újpesti Karinthy Frigyes
Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető-helyettese, valamint az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
tantestülete.
Újpest Kiváló Tanulója az a diák
lehet, aki tanulmányi évei alatt kitűnő
vagy jeles tanulmányi eredményt ért
el, valamint kiemelkedő tanulmányi
eredményével, példamutató magatartásával dicsőséget szerzett Újpestnek
vagy iskolájának. Az Újpesti Kiváló
Diáksportoló Díjat az nyerheti el,
aki kiemelkedő sportteljesítményével dicsőséget szerzett Újpestnek
vagy iskolájának, és magatartásával,
tanulmányi és sportteljesítményével
jelentős mértékben példát mutat diTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

áktársainak. A Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjra az pályázhat, aki
meghatározó szerepet tölt be a diákéletben, magatartása és szorgalma
példaértékű a diáktársak számára, és
legalább két éve folyamatosan részt
vesz az iskolai diákközösség szervezésében, munkájában.
Tankerületünk intézményibe járó diákjaink közül Újpest Kiváló Tanulója
Díjat kapott 2019-ben Filcz Boróka, az Angol Nyelvet Emelt Szinten
Oktató Általános Iskola 8.b osztályos
tanulója, Kőházy-Koós Anna, az Újpesti Babits Mihály Gimnázium és Általános Iskola 12.a osztályos tanulója,
Mázsa Marcell Dezső, az Újpesti
Babits Mihály Gimnázium és Általános Iskola 8.a osztályos tanulója,
Szigeti Panka Boglárka, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és
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Gimnázium 12.b osztályos tanulója,
valamint Szilágyi Zsófia, az Újpesti
Homoktövis Általános Iskola 8.c osztályos tanulója.
Újpest Kiváló Diáksportolója Díjat
vehetett át Barna Réka kosárlabdázó, az Újpesti Károlyi István Általános
Iskola és Gimnázium 8.b osztályos tanulója, a Kiss Lenke Kosárlabda Suli
sportolója, Klekner Máté karatéka,
az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 8.a osztályos tanulója, a Torony Sportegyesület sportolója, Márton Luca Emese
jégkorongozó, az Újpesti Szűcs Sándor
Általános Iskola 8.c osztályos tanulója, az Újpesti Torna Egylet sportolója,
valamint Tóth Ivett, az Újpesti Babits
Mihály Gimnázium és Általános Iskola
12.d osztályos tanulója, a Vasas Sport
Club sportolója.
Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjban részesült Poncsák Fanni, az Újpesti Babits Mihály Gimnázium és Általános Iskola 12.b osztályos tanulója,
a Takáts Zsófia Dorottya, az Újpesti
Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt
Szinten Oktató Általános Iskola és
Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 7.b
osztályos tanulója, valamint VályiNagy Dóra, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
8.b osztályos tanulója.
A kitüntetett kollégáknak és tanulóknak szívből gratulálunk!
Fotó: Várai Mihály

Kattintson Facebook oldalunkra!

„A pedagógusi munka olyan, mint a csendes eső”

„Iskoláink esetében ugyan nincs már
közvetlen irányító hatáskörünk, mégis
büszkék lehetünk, hisz Önök jó munkát végeznek, egyes tanintézmények
pedig országosan is kimagasló színvonalat képviselnek” – kezdte ünnepi köszöntő beszédét Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere.
Hozzátette, hogy bár az évente meg-

tartott pedagógusnap nem alkalmas
arra, hogy az egész oktatási struktúra
kérdéseit tisztázza, arra azonban igen,
hogy beszélhessünk az eddig elért sikerekről, a felmerülő problémákról,
és módot találjunk arra, hogy pedagógusaink áldozatos munkáját a lehetőségekhez mérten, valamiképpen
mégiscsak elismerjük.

A pedagógusnapi előadást a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Tagóvodájának óvodásai adták, majd
Orosz Zoltán Artisjus- és eMeRTondíjas harmonikaművész adott műsort. A megható ünnepi előadásokat
követően került sor az elismerések
átadására.
A Tiszavölgyi István Díjat olyan,
a kerület középiskoláiban dolgozó
pedagógusok kaphatnak, akik hos�szú időn át tartósan és kiemelkedő
színvonalon végeznek nevelő-oktató
munkát. A kerületben dolgozó pedagógusok elismerésére a „Pedagógiai Érdemekért” kitüntetés szolgál,
a kerület oktatási intézményeiben
legalább tíz éve lelkiismeretes munkát végző, nem pedagógus közalkalmazottak részére Elismerő Oklevél
adományozható.
Idén kilenc kollégánk részesült az önkormányzat elismerésében. Róluk
a következő oldalakon olvashatnak.

Tiszavölgyi István díjban részesült Tajtiné Váradi Emőke
Az idei évben Tiszavölgyi István Díjban részesült Tajtiné Váradi Emőke fizika-kémia szakos
tanár, az Óbudai Árpád Gimnázium pedagógusa, a középiskola
természettudományi munkaközösségének fáradhatatlan, segítőkész tagja.
Emőke nagy szakértelemmel, számtalan kísérlettel kelti fel diákjai érdeklődését tantárgyai iránt, rendszeresen
tanórán kívüli foglalkozásokon készíti
fel őket a megmérettetésekre. Tanítványai nagyszerű sikereket értek el
kerületi, regionális és országos szintű
tanulmányi versenyeken. Diákjai közül sokan választják továbbtanulási
céljukként a természettudományokat,
köztük a kémiát, de sokan lettek orvosok, mérnökök is.
Osztályfőnökként törekedett diákjai
mélyebb megismerésére, az élet minél
több területét felölelő, személyes tanár-diák, mester-tanítvány kapcsolat
kialakítására. Változatos, személyiTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

ségüket sokszínűen kibontakoztató
programokat kínált számukra.
Hosszú évek óta egyik motorja az iskola környezeti nevelési tevékenységeinek, rendszeres szervezője és egyik
vezetője az iskolai természetjáró szakosztály túráinak. 2017 augusztusában
történt nyugállományba vonulása

- 11 -

után is aktív munkatársa maradt az intézménynek, ebben a tanévben óraadó
tanárként tanítja mindkét szaktárgyát.
Nemes emberi tulajdonságai, kiemelkedő tanári munkássága és az iskola
életét jelentősen gazdagító tevékenysége alapján méltó e díj átvételére.
Gratulálunk a kitüntetéshez!

Kattintson Facebook oldalunkra!

„Pedagógiai Érdemekért” és Elismerő Oklevélben részesültek

Bákonyiné Szücs Ildikó, igazgatóhelyettes
Ildikó 1986 óta a Fodros Általános Iskola pedagógusa. Pedagógiai
munkájára a gyermekszeretet, a segítőkészség, a harmonikus és eredményes tanár-diák kapcsolat kialakítása
jellemző.
Szívügyének tekinti a tehetséggondozást és kis tanítványai versenyeken
való megmérettetését. Az önfejlesztés, a továbbképzés, a szakmai fejlődés számára a pedagógus lét nélkülözhetetlen része. 2006 óta lát el
intézményvezető-helyettesi feladatokat is. Teherbírása és szakmai alázata
példaértékű. Gratulálunk!

Dr. Havassyné Csontos Katalin,
német-történelem szakos tanár
Katalin 1990-ben kezdett el tanítani
Óbudán, először a Zápor utcai, majd
az Első Óbudai Általános Iskolában.
Pedagógiai munkáját kiváló szakmai
tudással, nagy elszántsággal, lelkiismeretesen végzi. Arra törekszik, hogy
tanítványai minél magasabb szinten elsajátítsák a német nyelvet. Történelemtanárként fontosnak tartja, hogy a gyerekek megismerjék Óbuda történelmi
múltját is. Nagy hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra.
Osztályfőnökként is megkülönböztetett figyelemmel kíséri tanítványai személyiségének fejlődését. Gratulálunk!

Sárköziné Szirbucz Katalin, tanító
Katalin 16 éve a Medgyessy Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola pedagógusa. Pedagógiai hitvallásában a gyermekközpontúság és a folyamatos szakmai
megújulás szerepel.
Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a precizitás, a szakmai elhivatottság, a gyermek és a szakma szeretete, az igényesség és a közösségért
érzett felelősség. A szülők részéről is
nagy elismerés övezi munkáját. Nagy
türelemmel és odafigyeléssel tanítja
a felzárkóztatásra szoruló gyerekeket
is. Méltán az iskola egyik legjobban
tisztelt pedagógusa. Gratulálunk!

Villányiné Galatin Anna, tanító
Anna 1991-től az Aquincum AngolMagyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógusa. Ötleteivel,
innovatív gondolkodásával hozzájárul
az iskola eredményes és sikeres oktató-nevelő munkájához. Szakmai elhivatottsága példaértékű. Tanítványaival és a szülőkkel is bizalmon alapuló,
egymást elfogadó kapcsolatot alakít
ki. Pedagógiai munkájában fontosnak
érzi a naprakész tudást, ezért folyamatosan vesz részt szakmai tanfolyamokon. Idén nyugdíjba vonul. A nyugdíjas évekhez jó egészséget kívánunk!
Gratulálunk a kitüntetéshez!

Petriné Vajna Katalin, tanító
Katalin 1983-ban alapító tagként
került az akkori Dr. Szent-Györgyi
Albert Általános Iskolába, ahol azóta is tanít. A néphagyományokat
népszokások felelevenítésével ápolja. Egy tanító kollégájával közösen
művészeti tanmenetet dolgozott ki,
és beindítottak egy olyan „művészeti
osztályt”, mellyel a törzsanyagot témák szerint élménybe ágyazva dolgozzák fel.
Fontosnak tartja, hogy munkája
során a szülőkkel őszinte, bizalmi
viszonyt alakítson ki. Munkája példaértékű. Gratulálunk!

Belos Ibolya, tanító
Ibolya 40 éve a Dr. Béres József
Általános Iskola tanítója. Ösztönös
tudásával hamar összetartó közösséget kovácsol a sokszor igen eltérő
személyiségű gyermekekből.
Munkája során nagy empátiával és
szeretettel fordul tanítványaihoz. Ő
az a pedagógus, akiről azt mesélik diákjai, sosem emeli fel a hangját órán,
mégis mindig csend van, és a gyerekek figyelnek a tananyagra. Szerény,
visszafogott ember, aki alázattal és
maximális felkészültséggel végzi hivatását. Gratulálunk!
A következő oldalon folytatódik

Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.
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Kattintson Facebook oldalunkra!

„Pedagógiai Érdemekért” és Elismerő Oklevélben
részesültek

Átadták az idei Bárczy
István-díjakat

Wiesnerné Oravecz Éva, testnevelő tanár
Éva 2001 óta dolgozik a Csalogány
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI, Kollégium és
Gyermekotthonban.
Folyamatosan fejleszti tudását, hogy
a fogyatékkal élő gyermekek, tanulók
meglévő képességeiket teljes mértékben kihasználva kibontakoztathassák
tehetségüket. Fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a kerületi fogyatékkal
élő gyermekeinek, tanulóinak legyen
sportolási lehetősége. A kerületben
működő egységes gyógypedagógiai
módszertani intézmények versenysport és szabadidősport tevékenységében irányító, összehangoló szerepet
tölt be, a sporttevékenység jellegétől
függően bevonva a kerület többségi
általános és középiskoláit is.

Bárczy István-díjban részesült Kis
Róbert, az Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóhelyettese, biológiakémia szakos tanára.
Június 7-én adta át SzalayBobrovniczky Alexandra humán főpolgármester-helyettes a Fővárosi
közgyűlés saját alapítású díját, amelyet
azok az oktatási intézményben dolgozók kaphatnak, akik hosszú éveken át
kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez és ezáltal
a főváros fejlődéséhez.
Kis Róbert példás szakmai felkészültséggel, eredményesen folytatott oktatói
munkájáért, valamint nagy igyekezettel
és lelkiismeretesen végzett vezetői tevékenységéért részesült a díjban.

A III. kerület oktatási intézményeiben legalább tíz éve lelkiismeretes
munkát végző, nem pedagógus közalkalmazottak részére intézményvezetők, pedagógusok, szülők, diákok, valamint szakmai szervezetek ajánlásával
Elismerő Oklevél adományozható.
A 2019-es év díjazottja Gál Edit,
iskolatitkár.
Edit 2001-től dolgozik a Szent Miklós
Általános Iskola, EGYMI Kollégium
és Gyermekotthonban. Folyamatosan
magas színvonalú és lelkiismeretes
munkáját sokoldalú képzettsége és pozitív személyisége teszi lehetővé.
Munkájára a precizitás és a lelkiismeretesség, a kollégáival szembeni segítőkészség jellemző. Az intézmény közösségi programjainak aktív szervezője és
résztvevője. Önzetlen segítőkészsége,
teherbírása példaértékű. Gratulálunk!

Apáczai Csere János-díjban részesült a Csalogány
Iskola gyógypedagógusa, Fabényi Réka Mária

Pedagógus nap alkalmából
az oktatási-nevelési területen
végzett kiemelkedő oktatásinevelési-gyógypedagógiai munkájáért Apáczai Csere János-díjban részesült Fabényi Réka Mária
gyógypedagógus.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Mária a Budapest III. Kerületi
Csalogány Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai és Módszertani
Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon gyógypedagógusa, a díjjal kiemelkedő gyógypedagógiai munkáját
ismerte el Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter. Az elismerést lánya, Szécsényi Réka Dóra vette át, mivel
Mária a Csalogány Kórussal, majd
a Parafónia Zenekarral koncertezett.
„Köszönet érte kollégáimnak, akik végig segítették, támogatták a munkámat és
a tehetséges kis tanítványaimnak!” – köszönte meg közösségi oldalán az elismerést.
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TAN KER HÍR
VII. évfolyam
különszáma
2019. június
Megjelenik
hetente

