VII. ÉVF. 13. SZÁM

2019. szeptember 24.

Hatékonyabb tanítás, örömtelibb tanulás

A 150. tanév a III. kerület
legrégebben alapított
iskolájában
Emlékezetes évnyitót tartottak
az Első Óbudai Általános Iskolában. Az épület falára elhelyezett hatalmas tábla jelezte, idén ünnepeli
az iskola alapításának 150. évfordulóját, s immár hagyománnyá vált,
hogy minden ötödik évben megemlékeznek e neves eseményről.
Az évfordulós ünnepségen részt
vett Tamás Ilona, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatója és
Neubrandt Istvánné, a kerületi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Az igazgatói bevezető után a Himnuszt ünneplőbe öltözött diákok, tanárok és a szülők együtt énekelték.
Ezután Részeg Adél hetedik osztályos
tanuló köszöntötte a jelenlévőket egy
népdallal, majd pedig egy vidám szavalat következett az újonnan belépő
elsősök részéről, Farkas Balázs első
osztályos tanulótól.
Cikkünk a 3. oldalon folytatódik
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Az új tanév kezdetére több újpesti intézményében létesített
okostantermet az Észak-Budapesti Tankerületi Központ és Újpest
Önkormányzata közös együttműködésben.
A fejlesztésnek köszönhetően így már
az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskolában, a Megyeri Úti
Általános Iskolában, az Újpesti Babits Mihály Gimnáziumban, az Újpesti Bajza József Általános Iskolában, az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskolában, az Újpesti
Homoktövis Általános Iskolában, az Újpesti Karinthy Frigyes Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában és az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban van lehetőség a korszerű digitális oktatás követelményeinek
megfelelő tantermekben történő oktatásra. Cikkünk a 2. oldalon folytatódik.

Igazgatói kinevezések
Augusztus 22-én került sor a Klebelsberg Központ intézményvezetőinek kinevezési ünnepségére, amelyen részt vett Prof. Dr. Kásler Miklós,
emberi erőforrások minisztere is.
A miniszter az ünnepségen elmondta,
hogy „azt szeretnénk, ha a gyerekeink az ismeretek mellett jól neveltek, udvariasak lennének, felismernék a család értékeit, házasságot
kötnének és gyermekeket nevelnének saját maguknak és a magyar nemzetnek.”
Az Észak-Budapesti Tankerületi
Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények egy részében is intézményvezető választás volt a korábbi
vezetők megbízatásának lejárta miatt.
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik
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Újabb büszkeségünk
a Csalogány EGYMI-ben
Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a Csalogány EGYMI-ben
újabb gyógypedagógussal gyarapodott azok köre, akik munkáját intézményen kívülről is elismerik.
Barna Klaudia, az óvodai tagozat
gyógypedagógusa Gordosné Szabó
Anna-díjban részesült, melyet az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának nyitó ünnepségén vehetett át. A díjat Gordosné dr. Szabó Anna emlékének
méltó megörökítésére alapította a kar, és
azon gyakorlatvezetőknek ítélhető oda,
akik huzamosan és kiemelkedő módon
vesznek részt a gyakorlati képzésben.
Cikkünk a 6. oldalon folytatódik
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Hatékonyabb tanítás, örömtelibb tanulás

„Tavaly decemberben a Szűcs
Sándor Általános Iskola okostanterem-átadója után Újpest önkormányzata egy programot indított
el, melynek keretében további nyolc
újpesti iskolában hoztunk most létre
okostantermet a tankerülettel együttműködve.” – fogalmazott dr. Molnár
Szabolcs alpolgármester, aki Tamás
Ilonával, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatójával együtt
adta át a Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium okostantermét.
Az alpolgármester hozzátette: „jövőre a többi oktatási intézményben is
megvalósul ez a fejlesztés.”
A
Tankerületi
Központ
az okostantermek kialakítását végezte el, melynek költsége mintegy 15
millió forint volt. A korszerű digitális oktatás feltételeinek megfelelően
formálta át, újította fel az érintett
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helyiségeket. A nyolc intézményben
a helyi sajátosságok és igények szerint új erősáramú hálózatot épített
ki, burkolt, festett, gépészeti szereléseket hajtott végre. Újpest Önkormányzata a bútorok, a digitális tábla,
a tanári gépek és a gyerekek számára
a tabletek beszerzését finanszírozta.
A helyiségben a legmodernebb infokommunikációs eszközök használatával tarthatnak élményszerű, interaktív órákat a pedagógusok, ezzel
segítve a diákok hatékonyabb tanulását, felkészülését a 21. század munkaerőpiacára.
Az iskolák okostantermeinek áradására a tanévnyitó ünnepély alakalmával került sor a nyolc intézményben,
amelynek során a tanulók és a vendégek ki is próbálhatták az új tableteket.
Fotó: Várai Mihály, Barna Gergő,
Berki Bea és Baski Sándor
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Kisgyermekes Családok
Egészségnapja az ÓKK-ban
Szeptember 27-én, az anyatej világnapjához kapcsolódóan idén is
változatos programokkal köszöntik a kerületben élő édesanyákat
az Óbudai Kulturális Központban.
Az idei egészségnap számos tartalmas programot, bemutatót, ingyenes szűrővizsgálatot és tanácsadást
kínál a családok számára.
15. alkalommal rendezik meg pénteken az Óbudai Kisgyermekes Családok
Egészségnapját Óbuda-Békásmegyer
Védőnői Szolgálata szervezésében.
Az Óbudai Kulturális Központban
tartott rendezvény jó lehetőséget teremt arra, hogy a védőnők kötetlen
formában találkozzanak a kerületben
élő családokkal, bemutassák a kisgyermekes családok számára a védőnői tanácsadók klubfoglalkozásait, a kerületi
egészségügyi és szociális intézmények
– kisgyermekes családokat érintő – munkáját, tartalmas kikapcsolódást nyújtsanak a családoknak.
Találkozhatnak szoptatást segítő, csecsemő- és kisdedtáplálási bemutatókkal,
babakonyhával, babamasszázs bemutatóval. Megismerkedhetnek az újszülött
és csecsemő újraélesztés technikájával,
különböző babahordozó eszközök
kötözési módjaival. A színházteremben kialakított játszóházban az óbudai
védőnői tanácsadók baba-mama klubjainak programjait és számos egyéb,
gyermekekkel foglalkozó szervezetet
ismerhetnek meg. Az önkormányzat
és az óbudai szociális intézmények
részvételével tájékozódhatnak a gyermekes szülőknek járó támogatásokról,
szolgáltatásokról, a bölcsődei és óvodai
beszoktatás menetéről.
A programok egészen 13 óráig várják valamennyi kerületi várandóst, 0-3
éves korú gyermekkel érkező anyukát,
apukát és nagyszülőt. A rendezvényre
látogatók között számos, a kiállítók
által felajánlott ajándékcsomagot sorsolnak ki. Az ingyenesen látogatható
rendezvény alatt babakocsi megőrzést,
szoptatási és pelenkázási lehetőséget is
biztosítanak.
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A 150. tanév a III. kerület legrégebbi iskolájában

Az igazgatói beszédet vidám dal követte, melyet együtt énekelt diák, pedagógus és a vendégek egyaránt.
150. tanév – ezzel a patinás korral
az iskola a III. kerület legrégebben
alapított, ma is működő oktatási intézménye. 1869, az az évszám, amely
az első anyakönyveken lévő pecséten
alapítási évként szerepel, és „Óbudai
Városi Iskola” néven mindössze három
évfolyammal kezdte meg működését
egy barakképületben. Ennek a helyére 1902-re készült el az új kétemeletes
épület, melyben sokáig tisztán csak fiú
osztályok működtek.
A II. világháborúban az iskolát bombatalálat érte, a második emelet teljesen leégett. A helyreállítási munkákat
követően, megkezdődött az oktatás,
a tanulók létszáma folyamatosan nőtt,
s ez szükségessé tette az intézmény
bővítését. 1958-ra felépült a harmadik
emelet, ahol négy tanteremet, és a fizika előadótermet helyezték el.
Mérföldkövet jelent az intézmény
mai arculatát illetően az 1979-es tanév,
amikor a kötelező orosz-nyelvoktatás mellett, második idegen nyelvként
kezdődött el a német nyelv tanítása,
s majd ’95-től a III. kerületi Német
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával elindult a német nemzetiségi
oktatás.
Az igazgatói beszédben elhangzott,
hogy a tanév során változatos programokat terveznek az évforduló jegyében, és a tavaszi projekthét témája is
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e köré szerveződik. Néhány pályázat
is meghirdetésre kerül: többek között
ilyen a meseíró pályázat, melyben szerepelnie kell a 150-es számnak, vagy
közös, 150 soros versírás, melyben
kilenc-tízsor jut egy osztályra, sport
terén fontos szerepet kap a 150-es
kihívás, vagy ugyancsak nagy kihívás
a gyerekek részére – a tanév végére – 150
ötös megszerzése.
Mint minden évforduló alkalmával,
idén is évkönyv kiadását tervezi az iskola, melyben olvasni lehet az elmúlt
időszak történéseiről, sikerekről, valamint a tanulók, a pedagógusok és régi
tanítványok írásai is megjelennek.
Október 5-ére Öregdiák találkozó
szerveződik az intézményben, hogy
egykori kollégák és régi tanítványok
beszélgethessenek, nosztalgiázhassanak és együtt emlékezhessenek „régi
szép időkre”.
A projekthéten megnyílik a folyosón
lévő időkapszulát takaró tábla, melybe
– immár harmadik alkalommal – a jövőnek szóló üzeneteket, apró tárgyakat
fognak majd elhelyezni, és melyet 50
év múlva lehet megtekinteni.
A diákok tehát idén is sok tanórán kívüli programon vehetnek részt, a tantárgyakkal közvetlenül össze nem függő feladatokat oldhatnak meg együtt,
egymás képességeit kiegészítve, illetve
néha egymással versenyezve.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével
ért véget, majd ezt követően osztályfőnöki foglalkozások következtek.

-3-

Óbudai Terepfutó és
Túrafesztivál
Az Óbudai Terepfutó és Túrafesztivál az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. két legnépszerűbb rendezvénye, a futás és
a természetjárás köré épül fel.
Most a kettőt ötvözve lehetőséget
adunk a futásra, túrázásra és a nordic
walkingra. A Hármashatárhegy
egyes részein, illetve a Budai-hegyekben végighaladó Teljesítménytúra jól bejáratott útvonalai remek
lehetőséget és helyszínt biztosítanak
az eseménynek.
A stabil érdeklődésnek és részvételek is azt támasztják alá, hogy a futás
és a gyalogtúrázás mellett a terepfutás
is stabilan képviselteti magát a szabadidősportok palettáján. A terepfutók is hasonlóképpen a túraútvonalat
gyalogszerrel megtevőkhöz megélik,
érzékelik a természet szépségeit, figyelnek környezetükre. A természet
ezen intenzív megélése az egyik magyarázata annak, hogy hazánkban
is egyre többen kezdenek el terepen
futni, sőt a gyalogló túrázók közül is
egyre többen kezdik futva szaporázni
lépteiket.
A szervezés során mindkét módon
túrázó közönség részére igyekszünk
kellemes és akadálymentes útvonalat biztosítani. A térképeken kijelölt
frissítőpontokon minden túrázót, tehát a gyaloglókat és a futókat is bőséges választékkal várjuk.
Az esemény dátuma:
2019. október 12.
A nevezéseket korlátozott számban, 1500 főig fogadják a szervezők.
A rendezvény az óbudaiaknak ingyenes, a nem kerületi 14 év felettiek
1500 forintos helyszíni térítés ellenében indulhatnak.
A nevezési díj tartalmazza az indulási lehetőséget, a frissítést, az orvosi ügyeletet 17 óráig, egy adag levest,
a gyalogtúránál kitűzőt, a terepfutást
teljesítőknek pedig befutóérmet.
Start- és célhelyszín: Barátság Park
(1037 Bp., Laborc u. 2.)
További részletek: obudasport.hu
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Igazgatói kinevezések az Észak-Budapesti Tankerületben

A 2019/2020-as tanévtől régi-új intézményvezetőként újra megbízást
kapott öt évre az EMMI oktatásért
felelős államtitkárától Dr. Bertókné
Daróczi Marianna (Medgyessy Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola), Hirmann László (Újpesti
Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium), Kohodné Tóth Andrea
(Újpesti Bajza József Általános Iskola),
Miskolczi Erzsébet (Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola), Lévai András
(Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola)
és Dr. Vajdáné Havacs Erika (Csillaghegyi Általános Iskola).
Második vezetői ciklusára pályáztatás nélkül ismételt vezetői megbízást
kapott Horváthné Illés Barbara
(Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola és EGYMI), Elek Zsuzsanna (Budapest III. Kerületi Óvoda,
Általános Iskola, EGYMI) és Sisa
Péterné (Budapest III. Kerületi Bárczi
Géza Általános Iskola).
A tankerületi igazgató az intézményvezetői feladatok ellátására
kiírt pályázati eljárás eredményes
befejezéséig az SZMSZ szerint
az intézményvezető helyettest bízta
meg a vezetői feladatok ellátásával
az Újpesti Babits Mihály Gimnáziumban, melynek megbízott vezetője
a 2019/2020-as tanévben is Sóstói
Gáborné lett.
Az Újpesti Óvoda, Általános Iskola és EGYMI, az Újpesti Halassy
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Olivér Német Nyelvet Emelt
Szinten Oktató Általános Iskola
és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola és a Pais Dezső Általános Iskola igazgatására új vezetők kaptak
megbízást.
Szabó-Szikszay Viktória lett az Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet
Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
megbízott intézményvezetője.
Selmeci László lett az Újpesti Óvoda, Általános Iskola és
EGYMI új intézményvezetője, aki
tizenkilenc éves korában gyermekfelügyelőként kezdte a pályát, majd
1983-ban Oligofrénpedagógia és
pszichopedagógiai diplomát szerzett
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
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Tanárképző Főiskolán. Kezdetektől
fogva dolgozott a „Csali”-ban, majd
kis kitérő után 2008-tól igazgató-helyettesi feladatokat látott el. Fontosnak tartja az önképzést, a szakmai
fejlődésre való törekvést. Mesterképzési tanulmányokat is folytatott, a pedagógiai értékelés és mérés tanára. Sikeres próbaminősítés után minősítési
és tanfelügyeleti feladatokat lát el.
A Pais Dezső Általános Iskola vezetői feladatainak ellátására Demeter
József kapott megbízást, aki tanító,
drámajáték-vezető, valamint magyar
nyelv és irodalom szakos bölcsész,
tanár végzettséggel is rendelkezik.
A kezdeti gyakorló pedagógusi
éveit képzésfejlesztési és kerettantervi koordinátori, majd a szakmai
főmunkatárs szerepkör követte. Később közoktatási és köznevelési akkreditációval foglalkozott, valamint
felnőttképzéssel pedagógus-továbbképzések, illetve egyetem keretein
belül óraadóként. 2004-től több ízben részt vett EU-s pályázatokon
belül közoktatás-fejlesztési, tananyag-fejlesztési, képzési és mentori
tevékenységekben. Több tankönyv
és kiadvány szerkesztője. Hiszi, hogy
sokszor falakat kell törnünk ahhoz,
hogy valami újat, jobbat alkossunk!
Az újonnan megbízott intézményvezetők munkájához sok sikert kívánunk!
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Megjöttek az elsősök!

Tanévnyitó a Pécsiben

Augusztus 29-én ünnepélyes keretek közt fogadták az elsősöket
az Újpesti Károlyi István Általános
Iskolában.
Az ünnepségen másodikosaink szolgáltatták a műsort két kis mesejelenettel és egy zenés összeállítással. Ezután
Tamás Ilona tankerületi igazgató as�szony és Dr. Molnár Szabolcs, Újpest
alpolgármestere köszöntötte a vendégeket. Nem jöttek üres kézzel. Tamás

Gyermekeink sorban érkeztek
osztályonként még ünnepi ruháikban, az ismerkedés és az újra
találkozás pillanataiban, kicsiktől
a nagyokig...
Az első napon a Pécsi Sebestyén
Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola folyosóin megszeppent gyermek arcok, kihullott
tejfogú mosolyok, hófehér ingecskék
és blúzok, hatalmas hátitáskák, nyomdaillatú könyvek, búcsúpuszi anyutól
és aputól, és néhány könnycsepp volt
látható, miközben egy mosolygó néni
áll szemben velünk. Mi lehet ez?
Átléptünk először az iskola kapuján.
Persze nem először, mert már sok
óvodás már majd’ egy éve is ismerkedhetett a sulival.
Tanévnyitónkat a szeszélyes időjárás miatt a tantermekben tartottuk.
Újpest önkormányzata idén is ajándékkal kedveskedett a kis elsősöknek,
melyet ezúttal is Hladony Sándor képviselő úr adott át a picinyeknek.

Ilona nénitől betűkirakó betűzsákot,
Molnár Szabolcs bácsitól pedig egy
mesekönyvet rejtő tornazsákot és egy
labdát kaptak a gyerekek.
Vendégeink között üdvözöltük
Tiszavölgyi Jánosnét, iskolánk alapító
igazgatóját is. Végül – Hirmann László
igazgató úr invitálására – vendégeink megtekintették iskolánk új okostermét is.
Kívánunk minden elsős tanulónknak
boldog iskolás éveket!

Tanévnyitó ünnepély a Szűcs Sándor Általános Iskolában
Nemcsak a naptár emlékeztet, arra, hogy szeptember van,
kezdődik az iskola, reggel már
az időjárás is ősziesebbre fordult.
Az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola 38. tanévnyitó ünnepségéről Nagy Szilvia tanárnő írt
néhány gondolatot.
Van egy mondás, miszerint két dolog biztos az életben...
Sok-sok év diákként és tanárként
megélt tapasztalata alapján állíthatom, hogy további két dolog is borítékolható: a nyár a leggyorsabban
tovatűnő évszak, a tanévnyitón pedig mindig vannak ájuldozó gyerkőcök. Ezen nincs is semmi meglepő,
hiszen amikor a Himnusz közben
bevillant, hogy tényleg vége a nyári
szünetnek, és megint lehet minden
nap hajnalban kelni, én is majdnem elájultam. Aztán körbenéztem
a csemetéken, és rájöttem, hogy ki
kell tartani! Muszáj, mert a csillogó
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szemű kis elsősöknek bűn elvenni
a kedvét, a fáradt nyolcadikosoknak
meg kell a motiváló erő. Így végül
szeptember 2-án a Szózat után már
újult lelkesedéssel csapott a hullámok közé az Újpesti Szűcs Sándor
Általános Iskola nagy családja, egy
hajóban közösen evezve a csodás
nyári vakáció szigetéről a borongós,
hűs, őszi nyílt vizek felé, ahol vár
minket a 2019-2020-as tanév, iskolánk életében a harmincnyolcadik.
Az elsősök talán még félnek picit, de mi többiek már tudjuk, hogy
nincs miért izgulni. Csak elindulni
nehéz, aztán valójában az ősz, a tél,
s az egész tanév is hasonlóan klassz
élményekkel kecsegtet, mint a nyár.
Izgalmas programokban, vidám tanórákban, eredményekben, ismeretszerzésben és szórakozásban idén
sem lesz hiány.
Kapitányunk, Lévai András nevében újra köszöntjük hát a fedélzeten
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több mint hatszáz fős kis legénységünk, az őket terelgető pedagógusi
kart, valamint az intézmény működését segítő kollégákat! Elsős kisdiákjainkat kiemelten üdvözöljük,
hiszen nagy mérföldkőhöz érkeztek
életükben, mikor reggel, szüleik kezét szorongatva felsétáltak iskolánk
lépcsőin. Kívánjuk, hogy mindan�nyian gyorsan megtalálják helyüket
az új környezetben, hogy sikerüljön
minél hamarabb beilleszkedni, barátokat találni! Hogy az izgalmakat
enyhítsék, Újpest önkormányzata és
az UTE szokás szerint közös ajándékcsomagokkal lepte meg őket már
az első napon, amit ezúton is köszönünk!
Minden kedves diákunknak, szüleiknek és fáradhatatlan kollégánknak
eredményes hétköznapokban, érdekes programokban és mosolyokban
gazdag új tanesztendőt kívánunk!
Hajrá Szűcs!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Mazsolaavató a Szűcsben

Talán azt gondolhatnánk, hogy
négy év alatt kiismerheti annyira
iskoláját egy kisdiák, hogy sok újdonság már nem érheti, hát még ha
már nyolcadikos! Szeptember 13-án,
pénteken azonban az Újpesti Szűcs
Sándor Általános Iskola 5. és 8. évfolyamosainak olyan rendhagyó osztályfőnöki órában volt része, amilyen még sosem volt az iskolában.
A baljós dátum ellenére mindenkit
csakis kellemes meglepetések értek,
vidámságból nem volt hiány első (és

a nagy sikerre való tekintettel kétségtelenül
nem utolsó) Mazsolaavatónkon.
Becsöngőkor hat osztálynyi kíváncsi
tekintetű tanulónk ballagott le osztályfőnökeikkel a tornaterembe, ahol
eleinte még mindenki megszeppenve
üldögélt a bordásfalak mentén. Friss
felsős ötödikesek és „nagyöreg” nyolcadikosok vizslatták egymást a terem két széléről, majd megérkezett
DÖK-vezetőnk, Dora Zsuzsa néni,
aki rögvest gondoskodott róla, hogy
a kezdeti távolságtartás elillanjon.

Hatféle csapatépítő játék következett,
melyek során pontokat csakis együttműködéssel szerezhettek a gyerekek.
Néhány percre herceggé, sárkánnyá
vagy királylánnyá változtak a csapatok a rendhagyó kő-papír-olló játék
közben, majd különböző ügyességi, gyorsasági és erőpróbákon kellett
teljesíteni a pályát, hol egymás cipelésével, hol karikával nehezített páros
futással, hol terpeszben vonatozással.
Az ötödikesek toalettpapírral múmiává varázsolhatták a nyolcadikosokat,
valamint zsinórról csokit habzsolhattak bekötött szemmel.
Az alkalom végére szertefoszlott
a tartózkodás, a bizonytalan közeledés végül hatalmas hangzavarba,
szurkolásba, barátkozásba, szórakozásba csapott át, melynek végeztével
mindenki finom nyereményekkel távozhatott, illetve büszkén kijelenthettük, hogy immáron az ötödikes kis
mazsolák is teljes értékű tagjai lettek
felső tagozatunknak. Reméljük, hogy
az együttműködés, az egymás segítése
továbbra is megmarad, mi pedig ígérjük, legújabb hagyományunkat jövőre
megismételjük!

A 144. alkalommal nyitotta meg kapuit a Csalogány Újabb büszkeségünk
a Csalogány EGYMI-ben

Szeptember 2-án a Csalogány
EGYMI is megtartotta hagyományos tanévnyitó ünnepségét.
Az évnyitón Dr. Kántor Gézáné intézményvezető asszony köszöntötte
a diákokat és szüleiket. A műsort a gyermekotthon diákjai adták, felkészítőik
a gyermekotthon munkatársai voltak.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A tanulók kedves versekkel és a nyári emlékek felidézésével nyitották meg a tanévet. Ezután az intézményvezető asszony
személyesen szólította és ajándékozta
meg az első alkalommal iskolába érkező
első és kilencedik osztályos tanulókat.
Jó tanulást és sikeres tanévet kívánunk
Mindenkinek!
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Kollégánk már több éve járul hozzá a leendő gyógypedagógusok felkészítéséhez, reflektív és innovatív
módon igyekszik gazdagítani, elmélyíteni gyakorlati tudásukat. Büszkék
vagyunk rá, és vele együtt örülünk
a kitüntetésének, úgy gondoljuk, méltó kezekbe került.

Kattintson Facebook oldalunkra!

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

A Béreses és a Kerekes diákok tizenegy napja Lengyelországban

Az idei nyáron két III. kerületi oktatási intézmény, a Dr. Béres
József Általános Iskola és a Kerék
Általános Iskola és Gimnázium
tanulói és az őket kísérő tanárok
részesültek abban a szerencsében,
hogy az Óbuda-Békásmegyer és
Varsó-Bemowo között fennálló,
a magyar-lengyel barátság erősítésére pontosan húsz évvel ezelőtt
életre hívott testvérvárosi kapcsolat keretében tizenegy felejthetetlen napot töltsenek el Lengyelországban július 8-19-e között.
Az utazásról Huszár Csilla Varga
Judith és Várnai Annamária kísérő
pedagógusok számoltak be.
Ottlétünk első felében, az ország
déli részén fekvő Kis-Lengyelországban, főként a csodás környezetben,
a természeti szépségekben gyönyörködhettünk. Megmásztuk a Pieninek
mészkőhegységének egyik csodás
panorámát kínáló csúcsát, a csaknem
ezer méter magas Háromkoronahegyet, tutajoztunk a gorálok földjén,
a hegyet kettészelő, bércek, erdők,
várromok övezte, gyors sodrású Dunajec folyón. Meglátogattuk a páratlan szépségű wieliczkai sóbányát,
amelynek létrejöttét a hagyomány
az Árpád-házi királylány, a lengyel
uralkodó feleségévé lett – s Lengyelországban mind a mai napig nagy tiszteletben
részesülő – Szent Kinga alakjához köti.
Ugyancsak e tájon felkerestük Nedec
várát, a legészakibb magyar végvárat.
A debnói kastélyban a magyar nyelTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

vű világi lírát megteremtő reneszánsz
költőnkre, a lengyel földön csaknem
egy évtizedet töltő Balassi Bálintra
emlékeztünk, felidézve legszebb, e tájon írott verseit.
A magyar-lengyel barátság városában, a reneszánsz épületeiről is méltán híres Tarnówban (Tarnó) Bem apó
szülőházát és mauzóleumát tekintettük meg, körbejártuk a tábornok
mesterséges szigeten, hat oszlopon
álló, mintegy a vízen lebegő kőszarkofágját. A vasútállomás épületében
az egykor hatalmas székely körkép
mára megmaradt részleteit tekinthettük meg, amely az 1849. március 11én vívott nagyszebeni csatát ábrázolta, amely során a magyar honvédség
Bem tábornok vezetésével bravúros
győzelmet aratott az egyesült osztrák
és orosz erők felett.
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A második héten az épített környezet
nyűgözte le a gyerekeket. Ellátogattunk
az érintetlenül megmaradt középkori
belvárosával, templomaival, sárkány
őrizte királyi várával látogatók millióit
vonzó, gyönyörű Krakkóba. Később
a fővárosba, a II. világháborúban oly
sokat szenvedett Varsóba vitt az utunk,
ahol megtekintettük a Varsói Felkelés
Múzeumát, a királyi palotát, a Kultúrpalotát, a Kopernikusz Tudományos
Központot. A 200 évig épült Isteni
Gondviselés temploma, ez a lengyel
szabadságért és függetlenségért 1791ben hálából felajánlott, azonban csak
2016-ban felszentelt 75 méteres betonmonstrum is igazán impozáns látványban részesített bennünket. Nagy
megtiszteltetésünkre szolgált, hogy
fogadott bennünket Varsó-Bemowo
polgármesterasszonya is.
A felejthetetlen látnivalók és élmények mellett vendéglátóink figyelmességére és kedvességére is mindig
jó lesz emlékezni. Nagyon sokat köszönhetünk tolmácsunknak, András
Kowalaknak, aki minden váratlan
helyzetben megtalálta a lehető legjobb megoldást. Ugyancsak köszönet
illeti szakavatott idegenvezetőnk, Antos Gábor felelősségteljes munkáját.
Az Óbuda és Bemowo közötti baráti
kapcsolat teremtette meg a lehetőséget erre a csodálatos vakációra. Köszönet érte!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Csíkszetgyörgy – Újpest testvértelepülési tábor Felsőtárkányban

Immáron harmadik éve kerül
megszervezésre harminc újpesti és negyvenöt csíkszentgyörgyi
gyermekkel a testvértelepülési tábor. A helyszín ismételten Felsőtárkányra esett.
Június utolsó hetében nagy izgalom
övezte a szervezést, hiszen alig vártuk, hogy a már jól ismert kollégákkal
és tanítványaikkal ismételten találkozhassunk. Június 22-én délután elindult
az újpesti gyerekekkel és pedagógusokkal a busz Felsőtárkányra, ahova közben megérkeztek a csíkszentgyörgyiek
is. A megérkezést és találkozást nagy
ováció kísérte. Az üdvözlések után
futottunk vacsorázni, majd a szobák
elosztása és elfoglalása következett,
és gyakorlatilag vége is lett a napnak.
Az ismerkedést, tábortüzet másnapra
hagytuk, hiszen mindenki nagyon fáradt volt már.
A reggeli ébredés nagyon szomorkásra sikeredett, hiszen a napot nem láttuk,
csak a felhőket. Egész nap esett, esett
és esett. Az eső senkit nem keserített el,
hiszen a délelőttöt kézműveskedéssel
töltötte a tábor apraja-nagyja egyaránt.
Zsuzsi néni ismét meglepte a csapatot,
mert előkészített képkereteket hozott,
melyekre mindenki a saját ízlése szerint
pingálhatott csodaszép motívumokat.
A délután egy része is a munkák befejezésével telt, de közben minden szoba
valami nagyon frappáns bemutatkozó
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

szöveget, dalt kreált. Tényleg fantasztikus alkotások születtek, melyeken vagy
jót nevettünk, vagy csak ámultunk gyerekeink kreativitásán és ügyességén.
Mindenki nagyon kitett magáért! A napot egy jó kis vetélkedővel zártuk: az 1
perc és nyersz játékkal. A játékhoz vegyes
csapatok alakultak, melyek egész héten
együtt is maradtak a játékokra, programokra.
Az ismerkedős, pihenős napot egy
utazós váltotta fel, mert a budapesti
Állatkert volt a célunk másnap. Minden csapat feladatlapot kapott, melynek megoldása során az Állatkertet barangolták be. Az itt eltöltött négy óra
kevésnek bizonyult, hiszen sok-sok
látnivaló kimaradt ez idő alatt. Az újpesti Kakukk vendéglőben elfogyasztott kései ebéd után indultunk is vissza
Felsőtárkányra. Fárasztó napunk volt,
így már az esti órákra nem terveztünk
programot csak a lefekvést és alvást.
A keddi napunk könnyűnek ígérkezett nem is keltünk korán, mert az egri
strandot terveztük meglátogatni. Szerencsére szuper időnk volt, így nagyon
élveztük a pancsolást. Az esti visszatérés után még egy gyors csapatversenyt, a métázást iktattuk be. Sikerült
sötétedésig valamennyi csapatnak egy
körmérkőzést lebonyolítania. Nagyon
klasszul sikerült!
A szerdai nap ismét a korán keléssel
indult, mert Diósgyőrbe buszoztunk.
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A tárlatvezetőnk sok izgalmas dolgot
mesélt el a várról és az ott élő emberekről. Megnézhettük 3D-ben a vártörténetét és felmászhattunk a toronyba is, ahonnan csodaszép kilátás nyílott
a városra és a Bükk-hegységre. Utunkat Lillafüreden folytattuk, de odáig
a lillalfüredi Kisvasút vitt bennünket.
Bejártuk a területet, lementünk a Függőkerten keresztül, megnéztük a vízesést, körbejártuk a Palotaszállót, majd
végezetül az István cseppkőbarlang
látnivalóival zártuk a programot. Fantasztikus napot töltöttünk el Lillafüreden és környékén. Az utolsó napunk
a pihenésé volt újból, mert Egerszalókra mentünk egy nagyot fürödni.
A strand és a „sódomb” magáért beszélt. Remekbe sikeredett nap volt! Egy
tábor nem zárulhat tábortűz nélkül,
így mi is összegyűjtöttük a környék
összes rőzséjét. Hatalmas tűz mellet
énekeltünk egy pottyandi nótát, majd
értékeltük a különböző programokat,
eredményeket hirdettünk és valamen�nyien oklevéllel távozhattak a táborzárásról. Kellemes időben, szuper programokkal és egy remek csapattal telt el
nagyon gyorsan ez az egy hét!
Bízunk benne, hogy jövőre ismét találkozunk és tovább ápoljuk a már jól
kialakított hagyományinkat! Köszönjük az együtt töltött szép napokat!

Felsősök látogatása
a Csopában
Szeptember 13-án a Szellő EGYMI
teljes felső tagozata meglátogatta
a Bécsi úti Csodák Palotáját.
A belépési lehetőséget a Csopa tavaszi tanulmányi versenyében elért eredménye miatt kapta a Szellő.
A tanulók és kísérőik szenzációsan
érezték magukat. Gyermekek és felnőttek egyaránt lelkesen próbálgatták a különböző kísérleti, ügyességi,
illetve érzékleti elemeket. A csoportot lekötötte a sok látnivaló, ami felkeltette kortól függetlenül a játékkedvet is. Vidám program volt ez.
Köszönjük Csopa!

Kattintson Facebook oldalunkra!

A zánkai Erzsébet-táborban táboroztak a Lázáros diákok

Napokon keresztül hallgatták
a Lázár Ervin Általános Iskola tanárai és diákjai az időjárás jelentést, hogy vajon június 25-ére mit
is jósolnak a hosszú meleg időszak
után. Mindenki örömére további jó
meleget ígértek a meteorológusok.
Alig fejeződött be a tanítás és már
ott várakoztunk az István téren a Polgármesteri Hivatal előtt, hogy száztizen indulhassunk is Zánkára. Volt aki,
már indulás előtt egy órával, de olyan
is akadt, aki éppen csak megérkezett
a névsorolvasásra. Gyorsan megtaláltuk barátnőinket, barátainkat a tavalyi
táborból, avagy az iskolából. A pedagógusok is ismerősként köszöntek
nekünk. Természetesen most is voltak sokan első táborozók, mint ahogy
az elmúlt évben mi is.
Délelőtt tízkor elindultunk három
autóbusszal. Kicsit hosszú volt az út,
de mégis gyorsan elrepült a jó beszélgetésekkel. Első nap az érkezés,
az adatok egyeztetése és a szobák kiosztása is kicsit lassúnak tűnt, mint
tavaly, de aztán minden megoldódott.
Az egyes számú piros ház első emeletét kaptuk meg. Megismerkedhettünk egyből az altáborvezetőnkkel,
Rolcsival. A szobák elfoglalása után
futottunk „ebédelni”, fél három lett
addigra. Megéheztünk, bár itthon
mindenkit rendesen elláttak szendviTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

csekkel. Kicsomagolás és elrendezkedés után mehettünk is vacsorázni hat
órakor. Vacsora után bőrig áztunk,
mert hirtelen leszakadt az ég, pedig
csak néhány száz métert kellett megtennünk a szobákig.
Este nyolctól a saját házunknál zászlófelvonás és házirend ismertetés volt,
majd ezt követően a központi tér helyett (nagy felhők jöttek, erősen esőre állt
ismét az idő) a sportcsarnokban történt
meg a tábornyitás. Nagyon jó hangulat
kerekedett, mindenki énekelt és táncolt. Ami még színesebbé tette az ünnepséget, minden ház más színű pólót
és sapkát kapott. A program végeztével
ismét eláztunk. Nehezen ment az első
este az elalvás, mert sok mindent kellett megbeszélnünk egymással.
Másnap reggel, mint majd ezt kövezően mindig 6:50-kor volt az ébresztő, aztán jött Rolcsi és levezényelt egy
reggeli tornát. Ő sem és mi sem bírtuk három napnál tovább a korai tornászást. A szobarendezéssel meggyűlt
a bajunk, amikor tanáraink szemlézni
jöttek mindennap, mert nagyok voltak az elvárások, amit nem is sikerült
minden esetben teljesíteni. A renddel
volt a legnagyobb probléma, állandóan akadtak kóbor üdítős üvegek, zoknik, pólók, a vizes törölközőkről már
ne is beszéljünk.
A szemle után futás volt reggelizni.
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A csoportunknak fél nyolcra kellett
odaérni minden reggel. Alig nyíltak ki
a szemeink, de már szaladtunk is felpakolva, mert a reggeli után irány a part.
Szerencsések voltunk, mert elsőként
hajózhattunk ki századmagunkkal
az eső utáni Balatonra. Gyönyörű
tiszta idő volt és sima volt a víz, mint
a tükör. Nagyon élveztük fent a fedélzeten a látványt és a jó levegőt. Sajnos csak egy órácskát himbálóztunk
a vízen. A hajókázás után csoportokra
oszlottunk és elindult a kincsvadászat.
Érdekes feladatokat kaptunk. Egy térkép és versecskék alapján kellett tájékozódnunk és megtalálni a betűket,
melyeket összeolvasva „élménytábor”
kifejezést kaptuk. Sok pecsétet kaptunk a helyes és gyors megoldásért.
Elfelejtettem mondani, hogy minden
programon való részvételért pecsétet lehetet kapni, melyet tábor végén
beválthattunk, illetve a házak közötti
versenyhez volt szükség rájuk.
A kincsvadászat után irány az ebédvadászat. Gyorsan megettünk még
az uzsit is, melyet az ebédhez megkaptunk. Kicsi csendes pihenőt rendeltek el tanáraink főleg a meleg
miatt. Felszerelkezve a pihenő után
elindultunk a strandra. Meglepődtünk, mert a tájház mentén kerítéssel,
biztonsági őrrel és beléptető kapuval
találkoztunk. Tanáraink lebeszélték,
hogy nyissák ki a kaput, mert száz
ember az csak száz ember, így egész
hamar eljutottunk a strandra. Fantasztikusan éreztük magunkat, remek
volt a víz, jókat játszottunk, csak nem
engedtek tanáraink messzire bemenni a vízbe, igaz nem is lehetett volna,
mert a vízimentők folyamatosan figyeltek bennünket. Gyorsan elszaladt
a délután és már mentünk is a vacsira.
Esti program is volt nyolc órától
a Nemadomfel együttest láttuk és
hallottuk. Mindenkinek nagyon megrázó, de egyben szép élmény volt,
ahogy a fogyatékos emberek zenéltek,
énekeltek. Nagyon jó hangulatot varázsoltak a sátorba.
A következő oldalon folytatódik

Kattintson Facebook oldalunkra!

A zánkai Erzsébet-táborban táboroztak a Lázáros diákok

Kedden a csapatunk több csoportra oszlott. Délelőtt kieveztünk a sárkányhajókon, fantasztikus élmény volt.
Felváltva jöttek csoportjaink egész
délelőtt. A többiek addig pancsoltak
nagyokat a Balcsiban. A TESÓK jó vízi
programokat is szerveztek annak, aki
csatlakozni akart hozzájuk. Ezen a délelőttön vízimentést láttunk hivatásos
kutyus segítségével. Nagyon izgalmas
volt. Egy diákot jelöltek ki a tömegből és őt húzta ki a kutyus. Elmondták
a fürdőzés szabályait is. Sok mindenre
kell figyelnünk! Ebéd és a csendes pihenő után ismét lementünk a Balcsira,
de most a Dotto vonattal. Folyamatosan hozta-vitte a gyerekeket a part és
a tábor között, de sajnos csak ritkán
fértünk fel rá. Egyszerre nem is tudtunk utazni, mert nem volt rajta száz
férőhely, pedig nagyon összehúztuk
magunkat. A fiúk beneveztek a focira,
de sajnos nem sikerült helyezést elérni,
majd talán jövőre. A fürdőzés közepette, meglepetésben volt részünk, mert
mindenki kapott egy hatalmas tejfölössajtos-fokhagymás lángost. Jó is volt,
mert már megéheztünk ebéd óta. Lángosozás után még egy csapatunk szállt
vízre a sárkányhajókkal. Délutánra már
megerősödött a szél, így a nyílt vízre
nem, csak az öbölben lehetett evezni.
Ennek is örültünk. Már megint véget
ért a pancsolás, és mentünk vacsorázni.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Nagy volt a készülődés és az izgalom, mert este tíztől bátorságpróbára
mentünk. Itt is csapatokra oszlottunk
volt, aki kisebb kört járt be, volt aki
nagyobbat. Minden állomáson valamilyen játékos feladatot oldottunk meg
és kaptuk a pecséteket. Az volt a legjobb, hogy jó későn fekhettünk le, igaz
ennek másnap reggel láttuk kárát. Alig
bírtunk felkelni, de a strandolás lehetősége, mindenkit felébresztett.
Egész napot a strandon töltöttük, persze mentünk ebédelni és pihenni is, de
a strandolásé volt a főszerep. Délután
ismét meglepit kaptunk, egy hatalmas
hamburger formájában. Fincsi volt.
Este egy remek előadást hallhattunk
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a Talamba ütős együttestől. Fantasztikus hangszerek, fantasztikus hangulat. Nagyon sokan voltunk a sátorban
és sajnos voltak olyanok is, akik végig
beszélték az egészet. Kellemetlen volt,
mert a mi „kis” csapatunk érdeklődve
figyelte a zenészeket és a produkciójukat. Egy órás műsor volt. Nagyon élveztem.
Az utolsó napra ébredtünk. Nagy szél
fújt, de azért lementünk ismét a partra.
Sajnos nem engedtek be minket a vízbe, mert másodfokú volt a viharjelzés.
A parton a TESÓK ismét szerveztek
játékokat, így gyorsan eltelt az idő.
Vártuk a délutánt, mert a Kalandparkba ment a csoport két részletben.
Nem mehetett mindenki, csak az, aki
már kijárta az ötödik osztályt. A második csoportnak nem volt szerencséje,
mert ismét jött a vihar és lezavartak
mindenkit a pályáról. Helyette moziba
mentünk, ami jó volt, de nem az igazi.
Lassan elérkezett a záróbuli. Mindenki
felvonult a központi térre, és értékelték
a házak teljesítményét. Mi az Agymenők
címet kaptuk! Nagy volt az ováció ismét. Zárásként egy órán keresztül ment
a tánc és az ének. Jó hangulat volt újra.
Pénteken rendet raktunk, ágyat húztunk
és már jött is a busz értünk. Nagyon jól
éreztük magunkat, remélem ismét lehetőséget kapunk jövőre is, mert nagyon
szeretnénk megint eljönni a táborba.
Köszönjük a lehetőséget!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Budapest – Baja vándortáborban a Lázárosok

Hosszú évek óta hagyományosan július második felében kelt
útra a Lázár Ervin Általános Iskola csoportja túrakenuikkal, hogy
Magyarország valamelyik folyóján felfedezzék a természetet és
a látnivalókat. Idén a BudapestBaja 179 kilométeres távolságát
tették meg. Az evezőstáborról
Bódy Zsuzsanna táborvezető írt
részletes beszámolót.
Vasárnap délután találkoztunk az Újpesti Hajósklub csónakházában. Üdvözöltük a rég nem látott barátokat,
ismerkedtünk azokkal, akik először
táboroztak velünk. Felállítottuk sátrainkat, tábortüzet gyújtottunk, majd túravezetőnk Varga János tanár bácsi egy
kis elméleti oktatást tartott a hajózásról.
Hétfőn a korai kelés után sátrainkat
lebontottuk, majd a reggeli után hajóbeosztás, bepakolás történt, majd
nekiindultunk. Áteveztünk Budapesten, a hidak alatt, majd első pihenőnket a Kopaszi gáton töltöttük. Az első
éjszakai pihenőnk a százhalombattaiak Csónakházában volt. Másnap
negyvennyolc kilométer evezés után
tábort vertünk Dunavecsén, a parton.
Az egyik táborozó gyermek apukája
(ott van hétvégi házuk) megörvendeztetett bennünket azzal, hogy ők főztek
nekünk vacsorát, illetve egy nagy halom sárgadinnyét is hoztak.
Szerdán Dunaföldvár volt a közbenső állomásunk, ahol strandoltunk
a termálfürdőben, majd továbbeveztünk, hogy Hartán verjük fel sátrainTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

kat. Csütörtökön Paks, Dunaszentbenedek, Kalocsa érintése után tábort
vertünk Fajszon. Napközben volt részünk dunai fürdőzésben és esőben is.
Péntek napközben elhagytuk a Sió
csatorna torkolatát, majd a Gemenci erdő mellett evezve elértük Baját.
Szombat délelőtt sétát tettünk Baján,
megnéztük a Türr István Múzeumot.
Itt részt vehettünk egy érdekes interaktív játékban, ahol felölthettük magunkra nemzetiségek hagyományos
öltözetét, és így készült rólunk fotó.
Délután következtek a várva várt vízi
játékok a Sugovicán. Volt csapat gyorsasági verseny, kormányosok versenye, lufiszedés a vízről. Kipróbáltuk,
hogy mennyien férünk el egyszerre
egy kenuban. Természetesen nagy
borulás és nevetés lett a vége. Este
tábortűzzel és a hét értékelésével, oklevél osztással zártuk a tábort. Sötétedés után visszatértünk Bajára, mert
a helyi Csillagvizsgáló munkatársai
tartottak nekünk előadást, illetve teleszkópjaikon keresztül megmutatták
az égboltot. Láttunk éppen akkor felettünk áthaladó műholdat, megcsodálhattuk a Jupitert és a Szaturnusz
gyűrűit, illetve nagyteljesítményű lézerrel megmutatták nekünk a nyári
égbolt csillagképeit.
Vasárnap sajnálatunkra véget ért
a táborozás, lebontottuk sátrainkat,
összepakoltunk, felpakoltuk hajóinkat és csomagjainkat a trélerre, majd
indultunk vonattal haza.
Jövőre ismét találkozunk!
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Nyári kalandok
Diósjenőn

A tanévzárás után az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai nem pihenni indultak, helyette Diósjenőre
vitték az intézmény növendékeit,
ahol a júliusban rendezték meg
negyedik alkalommal a zeneiskolai tábort.
A nyári elfoglaltságon közel negyven
gyermek vett részt különböző hangszerekkel. A tábor a Beatles dalok
köré épült, ezeket ismerhették meg
a növendékek. A diákok Mester Zsolt
Barna tanár úr különleges hangszerelésében játszhatták az ismert slágereket. A mindennapos gyakorlás
és próbák mellett a résztvevőknek
jutott ideje a játékra is, új barátságok
szövődtek, az esti tábortűznél közös
énekléssel múlatták az időt. Az öt napos intenzív próba időszakot követően diákjaink nagy sikerű koncerttel
örvendeztették meg az érdeklődő közönséget.

Mint minden alkalommal, idén is
több növendék jelezte, hogy a zenei
pálya mellett dönt, ezen a vonalon szeretne elindulni az életben. Nagy öröm
ez a számunkra, a táboroztató kollégák odaadó munkáját dicséri. Ezekkel
a pozitív élményekkel zártuk a nyarat
és újult erővel feltöltődve vágunk bele
az új kihívásokkal teli tanévbe.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Szeretem a térképeket

Még az előző tanévhez kapcsolódó esemény, de most adunk
róla hírt, mert a nyári szünetben
értesítettek bennünket egy nagyszerű nemzetközi eredményről.
Kunos Luca, a Szűcs Sándor Általános Iskola 3.b osztályos tanulója harmadik lett a Japánban
megrendezett „Szeretem a térképeket” című nemzetközi rajzpályázaton.

2018 őszén az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke
Nemzetközi rajzpályázatot hirdetett
Szeretem a térképeket címmel. A pályaműveket technikai megkötések nélkül
A/4 vagy A/3 megjelenítési formában
kellett elkészíteni, majd 2019 tavaszán
beküldeni. Osztályunkból hat kislány
készített szebbnél szebb munkákat.
A beérkezett alkotásokat négy korcsoportban értékelte a zsűri. Iskolánk

tanulói közül a 7-8 éves kategóriában
Kovács Adél Nóra, a 9-12 éves kategóriában Benyó Flóra nyertek országos
díjat. A 7-8 éves kategóriában Kunos
Luca pályaművét a zsűri a Nemzetközi
rajzversenybe nevezte be, e kategória
Magyarországi képviseletére.
2019. július 15-20 között Tokióban,
Japánban a Nemzetközi Térképészeti
Társulás a 29. Nemzetközi Térképészeti Konferencia keretei között kiállítást rendezett a 33 országból érkezett
188 alkotásból. A nemzetközi zsűri
Kunos Luca munkáját 3. helyezésben
részesítette, ezzel óriási örömöt okozva Lucának, szüleinek és iskolánknak
is. Az elismerés átadására a 2019/2020
tanévnyitó ünnepélyén került sor, Jesús
Reyez úr, az ELTE Térképtudományi
és Geoinformatikai Tanszékének munkatársa jóvoltából.
Gratulálunk a remek eredményhez,
rendkívül büszkék vagyunk iskolánk kisdiákjára, Lucára! Köszönet a kitartó, igényes kivitelezésű, eredményes munkáért! És köszönet illeti Kriszta nénit, aki
elindította tanítványainkat a pályázaton!

a természethez, még akkor is, ha
egy lakótelepen élnek a fővárosban.
Ha megtapasztalhatnák, hogyan lesz
a magból növény és így tovább... Ebben segít nekünk, a Pais Dezső Általános Iskola diákjainak, tanítóinak,
tanárainak az a projekt, amelynek
megvalósítására jelentős támogatást
nyújt egy olyan vállalat és egy olyan
alapítvány, melyek azt vallják, a környezettudatos életvitel létkérdés.
A DS Smith Plc Európa egyik csomagolási eszközöket gyártó vállalata
a Dame Ellen MacArthur alapítván�-

nyal együttműködve, az iskolánkban
működő Tehetségekért Közhasznú
Alapítványon keresztül komoly ös�szeggel, öt millió forinttal finanszírozza egy ökotanterem és hozzá tartozó mintakert létrehozását.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez
egy adományprojekt, bárki, aki ehhez csatlakozik, akár kivitelezőként,
akár esetleg a munkáját ellenszolgáltatás elfogadása nélkül felajánlva,
olyan célért teszi, ami mindannyiunk,
de elsősorban a soron következő generáció érdeke.
Ugye mindenki szeretné, ha gyerekei jó, de ha lehet, jobb világban
élhetné az életét? Aki ehhez a nevét,
munkáját adja, az anyagiakon túlmutatva erkölcsi reklámban részesülhet,
minden segítő kezet meg fogunk
becsülni, mindenki közreműködését
nagyon köszönjük!

Tettekkel a jövőért!

A Pais Dezső Általános Iskola
hosszútávú programja az ökológiai lábnyom csökkentéséért:
Ki vitatná, hogy az „élhető” jövő,
a fenntartható környezet olyasmi,
ami elkerülhetetlenül meghatározza
majd gyermekeink, unokáink életét.
Aki felelősen gondoskodik róluk,
tudja, hogy rengeteg feladatunk van
ezzel kapcsolatban. Mindig öröm,
ha olyan kezdeményezésről hallunk,
ami éppen ebben a témakörben
hoz létre maradandót. Szeretnénk,
ha gyerekeink közelebb kerülnének
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.
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Kattintson Facebook oldalunkra!

Családi fórum: egészség és fittség a Csalogányban Élménypedagógia
a 2.a-ban

Augusztus 31-én, szombaton,
a Csalogány EGYMI adott otthont
a Magyar Speciális Olimpia Szövetség Családi program keretén belül
az Egészség és Fittség fórumnak.
A program különböző előadásokkal segítette a szülőket a sporthoz
köthető formában. Hallgathattak
gasztroenterológiai előadást a rossz
táplálkozási szokásokról, ételallergiákról. Emellett tájékozódhattak
a sportsérülések rehabilitációjáról,

egészségünk megőrzésének módjairól a mindennapokban. Ismereteiket
bővíthették az egészséges életmód
és fizikai aktivitás kapcsolatáról, alternatív lehetőségekről a testi, lelki,
mentális egészségfejlesztés terén is.
A program zárásaként közös mozgás foglakozáson vettek részt a jelenlévő szülők és sportolók, majd
egy közös fotóval megemlékeztünk
a szövetség fennállásának 30. évfordulójáról.

Szeptember 5-én és 6-án két délelőtt tartott élménypedagógiai foglakozást Kovács Nikoletta (Nikó),
a Kalandok és Álmok Pedagógiai
Műhely munkatársa a Lázár Ervin
Általános Iskola 2.a osztályának.
Rengeteg gondolkodtató feladaton,
változatos játékon keresztül a gyerekek
sokat új tapasztalatra tehettek szert saját magukról, és az osztályközösségről.
Fejlődött a figyelmük, fegyelmük, kitartásuk, kreativitásuk, gondolkodásuk.
Megtapasztalhatták, hogy nem csak
a tanítási órákon, de játék közben is
könnyebb közösen megoldani a problémákat, és azt is, hogy ebben számíthatnak egymásra.
Szórakoztató, és nagyon tanulságos
két nap volt ez, ahol mi pedagógusok is
sokat tanultunk.

Családi nap a Szűcs Sándor Általános Iskolában
Az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola hagyományaihoz híven szeptember 14-én, szombaton
az intézmény ismét megrendezte
a közkedvelt családi napot.
Az esemény most is nagy sikernek
örvendett, számos programlehetőséget kínáltunk, melyek közül mindenki megtalálhatta a kedvére valót.
Unatkozásra biztosan nem maradt
idő! A változatos sportolási és kézműves lehetőségek melletti fő attrakció szokás szerint a főzőverseny volt,
így a kapunyitás után már el is lepték
kisudvarunkat a bográcsok, felkerült
főni az ebéd, kikerültek a csomagokból a házi sütemények, nassolnivalók.
A beszélgetések előtt, alatt és után
a résztvevők körbejárva az iskolát
olyan foglalkozások közül választTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

hattak, mint az ötpróba (kerékpáros
ügyességi pálya, célbadobás, ugrókötelezés, dekázás, hullahopp), a királylabda,
a floorball, a gyerekfoci, apukáknak
szóló páros lábtenisz, vagy anyukáknak szóló röplabda. De volt még
lovaglás a Vágta Lovasiskola jóvoltából, sportszerbörze, kézműves foglalkozások (kitűzőkészítés, hennázás,
papírhernyófutam, madárijesztő báb, aszfaltrajz), tombola és zsákbamacska,
honvédségi bemutató kézifegyverekkel, rendőrségi bemutató rendőrautóval, miközben a rosszcsont gyerekektől ujjlenyomatot vettek, a gyerekek
megnézhettek egy tűzoltóautót, és
kipróbálhattak több izgalmas egyedi
járgányt Frank Antal, avagy Bringanti
tolmácsolásában. A Bem Néptáncegyüttesnek hála pedig még táncbe-
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mutatóban és táncházban is volt része
tanulóinknak.
Köszönjük minden közreműködő
lelkes részvételét, a főszervezők munkáját, a kollégák segítségét, s hogy
a családok aznapra minket választottak! Reméljük, hogy aki ellátogatott
hozzánk és velünk töltötte a napot,
mind jól érezte magát és csupa kellemes emlékkel tért haza!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Nótázó Túrázók

Színes életképek a Csalogányból

A Csalogány gyermekotthon lakói számára az idei nyár is izgalmasan telt! A gyermekek nagyokat túráztak Mátraszentlászlón,
belekóstoltak a vidéki élet szépségeibe a Szelidi-tónál, s jókat lubickoltak a mogyoródi
aquaparkban.
A Szelidi-tó természetvédelmi terület a Kiskunság talán legkedveltebb
vízi üdülőhelye, gyönyörű homokos
partok, izgalmas élővilág jellemzi.
A gyermekek az itt eltöltött két hét
alatt nemcsak a tóban hűsöltek, hanem részt vettek lovaskocsikázáson,

kenyeret sütöttek kemencében, sőt,
még kukoricát is fosztottak. A sok
új élményt, szabadságot, jó levegőt
igen élvezték a diákok! S mikor nem
barangoltak messzi tájakon, itt, Budapesten is igyekeztek cirkuszi programmal, városi sétával, sok játékkal,
valamint az EGYMI uszodájában eltöltött idővel színesíteni a nyarat.
Ezek a szép kirándulások nem valósulhattak volna meg az Észak-Budapesti Tankerületi Központ támogatása nélkül, így ezúton is szeretnénk
megköszönni nekik, hogy autóbuszokkal támogatták az utazásainkat.

Szeptember 14-én, szombaton,
útra indult a Pécsi Sebestyén Énekzenei Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola új szabadidős
programja, a Nótázó Túrázok.
Első túránk alkalmával Hűvösvölgyből gyermekvasúttal utaztunk
Normafáig. Itt miután megcsodáltuk
a gyönyörű kilátást elindultunk az Erzsébet-kilátó irányába. Tátottuk egy
kicsit a szánkat itt is a csodálatos látványtól, majd tovább indultunk a zöld
háromszög jelzésen és megkerestük
az Átjáró-barlangot, elhaladtunk a libegő alatt, ahol megtaláltuk a legjobb
helyet a kóruspróbák megtartásához,
végül megpihentünk a Tündér-hegyi
kőfejtő melletti réten. Ezt követően
a Tündér-szikla volt a következő látványosság, ahol nagyszerű csoportképet készítettünk. Innen visszasétálva
Normafára, 8 km-t tudhattunk a lábunkban.
Jöhetett a kötelezően ajánlott és jól
megérdemelt rétes, és akiben még
mindig volt energia, élvezhette a játszótér adta lehetőségeket.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket
a következő túránkra is!

Kiosztották az Erkel-díjat az Újpesti Zeneiskolában
A 2018/2019-es tanév zárásaként
az Erkel Gyula Újpesti Zenei
Alapfokú Művészeti Iskolában
Bakó Juditot köszöntötte az intézmény nevelőtestülete, aki példamutató, sikeres munkájának
köszönhetően megkapta az intézmény két évvel ezelőtt alapított
díját, az Erkel-díjat, ezzel együtt
az iskolában elnyerte az év tanára
megtisztelő címet is.
Az elismerést jelképező díjat Erkel
Márta adta át. Ezt a díjat az iskola
nevelőtestülete ítéli oda az arra érdemes kollégának. A kolléganő népi
éneket, zeneelméletet, valamint zenetörténetet is tanít. Az elmúlt években sok növendéket tanított meg
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.
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a népi ének, magyar hagyományok
és a kultúra tiszteletére, készítette fel
őket elméleti felvételi vizsgákra, közülük sokan már végzett zenészként
dolgoznak a zenei pályán.
A tanév végi díjátadón iskolánk nevelőtestülete mellett az Erkel család
is részt vett.

- 15 -

Megjelenik
hetente

