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Átadták a legrangosabb 
elismeréseket Óbuda 

Napján
Szombaton, Óbuda Napján adták 

át a városrész legrangosabb elisme-
réseit azoknak a kiválóságoknak, 
akik Óbuda hírnevét öregbítő tevé-
kenységükkel mutatnak példát.
Az idei évben a III. kerületi Szent Mik-

lós Óvoda, Általános Iskola, EGYMI, 
Kollégium és Gyermekotthon három 
tanulója, név szerint Csernai Alexand-
ra, Szilágyi Zsanett és Rácz Bálint pol-
gármesteri dicséretben részesül a 2019. 
március 8-21. között Abu Dhabiban 
megrendezett, Speciális Olimpia – XV. 
Nyári Világjátékokon elért kiváló ér-
mes eredményeik elismeréseként.
Szilágyi Zsanett 200 méter és 100 mé-

ter gyorsúszásban szerzett aranyérmet, 
a 4×50 méteres gyorsváltó tagjaként 
pedig ezüstérmes lett, Csernai Ale-
xandra egy arany- és egy ezüstérmet 
nyert távgyaloglásban, Rácz Bálint pe-
dig 3 ezüstérmet nyert úszó számok-
ban. Gratulálunk sportolóinknak!

Művészeti gála 
a Benében
Március 29-én, a „Királyi hét - Ki-

rályhét!” című projekthét zárása-
ként rendezte meg az Újpesti Bene 
Ferenc Általános Iskola az immár 
hagyománnyá vált tavaszi Művé-
szeti gáláját.
Előzetesen hosszú hetekig folyt a ké-

szülődés, próba próbát követett, ala-
kultak, csinosodtak a jelmezek, kicsik 
és nagyok mind-mind azért dolgoz-
tak, hogy sikeres legyen az előadás. 
A gyönyörű dekorációt az iskola ta-
nulóinak alkotásaiból állítottuk össze, 
melyeket a projekt részeként a „Nagy 
rajzoláskor” készítettek el.
Cikkünk a 25. oldalon folytatódik

Célba értek a kárpátaljai adományok

A Rákóczi Szövetség III. kerületi tagszervezete már a megalakulásakor dön-
tött arról, hogy a szervezet céljaival megegyező módon segítse a határon túli 
magyarság oktatásának fejlesztését. Úgy ítélték meg, hogy jelenleg Kárpátalján 
van a legnagyobb szükség a magyarság megsegítésére a Kárpát-medencében, 
így első projektként a kárpátaljai Rát település iskoláját vették célba.
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik

Húsvétot követően indult útnak 
a Rákóczi Szövetség Óbuda-Békás-
megyeri szervezete a kárpátaljai Rát 
település általános iskolájába azzal 
a hatalmas mennyiségű adomány-
nyal, amely jelentős részét az Észak-
Budapesti Tankerületi Központ és 
intézményei ajánlottak fel a szegény 
sorsú település iskolájának.

Lúdas Matyi a Csillaghe-
gyi Általános Iskolában
Április 3-án csodás meglepetés-

ben volt része a Csillaghegyi Ál-
talános Iskola alsós diákjainak. 
Az Óbudai Árpád Gimnázium 7.a 
osztálya látogatta meg az intéz-
ményt és varázsolt színházi han-
gulatot a tornateremben.
Régi hagyomány az Óbudai Árpád 

Gimnáziumban, hogy a gimnázium 
kezdő kis-gimnáziumi, és a 9. évfo-
lyam kezdő osztálya színházi előadás-
sal mutatkozik be. Gombár Vince 
tanár úr találta ki ezt, hosszú évekkel 
ezelőtt, hogy a diákokat az irodalom 
és a színház szeretetére nevelje.
Cikkünk a 25. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323422701233613
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323422701233613
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323422701233613
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323481074561109
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323481074561109
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2323424704566746/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323480044561212
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323480044561212
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323424704566746/2323424537900096/?type=3&theater
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Tavaszi Orgonás 
hangverseny a Baptista 

Imbaházban

Az Erkel Gyula Újpesti Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola tanára-
inak hangversenye május 10-én 18 
órától kerül megrendezésre.
Közreműködik Tóka Ágoston orgo-

naművész
Helyszín: Újpesti Baptista Imaház
(1043 Budapest, Kassai utca 26.)
Időpont: 2019. május 10., 18:00
A belépés ingyenes, minden érdeklő-

dőt szeretettel várunk. Adományaikat 
szeretettel fogadjuk a zeneiskola alapít-
ványa javára.

GANZ Ifjúsági Műhely 
– Vasút-, famodell- és 
elektronikai kiállítás

A műhelyt 1984-ben Balázs La-
jos ny. villamosmérnök alapította 
Óbudán. Az elmúlt 35 évben min-
dig nyitva állt, hogy lekösse a mo-
dellezés és az elektronika iránt ér-
deklődő fiatalokat. 
Ezen a napon betekintést nyerhet-

nek tevékenységükbe, lehetőség nyílik 
a terepasztal kipróbálására, egyszerű 
elektronikai áramkörök készítésére, 
mérésére. Várjuk az érdeklődőket 
a makett-, modellezés- és elektronikai 
bemutatókra, valamint kötetlen be-
szélgetésre a GANZ Ifjúsági Műhely 
történetéről és küldetéséről.
Helyszín:
Békásmegyeri Közösségi Ház
1039 Budapest, Csobánka tér 5.
Időpont:
2019. május 11. 10:00 - 17:00
A belépés ingyenes.

Lengyel vetélkedő a Károlyiban

Március 25-én az Újpesti Károlyi 
István Általános Iskola és Gimná-
zium diákjai újraélhették az egy 
hónappal korábbi lengyelországi ki-
rándulás szinte minden felejthetet-
len pillanatát. A versenyről Gombor 
Tünde írt összefoglalót.
Vetélkedőre készültek, hiszen az uta-

zás alatt rengeteget tanultak a lengyel 
történelemről, irodalomról, a magyar és 
lengyel történelem közös kapcsolódá-
si pontjairól, az ország, a Magas-Tátra 
földrajzáról és a lengyel gasztronómi-
áról is. A vetélkedő zsűrijében foglalt 
helyet Joanna Urbańska, a Lengyel In-
tézet igazgatója, dr. Gerencsér Tibor, 
a Waclaw Felczak Alapítvány igazgatója, 
továbbá a Nemzeti Emlékezet Bizottsá-
gának képviselője és a tankerület mun-
katársa.
A diákok egy korábban kihúzott téma 

alapján készültek prezentációval, to-
vábbá minden csapatnak feladata volt 
egy lengyel étel elkészítése is, amelyet 
a zsűri tagjai megkóstoltak, pontoztak 

és autentikusnak nyilvánítottak. A csa-
patok bemutatták prezentációikat, majd 
különböző nehézségű feladatokban 
kellett ismereteikről számot adni, így 
vaktérképet töltöttek ki, történelmi vil-
lámkérdésekre válaszoltak, képfelisme-
rő feladatban mutatták meg, mennyire 
jártak nyitott szemmel, az egyik kérdés-
csoportban felidézték a lengyel kirán-
dulás legemlékezetesebb pillanatait és 
a lengyel nyelvben való jártasságukat is 
bebizonyíthatták. Itt volt annak a film-
nek is a bemutatója, amely az útról ké-
szült, és amely megtekinthető a Károlyi 
Kultúrportál Facebook oldalán. 
A vetélkedő során minden csapat be-

csülettel harcolt a pontokért, s az ér-
tékelés során a zsűri kiemelte, hogy 
rendkívül tág ismeretkörrel rendelkez-
nek a károlyis diákok Lengyelországgal 
kapcsolatban. Az utat a Waclaw Felczak 
Alapítványnak köszönjük, az ajándéko-
kat a Lengyel Intézetnek, hiszen min-
denkinek jutott a jókedv mellett egy-egy 
értékes csomag is ezen a délutánon.

https://www.facebook.com/tankerhir3
http://ujpestizenede.hu/2019/04/29/meghivo-orgonas-hangversenyre/
http://ujpestizenede.hu/2019/04/29/meghivo-orgonas-hangversenyre/
http://ujpestizenede.hu/2019/04/29/meghivo-orgonas-hangversenyre/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/ganz-ifjusagi-muhely-vasut-famodell-es-elektronikai-kiallitas-3/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/ganz-ifjusagi-muhely-vasut-famodell-es-elektronikai-kiallitas-3/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/ganz-ifjusagi-muhely-vasut-famodell-es-elektronikai-kiallitas-3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323426801233203
https://www.facebook.com/karolyikulturportal/posts/2378397675709894?__xts__[0]=68.ARBCzY14x-S0nwjJYJ8W8M_WIVkYrOLsMquOFYwpmBNxt20_GEcOmIfUZdjAAsKYrmDRF1L5pefymuLyIigaM-U1LdPALTTQMgk9hQjVCabr5hySgFdMHFHmCX9cWWYA72ONwzNG5TqzpNEOX5Q6K5AM-k4tgWWnuuOm2uxCYkNiM0TOfNHucOQR9kIcGblCzUvVDln8iupo3_2HnMMkC6jFqjp2fhCZkWTVAoAQpRdvSWivkIvExsE_ztpi2NsGvtsCwdaF68SuSZQIKtWMNOVKRrSFSb6EE7wfawatvRZJlpppF-5ytUkNkaHbAczENBGRo9tdgKtttSE_2BwlwQGLT9Th&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323426801233203/2323426621233221/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323426801233203/2323426524566564/?type=3&theater
http://ujpestizenede.hu/2019/04/29/meghivo-orgonas-hangversenyre/
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Kiállítás az ELTÉ-n

A Csalogány EGYMI tanulóinak 
nyílt kiállítása az ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Karon 
április elején.
Április 4-én volt a megnyitója a Csa-

logány EGYMI-ben művészetterá-
piás foglakozások keretében létrejött 
alkotásokból rendezett kiállításnak 
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógia Karán, az Ecseri úton.
Iskolánkban komoly hagyományai 

vannak a művészeti nevelésnek, me-
lyet nem csak fejlesztési, hanem te-
rápiás céllal is végzünk hiszen ez 
a terápiás szemlélet fontos a gyógype-
dagógia területén. A Komplex Művé-
szet Terápiás módszert Pásztor Csaba 
gyógypedagógus, művészetterapeu-
ta vezette be az intézményünkben. 
A művészeti foglakozások keretében 

készített képekből válogatták a szer-
vezők e kiállítás anyagát.
A megnyitó ünnepségen Prof. 

Könczei György PhD, DSc, dr. habil. 
és Gereben Ferencné Dr. a kar nevé-
ben mondtak ünnepi beszédet. A Csa-
logány EGYMI részéről Dr. Kántor 
Gézáné intézményvezető asszony kö-
szöntötte a népes hallgatóságot, akik 
között jelen voltak alkotó diákjaink és 
társaik, nevelőik és az egyetem hallga-
tói is. Nagy öröm volt látni, mennyire 
büszkévé tette tanulóinkat, hogy ké-
peiket, alkotásaikat a kiállításon lát-
hatták, viszont és azt is mennyire ér-
deklődve szemlélték a kiállítás képeit 
a résztvevők.
A kiállítás június 28-ig megtekinthe-

tő az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Kar Ecseri úti épületében.

Kakaómese – Vaiana

A vetített rajzfilmekhez kapcsoló-
dóan minden vasárnap a mese ihlette 
kézműves foglalkozás – bábkészítés, 
drámajáték, festés, animálás – várja a gye-
rekeket az Egyboglya Projekt alkotói-
val. 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 gyer-

mekeknek szól, vasárnap délelőttön-
ként rajzfilmmel kedveskedünk nekik, 
a vetítés után pedig a mese ihlette kéz-
műves foglalkozás és drámajáték várja 
a résztvevőket.
Helyszín:
Csillaghegyi Közösségi Ház
(1039 Budapest, Mátyás Király út 13-15.)
Időpont: 2019. május 12., 11:00

Játszani jó! – XXI. 
századi játékok
A „Játszani jó! – XXI. századi 

játékok” nagy sikernek örvendő 
programsorozat célja, hogy meg-
ismerkedjünk a játékok történeté-
vel. Megtudjuk, a különféle kultú-
rákban hogyan és mivel játszanak 
a gyerekek vagy akár a felnőttek.
Ebben segítségünkre lesz Matuz Edit 

régész, múzeumpedagógus, aki a fog-
lalkozás első részében tart egy vetí-
tettképes előadást, ötleteket ad gye-
rekeknek, szülőknek, nagyszülőknek, 
tanároknak. Ezt követően kézműves 
foglalkozás keretében elkészíthető 
a kor valamely jellegzetes játéka, amit 
természetesen haza is lehet vinni, de 
lesz lehetőség újrahasznosított anya-
gokból „jövőházak” készítésére is.
Helyszín: Civil Ház
(1036 Budapest, Kolosy tér 2.)
Időpont: 2019. május 15., 15:00

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323427671233116
https://kulturkozpont.hu/esemeny/kakaomese-vaiana/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/jatszani-jo-xxi-szazadi-jatekok/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/jatszani-jo-xxi-szazadi-jatekok/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/kakaomese-vaiana/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323427671233116/2323427481233135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323427671233116/2323427474566469/?type=3&theater
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Célállomásunk kiválasztása nem volt 
véletlen, Rát község egyik tagtársunk 
szülőfaluja, így első kézből ismerhet-
tük meg a Ráton üzemelő két tan-
nyelvű iskola mindennapi problémáit. 
Ekkor született az elhatározás, hogy 
szeretnénk iskolaszerekkel támogatni 
az intézményt. 
A falu Kárpátalján az Ungvári járás-

ban, Ungvár szomszédságában fek-
szik. A település lakosságának 80%-a 
magyar anyanyelvű. Mint megtudhat-
tuk a Ráti Általános Iskolából a leg-
több alapeszköz hiányzik, valamint 
a szükséges magyar nyelvű szem-
léltetőeszközök legtöbbje az egész 
országban hiánycikk. Az intézmény 
számára folyamatos nehézséget je-
lentenek az alapvető tanszerek előte-
remtése, valamint a kisebb-nagyobb 
tantermi szemléltető eszközök, mint 
például a kémia órához a periódusos 
rendszer, vagy történelem-, és föld-
rajztérképek, atlaszok.
Megkeresésünkre az Észak-Buda-

pesti Tankerület igazgató asszonya, 
Tamás Ilona támogatta kezdeménye-
zésünket, és a tankerület iskoláitól 
kért felajánlásokat. Januárra össze is 
gyűlt rengeteg a szükséges iskolasze-
rek közül. Az összegyűjtött tanszerek 
kiszállításának megszervezése csak 
ezt követően kezdődhetett meg. Uk-
rajnába, lévén nem az Európai Unió 
tagja, az előzetesen gondoltakhoz ké-
pest is sokkal nehezebb körülmények 
közt volt csak lehetőségünk az ado-

mányok eljuttatására. A heteken át 
tartó egyeztetéseket követően a Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szövetség-
gel, a Konzulátussal, valamint az in-
tézménnyel együttműködve a húsvéti 
ünnepet követően indult útnak a dele-
gációnk. Április 23-án egy vállalkozó 
szellemű fuvarozó, valamint Bohár 
Ádám, csoportunk elnöke és Hangya 
Attila alelnökünk indult el Kárpátal-
jára egy kisteherautóval és egy sze-
mélyautóval Budapestről, hogy kalan-
dos úton sikerüljön eljutniuk Rátra. 
A több órás út után a külképviselet 
segítségével végül szerencsésen meg 
is érkeztek a szállítmánnyal a Ráti Ál-
talános Iskolába, ahol Ferenc Dianna, 
az iskola igazgatóhelyettese fogadta 
őket szeretettel.
A gyerekek segítségével le pakolták 

az eszközöket, majd a tanárnő kör-
bevezette őket az intézményben, és 
mesélt magáról az iskoláról. Megtud-

Célba értek a kárpátaljai adományok
hatták, hogy az intézménynek száz-
huszonöt tanulója van, amelyből húsz 
diák ukrán anyanyelvű, a többi száz-
öt tanuló pedig magyar származású. 
Elsőtől negyedikig kétnyelvű oktatás 
zajlik, negyediktől kilencedig pedig 
csak magyar. Az iskolának különle-
ges státuszából kifolyólag nincs kitéve 
az ukrán bürokratikus ellenőrzések-
nek oly intenzíven, de ennek ellené-
re komoly harc folyik, hogy ne szá-
molják fel. Komoly segítséget jelent 
számukra a magyar kormány, illetve 
a Rákóczi Szövetség munkája, hiszen 
a számukra szervezett táboroztatási 
programokban sokan részt vettek már 
a gyerekek közül, illetve tanszercso-
magokat is kaptak már a diákok.
Fontos kiemelni, hogy az iskola csak 

magyar anyagokból oktat, így voltak 
konkrét könyvek, melyekből sikerült 
plusz példányokat szállítanunk az is-
kolába, de például a nagy mennyisé-
gű kémiai eszköz segítségével, amit 
vittünk, a kémia oktatást sokkal ma-
gasabb szintre fogják tudni emelni. 
Az eszmecserét befejezve a csoport 
ismét Budapest felé vette az irányt.
Szeretnénk megköszönni az Észak-

Budapesti Tankerületnek, valamint 
a felajánló intézményeknek a több, 
mint ezer tételt tartalmazó csomago-
kat. Mi magunk meg is győződhettünk 
róla, hogy a kárpátaljai Ráton a legjobb 
helyre került minden adomány.

Rákóczi Szövetség 
Óbuda-Békásmegyeri 

helyi szervezete

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2323424704566746/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323424704566746/2323424591233424/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323424704566746/2323424534566763/?type=3&theater
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Károlyisok Varsóban
tésen, majd meg is érkeztünk egy 
nagyon érdekes épülethez, ahol 
a vacsoránkat fogyasztottuk el. 
Az épület leginkább a Fővám téri 
vásárcsarnokhoz hasonlított, de eb-
ben üzletek, pubok, klubok és szó-
rakozóhelyek is voltak, így leginkább 
egy régi köntösbe öltöztetett mo-
dern bevásárlóközpont benyomását 
keltette. Este néhányan egy kisebb 
sétával mentünk vissza a szállásra, 
a kivilágított Varsót csodálva.
A harmadik napon (április 13-án!) 

hóesésre ébredtünk, majd elsétáltunk 
a Tudomány és Kultúra palotájához, 
ahol a 30. emeletről láthattuk a fel-
hőkarcolókkal teli várost. Ezután 
a Visztula partja felé sétálva megnéz-
tük a szmolenszki áldozatok emlék-
művét, majd az egyetemi könyvtárba 
mentünk, ahol a menzán ebédeltünk. 
Utána a Kopernikusz központban – 
gyakorlatilag a lengyel Csodák Palotájá-
ban – próbálhattuk ki ügyességünket. 
A délután hátralévő részét vásárlással 
töltöttük, ahol mindenki megvehette 
az otthoniaknak szánt szuveníreket. 
Este egy all you can eat étteremben va-
csoráztunk, ahol kedvünkre grillez-
tethettünk, és még óriás palacsintát is 
csináltathattunk.
A negyedik napon a reggeli után 

a Varsói Felkelés Múzeumán vezet-
tek végig minket a lengyel diákok, 
amely számomra nagyon érdekes 
volt, rengeteg új ismerettel bővül-
tem a témával kapcsolatban. Utána 
egy olaszos étteremben ebédeltünk 
kedvünk szerint brokkoli-, lencse-, 
és borsókrémlevest, lazacot, vagy 
töltött csirkemellet, almás pitét, vagy 
sajttortát. Ezek után ellátogattunk 
a wilanow-i kastélyba, ahol szerintem 
az egyik leginteraktívabb, legközvetle-
nebb idegenvezetés mellett csodálhat-
tuk meg az épületet.
Mindezek után könnyes búcsút vet-

tünk lengyel barátainktól és a reptérre 
mentünk. A repülőnk egy órát késett, 
ezért elég későn, fáradtan, mégis él-
ményekkel gazdagon értünk vissza 
Budapestre.

Április 11-től 14-ig az Újpesti Ká-
rolyi István Általános Iskola és 
Gimnázium tizennégy diákja és 
két pedagógusa egy nagyon szép 
hosszú hétvégét töltött el Varsó-
ban, ahol testvériskolájuk, az var-
sói Kossuth Lajos Gimnázium 
vendégei voltak.
A károlyis diákok ezzel a látogatással 

viszonozták a lengyel diákok novem-
beri budapesti látogatását. A látogatás 
során sok közös programra került sor 
a magyar és a lengyel diákok közös 
részvételével. Az alábbiakban Pribék 
Ádám, 10.a osztályos tanuló élmény-
beszámolóját olvashatják.
Első napon 4:45-kor volt a találko-

zó a ferihegyi repülőtéren, ahonnan 
egy órás nyugodt, gyors repülőutat 
tettünk meg Varsóig. Ott első prog-
ramunk a testvériskolánk megisme-
rése volt, ahol nem volt tanítás, mert 
sztrájkoltak a tanárok, ezért nem 
voltak bent a diákok sem. Lengyel 
társaink vezettek körbe, én nagyon 
komfortosnak találtam az iskolát, ami 
legfőképp a folyosókon található ka-
napéknak köszönhető. A falakon ma-
gyar vonatkoztatásokat is találtunk, 
mint például Kossuth leveleit eredeti 
formában, magyar kézírással. Az is-
kola udvarán a lengyel-magyar barát-
ság és a két iskola kapcsolatának jelké-

peként elültettünk egy fát. Ezek után 
a szállásra mentünk, lepakoltunk és 
ott is ebédeltünk. Utána ellátogattunk 
a köztársasági elnök rezidenciájába, 
a Belveder palotába, és körbejártuk 
a Lazienki parkot, ahol volt szeren-
csénk pávákat és galambokat is etetni. 
Este egy tradicionális lengyel étterem-
ben vacsoráztunk, majd kipihentük 
a reggeli koránkelést.
A második napot eredetileg az is-

kolában töltöttük volna, de az otta-
ni sztrájk miatt változott a program 
és az Arany Teraszok bevásárlóköz-
pontba mentünk, ahol egy kisebb be-
vásárlást tehetett mindenki. Az ebé-
dünket egy olaszos étteremben 
fogyasztottuk el, majd ezek után 
a katyn-i mészárlás emlékének szen-
telt múzeumot látogattuk meg, ahol 
maga a múzeumigazgató vezetett 
körbe minket. Az igazgató úr elő-
adásán érződött a 30 éves kutatási 
tapasztalata és rengeteget tudtunk 
meg arról, hogy milyen események 
történtek Katyn-ban. Maga a téma 
mindenkit lesokkolt, nehezen tér-
tünk magunkhoz a látogatás végén.
Ezek után az óvárosban egy város-

ismereti játékot játszottunk, meg-
ismerkedtünk az ottani érdekessé-
gekkel. Ezután átvágtuk magunkat 
a tanárok melletti szimpátiatünte-
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Királyi Hét – Királyhét! – az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskolában
A hét során mindannyian jártunk 

a Mátyás-templomban és a Történe-
ti Múzeumban, ismerkedtünk a Vár-
negyed utcáival. 
Érdekes és izgalmas napot töltöt-

tünk Tatán, a tatai várban, ahol in-
teraktív foglalkozásokon, tapasztala-
ti úton megközelítve ismerkedtünk 
a várak életével.
Meghívott előadóink csillagászati 

bemutatót tartottak, megismertet-
ték a gyerekeket a kor betegségeivel, 
vagy éppen reneszánsz táncot taní-
tottak. 
Rendkívül színes, változatos zenei 

programot kínált a hét: Járt nálunk 
a Figemadár citeraegyüttes, Laczó 
András és Végh Krisztina opera-
nagykövet, akik művészetük eszkö-
zeivel mutatták be a kort.
Megelevenedett a reneszánsz ud-

var, láthattunk solymász-bemutatót, 
íjászkodhattunk, állatokkal ismer-
kedtünk és zsonglőrök varázsoltak 
el minket. Remek szórakozás volt. 
Egy királyi hét elképzelhetetlen 

király és trónterem nélkül. A Bene 
tróntermében állíthattuk ki Foltán 
László és Janek György jóvoltából 
az általuk gondozott Mátyás-paj-
zsot és a Mátyás-kálváriát, valamint 
a zászlókat. 
A trónteremben ez alkalommal 

mindannyian királlyá válhattunk egy 
pillanatra: a király és a királynő itt 
magára ölthette a palástot és a koro-
nát, kipróbálhatta a trónszéket. 
Tudjuk jól, királynak lenni nem 

könnyű dolog. Joggal merülhet fel 
a kérdés: ki lehet a király? Ki az igazi 
király? Nem véletlenül választottuk 
projekthetünk mottójának a követ-
kező gondolatot:
„Igazi király akkor is viseli a koronát, 

ha nincs a fején, a valódi korona a lélek-
ben van, a másik csak külsőség.”

(Louis de Saint-Marché)
Ez a gondolat kísérjen bennünket 

az elkövetkező időben! Olyan kérdés 
ez, amelyet projekthetünk lezárása-
képpen alaposan megvitatunk még 
a gyerekekkel.

Az Újpesti Bene Ferenc Általá-
nos Iskolában hagyomány a min-
den év tavaszán megrendezésre 
kerülő, változatos témákat felöle-
lő projekthetek szervezése. Idén 
immár tizenötödik alkalommal 
került sor egy új téma megköze-
lítésére.
A téma, a projekt új, de a program-

sornak vannak tradicionális elemei: 
elhagyjuk a hagyományos osztályke-
retet, vegyes életkorú csoportokat 
alkotunk annak érdekében, hogy 
egyfelől még jobban megismerjük 
egymást, másfelől pedig erősítsük 
az együttműködés fontosságát.
A választott tematika egyes terüle-

tei nem voltak ismeretlenek a gye-
rekek számára, hisz „Ki ne hallotta 
volna valaha az igazságos Mátyás 
hírét?” Ezen a vonalon a feladat 
diákjaink tudásának elmélyítése, il-
letve a meglévő ismereteknek egy 
szélesebb, átfogóbb struktúrába tör-
ténő beillesztése lehetett. Az volt 
a célunk, hogy minél több oldalról, 
és minél mélyebben közelítsük meg 
a témát.
A reneszánsz csodálatos világa 

sok feltáratlan területet rejt a gyere-
kek számára. Ezért volt különösen 
fontos, hogy a projekt időkeretei 

– hagyományainknak megfelelően 
– meghaladják az egy hetet. A gye-
rekek előzetes feladatok formájában 
közelítették meg, fedezték fel a re-
neszánsz legfontosabb gondolatait, 
ismerkedtek a reneszánsz művésze-
tekkel, Mátyás cselekedeteivel, gon-
dolkodásával. Megszerzett tudásukat 
változatos formákban tették közzé: 
készült tabló, ppt. Sokan jutottak el 
a Széchényi könyvtár Corvina-kiállí-
tására, illetve a Nemzeti Múzeumba.
Óriási örömünkre szolgált, hogy 

a meghirdetett képzőművészeti és 
irodalmi pályázatunkra több mint 
kétszáz pályamű érkezett tankerüle-
tünk iskoláiból. A téma különösen 
a diákok képi fantáziáját mozgatta 
meg: csodálatos, egyedi alkotások 
születtek a pályázatra.
Pedagógusaink alsó és felső tago-

zaton egyaránt változatos tematiká-
jú foglalkozásokat szerveztek annak 
érdekében, hogy a reneszánsz világá-
nak minél szélesebb palettáját mutas-
suk meg a gyerekeknek. Így részesei 
lehettek a nagy földrajzi felfedezé-
seknek, készíthettek langallót, részt 
vehettek a Bene-kódexírók műhelyé-
nek munkájában, felfedezhettek re-
neszánsz titkokat, írhattak krónikát, 
részt vehettek lovagi tornán. 
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Erasmus-hét a Medgyessyben Látogatás a tanyán
Egy kora áprilisi napsütéses 

szombaton rendhagyó technika-
óra keretében Vácra, Felsőcsip-
kés-dűlőre mentek kirándulni, 
az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
diákjai, amelyről Jászberényiné 
Éva öko munkaközösség-vezető 
írt beszámolót.
Hangának köszönhetően kicsik és 

nagyok kilencen indultunk el reggel 
8:30-kor az iskolától.
A farm egy nagyjából negyvenöt 

perces autó útra a sulitól. Amikor 
elhagytuk Vácot, letérve az aszfal-
tos útról egy kerékpárverseny kellős 
közepébe csöppenve jutottunk el 
a tanyáig, ami egy városi környezet-
től elzárt kis sziget. A farmon élők 
a legnagyobb nyugalomban, békében 
élnek a természettel, környezetükkel. 
A házigazda büszkén mutatta, meny-
nyi szépség rejlik itt. Láthattunk lo-
vakat, tehenet, nyulakat, libákat, bir-
kát, kakast, tyúkot, kutyát, csibéket, 
sőt „bökő” kecskéket is. Mindenki 
talált magának egy-egy kedvenc ál-
latot. A bátrabbak lovagolhattak is. 
A népes állatsereglet megismerése, 
lovaglás, íjászat után felüdülés volt 
a házi kecsketej, és az abból készült 
sajt is. A felnőttek megkóstolhatták 
a ház specialitását, a szőlőpálinkát is.

A hosszúra nyúlt búcsú után a ha-
zafelé vezető út és az aznapi élmény, 
jó levegő meghozta mindenkinek 
az étvágyát.
Köszönjük Hangának (6.d), Or-

sinak, Zolinak és családtagjaiknak 
a szeretetteljes délelőttöt.

Április 8-12-e között a Med-
gyessy Ferenc Német Nemze-
tiségi Nyelvoktató Általános Is-
kola adott otthont az Erasmus+ 
STEM+A programnak, amelynek 
keretében jó gyakorlatok cseréjét 
valósítottuk meg a matematika, 
a mérnöki tudományok, a termé-
szettudományos és a művészeti 
tárgyak kapcsán.
A program célja, hogy ezeket a tár-

gyakat megszerettessük a diákokkal 
interaktív tanítási módszerek segít-
ségével. A program keretén belül 
mind a hazai, mind a külföldi csere-
diákok, valamint partnereink számos 
izgalmas programon vehettek részt, 
amelynek keretében megismerhették 
iskolánk működését és bemutatásra 
kerültek a hazai értékek, turisztikai 
látványosságok. A program hat nem-
zet bevonásával valósul meg: olasz, 
spanyol, török, lengyel, bolgár és 
magyar együttműködésben. A diák-
jaink egy hétig vendégül látták kül-
földi társaikat, így nem csak az angol 
nyelv gyakorolására nyílt lehetősé-
gük, hanem életre szóló barátságot is 
köthettek.
A külföldi tanulók nagy örömmel 

számoltak be mind az iskola, mind 
a befogadó családok vendégszere-
tetéről. Kiváló lehetőség jutott szá-

munkra is, hogy bemutathassuk part-
nereinknek azokat a jó gyakorlatokat, 
amelyeket sikerrel vettünk át és épí-
tettünk be a saját oktató-nevelő mun-
kánkba. Ilyen jó gyakorlat a mérnöki 
tudományok fejlesztésére, az elekt-
romos hulladékból és más alapanya-
gokból épített hasznos tárgyak készí-
tése is. A művészetek terén a magyar 
néptáncot és a kortárs művészi tán-
cot ismertettük meg partnereinkkel. 
Betekintést nyújtottunk vendégeink-
nek az iskolánkban folyó sakkpalotai 
foglalkozásba, amely nagy lehetősé-
geket rejt a matematikai logika fej-
lesztésében. A program keretében 
számos interaktív foglalkozáson vet-
tek részt a diákok, melynek keretén 
belül a logikai gondolkodásukat és 
kézügyességüket is fejleszthették. 
Ezeken felül a Logiscool Óbuda be-
mutató foglalkozást tartott, melyen 
a programozás rejtelmeit mutattuk 
be a külföldi kollégáknak. A partne-
reink elismerésüket fejezték ki az itt 
folyó nevelő-oktató munkáról, ami 
nagy örömmel töltött el minket.
A jövőben a pályázat keretében 

Bulgáriába, Spanyolországba és 
Lengyelországba látogatnak el taná-
raink és diákjaink, ahol újabb szak-
mai tapasztalatokkal bővülhetnek 
ismereteink.
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Az Óbudai Harrer Pál Angol 
Nyelvet Emelt Szinten Oktató Ál-
talános Iskola idén negyedik al-
kalommal csatlakozott az április 
8-12-e között megrendezett Digi-
tális Témahét programsorozathoz. 
Az intézmény 3.a és 3.c osztályos 
tanulóinak projektjeiről alább ol-
vashatnak.
A 3.a osztály nagy Rumini projekt-

ben van, így a témahét témája is ez 
lett. Az óra elejét mindig a Kahoot 
alkalmazással készített kvízzel kezd-
tük, ahol izgatottan versenyez-
tek a gyerekek. Kíváncsian várták 
a kérdések utáni azonnali rangsort, 
hogy vajon hányan válaszoltak jól 
és kik voltak a leggyorsabbak. A fe-
jezet feldolgozása során különböző 
Learningapps-es feladatot oldottunk 
meg és ők is gyártottak gyakorlás-
képpen egymásnak.
Az olvasás órákon kívül is elő-

vettük a tableteket. Nyelvtan órán 
az összefoglalásnál az eddig meg-
ismert oldalakon kívül felfedezték 
az Okosdoboz honlapot is, szívesen 
gyakoroltak mostani és ismétlő fel-
adatokkal. Használtuk a Wordwall 
feladatszerkesztő lehetőségeit, sze-
rencsekerekeztünk nyelvtan és matek 
órákon is. Annyira jól sikerült a Digi-
tális Témahét, hogy innentől kezdve 
bevezettük a Tabletes-hétfőket!

A 3.c osztály idén már harmad-
szorra vett részt a Digitális Témahét 
programjában. Idén egy partnerisko-
la, a XVII. Kerületi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola és Gimná-
zium tanulóival együtt az ételekkel, 
étkezéssel, a helyes táplálkozással 
foglalkoztak. Elsőként ételekről szó-
ló meséket, énekeket gyűjtöttek, vala-
mint a családok elkészítették a gyere-
kek kedvenc ételeit, melyekről fotót 
készítettek, és a hozzávalókat és el-
készítés menetét is papírra vetették. 
Ebből állt össze péntekre a 3.c ked-

Digitális Témahét a Harrer Pál Általános Iskolában
venc ételeinek on-line szakácskönyve.
Rengeteg olyan applikációval ismer-

hettek meg a tanulók most, játékos 
formában, mely később, a további 
tanulmányaikban is segíti majd őket: 
a WordCloud-dal szavakat gyűjtöttek 
a témában, a meseillusztrációkból vi-
deót készítettek a VideoShow app-pal. 
Felmérték, és grafikonon ábrázolták 
a Simple graph maker segítségével, 
kinek mennyire ízlett az előző heti 
menüsor. Így derült ki, hogy a bolo-
gnai „mindent visz”. Sok LearningApps 
feladatot oldottak meg és készítettek 
a gyerekek, és számot adtak ismerete-
ikről a Redmenta segítségével.
A Beebot méhecskékkel pizzázni 

mentek a harmadikosok, gyakorló-
pályát jártak be, és készítettek a part-
neriskolának. Kiderült, hogy Ro-bee, 
a padlórobot palacsintát is tud sütni. 
Ezt gyorsan el is tanulták tőle a gyere-
kek, és pénteken mindenki megsüthet-
te a tankonyhában a saját palacsintáját. 
Az ízesítéshez előbb ki kellett szabadí-
taniuk – QR kódokkal rejtett virtuális fel-
adatok megoldásával – a lelakatolt doboz-
ba zárt kakaót és lekvárt, de ügyesen 
helyt álltak, így senkinek nem kellett 
üresen ennie a palacsintáját.
Eredményes hetet tudhatunk magunk 

mögött, és jövőre újra belevágunk!
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Digitális Témahét a Fodrosban
a „Számítógéppel az óceánok mélyén” 
című földrajzóra… és még sorolhat-
nánk a változatos, színes digitális tan-
órákat, mellyel pedagógusaink bizo-
nyították, hogy az IKT eszközöknek, 
tableteknek, okostelefonoknak fontos 
helyük van az oktatásban.
Hasonlóan színvonalas program 

várta a felső tagozatos tanulóin-
kat, akik a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban látogat-
tak, ahol egy digitális élménypedagó-
giára épített élvezetes foglalkozáson 
vehettek részt.
Ez idő alatt az alsó tagozatos diákja-

ink kreatívkodtak: digitális eszközök-
ről készítettek kézi rajzokat, újrahasz-
nosítható anyagból pedig valósághű 
informatikai kütyüket barkácsoltak.
Az ötletesebbnél ötletesebb és szebb-
nél szebb munkákból kiállítást a ren-
deztünk a tanári előtt a tanulók nagy 
örömére.
A diákok és a pedagógusok visz-

szajelzéseiből tudjuk, hogy tartalmas 
hetet zártunk, kedvelték a megszo-
kottól eltérő, különleges tematikájú, 
digitális eszközöket felhasználó és 
újszerű módszereket bemutató órá-
kat, ezért elhatároztuk, hogy jövőre 
is részt veszünk a Digitális Témahét 
programjain.

A Fodros Általános Iskolában 
idén második alkalommal került 
megrendezésre a Digitális Téma-
hét április 8-a és 12-e között. 
A program megnyitóval indult, ahol 

egy rövid beszéddel egybekötött be-
mutató és egy kisfilm segítségével 
megtudhatta a diákság, hogy a min-
dennapos oktatás folyamatába mi-
lyen kreatív, játékos módon épülhet 
be a digitalizáció és az internet alapú 
technológiák. A témahétre a bejárati 
faliújságon programok széles válasz-

tékára hívtuk fel az iskolába érkezők 
figyelmét. 
A hét folyamán tanáraink különle-

ges digitális tanítási órákkal várták 
a gyerekeket, érdekes fantázianeve-
ket adva óráiknak. A gyerekek pedig 
izgatottan várták, vajon mi fog tör-
ténni azon a testnevelés órán, mely-
nek neve: „Tesióra csak telefonnal”, vagy 
hogy „Linkeskednek” rendhagyó ol-
vasásórán a 4.b-sek. De ugyanilyen 
különleges volt az első osztályosok 
„Digi-dagi nyuszika” rajz órája, vagy 

Digitális hét az újpesti Karinthyban

A Digitális Témahét program-
jaira a Karinthy Frigyes Magyar-
Angol Kéttanítási Nyelvű Általá-
nos Iskolában is sor került, így 
a gyerekek izgalmas élményekkel 
gazdagodtak a programok során, 
amelyről Lippai Janka, Nagy Ildi-
kó számoltak be újságunknak.

A digitális témahét alkalmával isko-
lánkban járt az Utazó Planetárium. 
A tornateremben felállított két hatal-
mas felfújható kupolában – amelyek 
már önmagukban is izgalmas látványosság-
nak számítottak – diákjaink lehetőséget 
kaptak arra, hogy felfedezzék a csilla-
gos égbolt rejtelmeit.
A legfiatalabbak egy rajzos-me-

sés műsorban találkozhattak a Nap-
rendszer bolygóival. A nagyobbak 
látványos képi elemekkel tarkított 
filmekben ismerkedtek meg az Uni-
verzummal, a csillagászat és az űrku-
tatás történetével az ókori görögöktől 
egészen a legújabb, modern kori fel-
fedezésekig. A hetedik és a nyolcadik 

osztályos tanulók az előadást angol 
nyelven tekintették meg. Az informá-
cióban gazdag - de a gyermekek szá-
mára mégis jól érthető -, színvonalas 
és látványos műsorok mind tanuló-
inknak, mind iskolánk tanárainak iga-
zi élményt nyújtottak.
Szintén a Digitális hét keretében jött 

el iskolánkba Sidó Istvánné az Újpes-
ti Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskola és Gimnázium tanítója, osz-
tályával. Segítségükkel az első, má-
sodik évfolyamos tanulóink betekin-
tést nyertek a blue-bot használatába. 
A gyerekek nagy lelkesedéssel és kí-
váncsisággal programozták és irányí-
tották a „robot bogarat”.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323438477898702
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https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323440344565182
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323440344565182/2323439997898550/?type=3&theater
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A mesék szárnyán
lemző szófelhőket készítettünk, sőt 
a bátrabbak megpróbálkoztak egy-
két új feladat elkészítésével is. A tevé-
kenység során a gyerekek tableteket 
használtak. Reméljük, jövőre új ka-
land vár ránk!
A 2.c osztály tavaly vett először részt 

a Digitális Témahéten, ahol sikerült 
felkelteni a gyerekek érdeklődését 
a tablettel való oktatásban.
Idén egy sokkal élménydúsabb hetet 

töltöttünk együtt. A hét elején elláto-
gattak a Logiscool Óbudába, ahol ce-
ruzát programoztak Scoolcode prog-
rammal. Rendkívül könnyen ráálltak 
erre a gondolkodásmódra. 
Gondolattérképet használtak 

a Simple Mind-dal, a költészet nap-
ja alkalmából plakátot készítettek 
Canvával. Rajz órán életre keltették 
3D-ben az alkotásaikat. A szövegértés 
gyakorlása se maradhatott ki a héten, 
a Bookr oldalán meséket olvastak. 
Az egyik szülő segítségével, csü-

törtökön 3D nyomtatás folyamatába 
pillanthattak be a csemeték, itt kulcs-
tartót készítettek. Megmutatták a hát-
térmunka rejtelmeit. 
Tartalmas hetet zártunk, minden pil-

lanatát élveztük. Jövőre új tervekkel, 
biztos ismét belevágunk majd a Digi-
tális Témahét programjaiba.

A Digitális Témahét részeként 
az Óbudai Harrer Pál Angol Nyel-
vet Emelt Szinten Oktató Általá-
nos Iskola másodikos osztályainak 
a „Mesék szárnyán” című projek-
tet valósította meg az intézmény, 
amelyről Oláhné Balogh Éva taní-
tó számolt be.
Az idei tanévben az Óbudai Harrer 

Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten 
Oktató Általános Iskola 2.b osztálya 
is csatlakozott a Digitális Témahét-
hez. Projektünk címe nem is lehetett 
más, mint a gyerekekhez közel álló 
mesék világa; tehát a Mesék szárnyán 
kalandoztunk. Igyekeztem a projekt 
elkészítésénél a digitális eszközöket 
beintegrálni a hagyományos oktatási 
környezetbe. A Digitális Témahét ki-
emelt szempontjai közül számunkra is 
célként szerepelt a digitális technoló-
gia alkotó használata és az algoritmi-
kus gondolkodás fejlesztése, a kiemelt 
figyelmet igénylő tanulók fejlesztése 
és bevonása, valamint a médiatuda-
tosság, a közgyűjtemények digitális 
tartalmainak nevelésben, oktatásban 
történő megjelenése.
Három mesét dolgoztunk fel a me-

sék legfontosabb jellemzőivel. Szö-
vegértelmezési, olvasásstratégiai 
feladatokat végeztek a gyerekek, mi-
közben jellemezték a szereplőket, 

helyszínt, válaszokat kerestek a prob-
lémákra. Igyekeztem minél színesebb, 
változatosabb feladatokat tervezni. 
Ehhez nyújtottak segítséget a külön-
féle internetes alkalmazások.
A különféle oktatást segítő appli-

kációk segítségével még szemlélete-
sebbé, játékosabbá és hatékonyabbá 
varázsoltuk a tanulást. A tanulók te-
vékenységei megadták a lehetőséget 
az együttműködésre, a társas kész-
ségek fejlesztésére. A projekt zárása-
ként plakátot, az egyes mesékre jel-

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323442034565013
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323442034565013/2323441554565061/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323442034565013/2323441537898396/?type=3&theater
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Digitális Témahét a Bródyban

Robotprogramozás 
micro:bit-tel

Az Angol Nyelvet Emelt Szinten 
Oktató Általános Iskola robotika 
szakköre hétről hétre tartogat iz-
galmakat az iskolásoknak, amely-
ről Mező János intézményvezető, 
szakkörvezető írt beszámolót.
A legutóbbi szakkörön a robotpor-

szívó mozgását próbáltuk modellez-
ni. Ehhez átalakítottuk a korábban 
elkészített robotkocsikat, majd kö-
vetkezett a micro:bit vezérlőlapkák 
programozása. Egy távirányítót és 
egy motorvezérlőt kellett elkészíteni. 
Fokozatosan közeledtünk a megoldás 
felé. Sok-sok próbálkozás után végül 
sikerült a feladatot megoldani.
Ez után a következő héten már bo-

nyolultabb mozgásokat is ki tudtunk 
alakítani.

Az Újpesti Bródy Imre Gimnázi-
um és Általános Iskola idén részt 
vett a Digitális Témahét országos 
programjában, amely keretein be-
lül izgalmas témákkal foglalkoz-
tak a résztvevő osztályok.

A 10. dráma és a 11. média osz-
tály tanulói egész héten, minden nap 
az első három órában a a saját pro-
jektjükben dolgoztak. A 10. osztály 
magyar, történelem, idegen nyelvek 
és informatika tantárgy bevonásával 

A HTRoboTeam sikere a FLL-en

Március 29. és 30. között rendez-
ték meg Bregenzben a First Lego 
League idei Közép-Európai Döntő-
jét, ahol a régió legjobb 27 csapata 
mérte össze tudását. Nagyon nagy 
élmény volt mind az utazás, mind 
a verseny, és hogy a közé a három 
csapat közé tartozhattunk, akik 
nemzetközi szinten képviselhették 
Magyarországot egy ilyen nagy vo-
lumenű versenyen.
Rengeteget tanultunk más csapatok-

tól, és azt is meg tudtuk állapítani, min 
és hogyan kellene változtatni a követ-
kező évben. Összesítésben a 12. he-
lyet szereztük meg, aminek nagyon 
örültünk, és ezzel az eredménnyel 
második magyar csapatként kvalifi-
kálhattunk volna a detroiti világver-

senyre. De hogyan is jutottunk idáig?
A következő néhány sorban Sándor 

Viktor coach beszámolóját olvashatjuk: 
Ebben a szezonban több, mint 1200 
csapat közül jutottak a srácok idáig! 
Nagyon büszkék vagyunk rájuk, kivá-
lóan teljesítettek!
Minden egyes területen, külön-kü-

lön is a mezőny első felében végez-
tünk, így összesítésben ezt sikerült el-
csípnünk. Angol és német tudásukat 
is megmutathatták a csapattagok és 
persze programozói, illetve probléma 
megoldó képességeiket is az úgyne-
vezett LIVE challenge keretein belül. 
Ekkor húsz percük volt megoldani 
feladatokat egy számukra ismeretlen 
robottal.
Nehezítésképpen a robot egyik kere-

ke három fordulat után megakadt és 
kanyarodni kezdett. Nem volt egysze-
rű dolguk, de végül sikerült. Nagy volt 
az öröm!
A csapat tagjai Aliczki András (8.a), 

Aliczki Adrienn (5.a), Happ Réka (5.b), 
Happ Gergő (7.c), Sándor Bence (7.c), 
Sándor Máté (4.b) és Türk Roland (7.c). 
Felkészítőjük Sándor Viktor.

valósította meg az „Útikalauz nem 
csak stopposoknak” projektet, melynek 
keretén belül prezentációt és idegen 
nyelvű útikalauzt is kellett készíteni-
ük. A 11. osztály matematika, fizika, 
biológia és média tantárgy bevo-
násával a „Hullámok világa” projek-
ten dolgozott, melynek segítségével 
a tanulók belemerültek a különféle 
hullámtípusok (mikrohullám, rádióhul-
lámok, látható fény, radioaktív sugárzás 
stb.) világába, illetve abba, hogy a kü-
lönféle hullámok milyen hatással van-
nak mindennapjainkra. Ez az osztály 
is készített prezentációkat, illetve egy 
tudományos folyóiratot a témában.
A témahét lezárása során a cso-

portok bemutatták egymásnak és 
a tanároknak munkáikat, és jelentős 
szakmai tapasztalattal, illetve pozitív 
élményekkel zárták a hetet.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2323443111231572/?type=3&theater


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 12 -

 Kattintson Facebook oldalunkra!

A Szellő Óvoda, Általános Is-
kola, EGYMI 2016-ban nyerte el 
az „Örökös Ökoiskola” címet, 
így természetes, hogy rendsze-
resen csatlakozunk a különböző 
környezettudatosságot fejlesztő 
kezdeményezéshez, mint nemrég 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által meghirdetett Fenn-
tarthatósági Témahét programjá-
hoz, amely idén március 18-22-ig 
tartott. Az iskola által megren-
dezett programról a szervezők, 
Tompáné Váczi Zsuzsanna, Kál-
lay Dominika és Hegedüs Huba 
írását olvashatják.
Iskolánkba sajátos nevelési igényű 

gyermekek járnak, ezért a fenntart-
hatósági témahétre összeállított fel-
adatokat a csoportok és osztályok 
tanulóinak képességeihez igazodva 
állítottuk össze. A feladatok összeál-
lításánál törekedtünk az élménysze-
rű pedagógia és a digitális kompe-
tencia megjelenítésére, kihasználva 
a témahét változatos témaköreit.
A témahét megnyitása a program-

sorozat bemutatásával és vetítéssel 
kezdődött. A továbbiakban minden 
délelőtt és délután egy-egy program 
és tevékenység bővítette és színesí-
tette tanulóink ismereteit, például 
a szelektív hulladékgyűjtésről, újra-
hasznosításról és az egészséges táp-
lálkozásról. 

A feladatok csoportos és egyéni 
formában egyaránt igényelték tanu-
lóink kreativitását. A témahét máso-
dik napján délelőtt, nagy sikert ara-
tott Sőnfeld Mátyás zeneterapeuta 
által vezetett „Hulladékból hangszert!” 
program, amely során az alsó és 
a speciális fejlesztő tagozat kaszta-
nyettát, a felsősök gitárt készítettek 
műanyag palackokból és papír hul-
ladékból. Az óvodások pedig az el-
készített hangszerekkel zenéltek. 
Délután a szelektív hulladékgyűjtés 
keretében, tanulóink először inter-
aktív foglalkozás során ismerkedtek 
meg a szelektív hulladékgyűjtés fo-
galmával. Azután játékos formában 

Fenntarthatósági témahét a Szellő EGYMI-ben
a „Minden hulladék a helyére!” elnevezé-
sű feladat következett, ahol a Fővá-
rosi Közterület-fenntartó Nonprofit 
Zrt. által adományozott szelektív 
hulladékgyűjtőkbe, egy sorverseny 
keretében válogatták szét tanulóink 
a különböző hulladékokat. 
A szerdai nap során az egészséges 

életmód és az egészséges táplálko-
zás témakörének feldolgozásakor, 
a gyerekek képességeihez igazítottan 
az alsó és felső tagozat interaktív táb-
lán végezte a feladatokat az előzete-
sen megtekintett filmek tartalmáról. 
A „Válaszd az egészséget” programban 
délután minden csoport gyümölcssa-
látát készített, melyhez az alapanya-
gokat a speciális fejlesztő tagozat ta-
nulói vásárolták a piacon.
A hét további napjain „Ezt gon-

doljuk…” címmel plakátversenyt 
hirdettünk. A plakátokból kiállítás 
készült, melynek darabjait titkos sza-
vazással értékelték a gyerekek. A kö-
vetkező feladat az „Ezt tanultuk…” 
című biokvíz megoldása volt, mely 
szintén nagyon pozitív eredménye-
ket hozott.
A tanulók és a kollégák nagy öröm-

mel és lelkesedéssel vettek részt 
a fenntarthatósági héten és a min-
dennapi gyakorlatban tovább folytat-
juk tanulóink ismereteinek bővítését. 
Köszönjük munkájukat!

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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Víz projekt a Bárczi 2. évfolyamán

A Fenntarthatósági Témahét 
2019. március 18-22. között került 
megrendezésre a Bárczi Géza Ál-
talános Iskolában. A munkába 
a teljes második évfolyam bekap-
csolódott, s mivel a projekt a Víz 
Világnapján ért véget, ezért té-
mának a vizet választotta mind 
a négy osztály.
Globális felmelegedés, vízhiány, 

csökkenő energiakészlet, klímaválto-
zás. Ezek a veszélyek fenyegetik Föl-
dünket, ha gyorsan nem változtatunk 
szemléletünkön és magatartásunkon. 
A szemléletváltásra a gyermekek 
a legfogékonyabbak, épp ezért fon-
tos, hogy már iskolás korban megis-
merjék a téma fontosságát, és felfi-
gyeljenek személyes érintettségükre, 
hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat 
tehetnek a Föld védelméért. Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek 
már ilyen kicsi korban megismerjék 
Földünk éltető elemét, a vizet, minél 
többet megtudjanak róla, a hasznosí-
tásáról, a víztakarékosságról, vizeink, 
környezetünk védelméről. A pro-
jektmódszer pedig kiváló alkalom 
az együttgondolkodásra, a gyerekek 
kreativitásának kiaknázására, a ha-
gyományostól eltérő tanulási módsze-
rek alkalmazására. A csoportmunka 
együttműködésre, toleranciára, egy-
más jobb megismerésére, elfogadásá-
ra nevel. Tehát több legyet ütöttünk 
egy csapásra: csapatépítés, nevelés, 

oktatás, mind helyet kaptak az egész 
heti munkában úgy, hogy a gyerekek 
remekül érezték közben magukat. 
Az egész hetet átívelő tanulási fo-

lyamat a csoportok kialakításával, 
tervezéssel, előzetes gyűjtőmunká-
val kezdődött. A gyerekek nagyon 
élvezték, hogy otthon, és az iskolá-
ban is búvárkodhattak könyvekben, 
a könyvtárban, az interneten. Vala-
mennyi osztályban a szülők is sokat 
segítettek a kicsiknek az anyaggyűj-
tésben, küldtek képeket, könyveket, 
együtt munkálkodtak a modellek, 
makettek építésén. A második-har-
madik napon az anyagok rendsze-
rezésére került sor, valamint a csa-
patok elképzelték, megtervezték 
a plakátok, tablók makettek végső 
kinézetét. Csütörtökön már minden 

gyerekcsoport a kiállításra kerülő tár-
gyak végső formába öntésén fárado-
zott és készültek a Víz Világnapján 
sorra kerülő projekt bemutatókra. 
Kisebb-nagyobb jegyzeteket készí-
tettek, hogy előadásuk minél tökéle-
tesebb legyen. Pénteken a tetőfokára 
hágott az izgalom mind a négy osz-
tályban, hiszen mindenkinek részt 
kellett vállalnia abban, hogy a külön-
böző csapatok bemutassák egymás-
nak az egész heti munkájuk eredmé-
nyét, gyümölcsét, a tanultakat. A 2.m 
osztály még a szülőket is meghívta e 
jeles eseményre.
Az osztályok egymás munkáját is 

megismerhették, mert körbe járva 
minden osztályba bekukkantottak, 
kérdezhettek egymástól, magyaráz-
tak egymásnak. Mi, tanítók is kíván-
csiak voltunk a többiek alkotásaira, 
ismereteire, így örömmel kísértük 
tanítványainkat körbe a termekben. 
Remek volt látni, hogy milyen sok ol-
dalról tudtuk megközelíteni a témát, 
és a gyerekek mennyire élvezték ezt 
a nem szokványos megismerési fo-
lyamatot. Mindenki annyit tett hoz-
zá, amire képes. Nagyon változatos 
munkák születtek, mint ahogy a gye-
rekek is rendkívül sokfélék. 
Az hiszem, elmondhatjuk, hogy mi, 

tanítók is sokat tanultunk a gyerekek-
ről, csoportokról, más oldalukat is 
megismerhettük, mint a hagyományos 
tanórákon. Nagyon sikeres hét volt!
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Évek óta hagyomány a Csillag-
hegyi Általános Iskolában, hogy 
a Fenntarthatósági témahéten 
a meghirdetett projekteket az in-
tézmény hagyományai szerint ala-
kítják.
Az osztályok nagy része részt vesz 

a tavaszhoz kapcsolódó programokon. 
Nem volt ez másképpen idén sem. 
A kérdésre, miszerint: honnan lehet tud-
ni, itt a tavasz? sok gyerek felelte: kiraj-

zanak a biciklisek! Ezért és a balesetek 
elkerüléséért, szülői segítséggel lehe-
tőség volt felkészíteni a kerékpárokat 
a biztonságos közlekedésre. A nyol-
cadik osztályosok „az egészség és jóllét” 
témakörét választották, mivel érdeklő-
dési körükhöz és a tananyaghoz ez állt 
a legközelebb. „A táplálkozz tudatosan” 
projektet csoportmunkában dolgozták 
fel egy jó hangulatú, vidám óra kere-
tében. A foglalkozás végén kitöltött, 
az egészségükre vonatkozó kérdőívek 
válaszait elemezve, elmondhatták, 
hogy nagyon hasznos ismeretekre 
tettek szert. A negyedikesek vízi pa-
rányokkal ismerkedtek a Gőtés tónál, 
és ha már ott jártak, egy nagy zsák 
szemetet szedtek össze a „Te szedd” 
programhoz kapcsolódva. Hivatalosan 
nem regisztrált az iskola erre a kezde-
ményezésre, de az ötödikesek az isko-
la környékén és az udvaron, családok 
és pedagógusok pedig Rómaifürdőn 
szedték a szemetet. A harmadikosok 
az „évszakok” témakörében végeztek 
projektmunkákat (technika, rajz, ének, 
magyar irodalom, matematika és környe-
zetismeret) tanórákon, illetve a délutáni 

Igazi zsongást hozott a tavasz a Csillaghegyi Általános Iskolában

Április 5-én rendezték meg a Med-
gyessy Ferenc Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskolában 
az utolsó iskolaváró foglalkozást, 
melynek keretében egy kis „utazás-
ra” hívtuk az óvodásokat.
A program keretében először Berta-

lan András, a Móra Kiadó LÜK pro-
jekt vezetője tartott LÜK bemutatót. 
Szülők és a gyermekek is megismer-
hették és kipróbálhatták az okostáblát, 
böngészhették a hozzá tartozó füzete-
ket. Ezután a gyerekek a tanító nénik 
vezetésével 3 csoportban járták végig 
a bolygókat.
Melinda néni várta őket a Mozgás 

bolygóján, ahol sok játékos, ügyességi 
feladatot oldottak meg. A Kísérletek 
bolygóján Anikó nénivel megnézték 
a „liftező mazsolákat”, papír zseb-
kendőt flambíroztak és megcsodálták 

hogyan történik a filctollak színekre 
bontása kromatográfia segítségével. 
Végül a Mesék bolygóján Mariann 
nénivel bejárták a képzeletbeli Ke-
rekerdőt. Eljutottak egészen a Mese-
várig, ahol találós kérdéseket oldot-

tak meg, verset és mesét hallgattak.
A leendő elsősök a séta során meg-

ismerték iskolánkat, megcsodálták 
a könyvtárat és a természettudományi 
szaktantermet is. Sok-sok élménnyel 
gazdagodva tértek haza.

időszakban. A Víz világnapján a Bol-
dogságkapu is átváltozott. Olyan raj-
zokkal, idézetekkel díszítettük, ame-
lyek kifejezték, mit is jelent a víz egy 
kisgyereknek. A plakátkiállítást nagy 
örömünkre sok szülő is megtekintette. 
Úgy érezzük, van remény!
A legkisebbek a „Happy héten” megta-

pasztalhatták mennyivel egészségesebb 
szomjoltásra a tiszta víz, mint a cukros 
üdítők. Azóta eltelt pár nap és öröm-
mel tapasztaltuk, hogy sokkal több 
tanuló hoz vizet magával, mint aki üdí-
tőt. A Diákönkormányzat szervezé-
sében a felső tagozatosok vetélkedőn 
vettek részt. Országos csapatversenyt 
hirdetett a NÉBIH az élelmiszerpazar-
lás csökkentéséért. Iskolánkat 3 csapat 
képviseli, már azt is tudva, hogy beju-
tottak a harmadik fordulóba.
Udvarunk és kertünk tavaszi pompá-

ban tündököl. Az ősszel elültetett fák 
kirügyeztek, a tulipánok, nárciszok, 
primulák kibújtak. Sok madár, akiket 
télen magunkhoz szoktattunk fészek-
építéshez készülődik. A hangos ma-
dárcsicsergés azt jelenti, jól érzik ma-
gukat nálunk.

Bolygók közi kalandtúra a Medgyessyben
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Rendhagyó „Könyvmoly-
túra” a Csillaghegyiben
A Csillaghegyi Általános Isko-

lában immár hagyományosan, 
minden év tavaszán tartják az in-
tézmény rendhagyó „Könyv-
moly-túráját”, amelyről Major 
Zsuzsanna tanárnő számolt be.

Évfolyam szinten egy-egy meghatá-
rozott könyv elolvasásával készültek 
fel az osztályok tanítóik segítségével 
a megmérettetésre. A gyermekek 
által kitalált csapatnévvel, csapat-
mondókával, illetve a saját maguk 
készített és díszített menetlevéllel 
indultak el az osztályok a „túra” kü-
lönböző állomásaira, ahol az általuk 
elolvasott könyvhöz kapcsolódó-
an olyan elmemozgató feladatokat 
oldottak meg, amelyek a meglévő 
ismereteikre alapozva tovább pallé-
rozta elméjüket.
Az elolvasott könyvhöz kapcso-

lódóan mókás activity, az olvasott 
könyv szereplőinek apróhirdetései, 
rokonértelmű szavak, szómagyará-
zatok, és az adott könyv történeté-
nek helyes sorrendisége is szerepelt 
a feladatok között.
Végig, az egész „Könyvmoly-túra” 

ideje alatt mosoly, lelkesedés és izga-
lom tükröződött a gyermekarcokon. 
Jó kaland volt az idei is, csakúgy, 
mint a tavalyi!

Magyar költészet napján a Csalogány EGYMI-ben

Április 11-én, a magyar költészet 
napján kulturális fesztivált rendez-
tek a Csalogány EGYMI-ben, ahol 
az intézmény tanulói megmutathat-
ták, mivel készülnek a fővárosi kul-
turális fesztiválra.
A fellépéseket zsűri is figyelte, hiszen 

ez az alkalom volt a házi válogató is 
a budapesti versenyre. A zsűri tagjait 
az intézmény vezetőségéből kértük fel. 
Az iskolánk kápolnájában berendezett 
kis színpadon remek produkciókat 
láthattunk nagyon különböző műfa-
jokban. Elhangzottak vidám énekek 
és versek, láthattunk drámát és táncos 
produkciót is. Diákjaink fellépéseiben 
nem csak tehetségük mutatkozott meg, 

hanem az is, hogy képesek kitartóan 
és sok munkával eredményeket elérni. 
Felkészítő tanáraik segítsége és a renge-
teg gyakorlás eredményeként színvona-
las műsorszámokat láthattunk.
Az eseményen egy kis tavaszmanó, 

Boróka is segített konferálni, akit a gye-
rekek és felnőttek egyaránt megszeret-
tek. Reméljük ígéretéhez híven vissza-
tér majd hozzánk. A vidám hangulatú 
délutánt a zsűri értékelése és iskolánk 
hagyományőrző tánccsoportjának ve-
zetésével táncház zárta. 
Legügyesebb diákjaink a májusban 

megrendezésre kerülő Gyógypedagó-
giai Intézmények Fővárosi Fesztiválján 
képviselhetik iskolánkat.

Költészet napja a Harrer Pál Általános Iskolában

Április 10-én reggel nyolc órakor 
„maratoni versmondás” vette kez-
detét az Óbudai Harrer Pál An-
gol Nyelvet Emelt Szinten Okta-
tó Általános Iskola alsó tagozatos 
osztályai részvételével az iskola 
könyvtárában.
Folyamatosan érkeztek az osztályok 

öt órán keresztül. Egyszerre két-két 
osztály volt a helyszínen, ahol a tanév 

során megtanult verseket adták elő. Jó 
alkalom volt ez a hamarosan verse-
nyen indulóknak és mindenki másnak 
is. Időnként ugyan járványszerűen ter-
jedt a jelszó: elfelejtettem… de több-
kevesebb rábeszélésre, mindenkinek 
sikerült leküzdeni a lámpalázat. Szí-
nesítette a programot a nem magyar 
anyanyelvű diákok előadása is, amikor 
közkívánatra verset, prózát illetve dalt 
adtak elő. A délelőtt folyamán közö-
sen egy négysorost is sikerült össze-
hozni, amit mindjárt meg is zenésí-
tettek. A rímfaragásba és a verselésbe 
belefeledkezve gyorsan elrepült a 45 
perc és máris kicsengetek. 
Reméljük, hogy a szépen felújított 

könyvtárba ezután sokkal szíveseb-
ben látogatnak tanulóink!
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Az Angol Nyelvet Emelt Szinten 
Oktató Általános Iskola hagyomá-
nyai szerint ebben az évben is meg-
rendezték az intézmény anyanyelvi 
napját, amelyről a következőkben 
olvashatnak bővebben.
Április 11-én, a költészet napján 

olyan programokat szerveztünk a fel-
ső tagozatosok számára, amelyek al-
kalmasak arra, hogy méltóképpen 
megemlékezzünk e jeles ünnepről. 
Ebben az évben azt tűztük ki célul, 
hogy minden osztály részt vehessen 
egy olyan programon, amely számára 
érdekes és tanulságos lehet.
Úgy állítottuk össze a programot, 

hogy minden korosztálynak a megfe-
lelő feladatot biztosítsuk.
Az ötödik és hatodik évfolyamos 

tanulók a Hagyományok Házába lá-
togattak el, ahol a „Találkozás a nép-
hagyománnyal” című tárlatot tekintet-
ték meg. A Hagyományok Háza a(z) 
(egyébként világhírű) Magyar Állami 
Népi Együttes állandó székhelye is. 
Mesemondónk: Agócs Gergely volt, 
akiről tudjuk, hogy híres néprajzku-
tató.
A Magyar Állami Népi Együttes be-

mutatója a tőlük megszokott, rendkí-
vül igényes módon zajlott, interaktív 
módon, a vállalkozó gyerekek a szín-
padon együtt táncolhattak a tánco-
sokkal. Ezt követően kézműves fog-
lalkozások voltak, amelyeknek során 
a fiúk megismerkedtek a népi hang-

szerek készítésével, megtudtuk, mi 
is az a „recefice”. Ez (sok más jelentése 
mellett) egy egyszerű kis hangszer (ed-
dig csak annyit tudtunk a régi dalból, hogy 
„recefice bumm bumm bumm”). A lányok 
rongybabát készítettek, mások pedig 
a táncházi foglalkozáson vettek részt.
A hetedikesek a Petőfi Irodalmi 

Múzeumban tettek látogatást, ahol 
megtekintették a „Ki vagyok én? Nem 
mondom meg…” című Petőfi-tárlatot. 
A kiállítás szervezői arra is ügyel-
tek, hogy a múlt és jelen valahogyan 
együtt legyen: például egy régi iskola-
padba volt beépítve egy laptop, ame-
lyen a költő életét lehetett olvasni. 
A kézműves foglalkozáson mindenki 
ex-librist készített, ami már nálunk 
„hagyomány”. Lassan már mindenki 
ismeri, és a nagyok a kisebbek számá-

ra könyvjelzőket készítenek „ex-lib-
ris” díszítéssel. Ez egy saját „logo”, 
amelyet be lehet ragasztani vagy 
nyomtatni a saját könyvünkbe.
A nyolcadikosok a Bajor Gizi Szí-

nészmúzeumban voltak. Ha valaki 
azt gondolná, hogy ez egy unalmas 
hely, ahol csak régi legyezők és ru-
hák vannak, az nagyon téved! Persze, 
ilyenek is vannak, de ezen kívül sok 
érdekesség és egy 9 állomásból álló 
„akadályverseny” is várta a látoga-
tókat. Többek között régi filmekből 
láttak részleteket, majd kérdésekre 
kellett válaszolni. A vetített filmrész-
let sokunk kedvence, a „Liliomfi”, 
amelyben nagy színészeink szerepel-
tek. Akik ismerjük, tudjuk, hogy nem 
lehet nem szeretni, Nagyon tetszett 
a gyerekeknek is! Jó, hogy megismer-
ték régi nagy színészeinket. Ezen kí-
vül volt versírás, helyzetgyakorlat, de 
a legnépszerűbb az volt, hogy be lehe-
tett öltözni régi jelmezekbe. A lányok 
még a fűzőt is kipróbálhatták. Örül-
tek, hogy ma nem kell ilyet viselni.
Összességében a gyerekek nagyon 

elégedettek voltak, többen úgy fogal-
maztak, hogy „érdekesebb volt, mint 
a tanóra”, és hogy szívesen részt ven-
nének újból egy ilyen programon. En-
nek mi, szervezők, nagyon örülünk, 
valamint annak is, hogy mindenütt azt 
a visszajelzést kaptuk, miszerint a mi 
iskolánk gyermekei mindenütt fegyel-
mezetten viselkedtek.

Anyanyelvi nap az Angol Tagozatosban
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Rendhagyó olvasásórán vettek 
részt a Csillaghegyi Általános Is-
kola 3.a osztályosai. Az órán teljes 
ősmagyar ruházatban tartott elő-
adást az osztály egyik tanulójá-
nak nagypapája, Kelemen Sándor 
hagyományőrző.
A honfoglaláskori emberek szokása-

iról, életmódjukról olyan élménysze-
rű órán vettek részt a gyerekek, hogy 
még a szünetben is csakúgy zápo-
roztak a kérdések Sándor bácsi felé. 
Különleges volt az ősmagyarok 
ruházata, használati eszközei, me-

lyekből gazdag ízelítőt láthatott 
az osztály. Mint kiderült, nemcsak 
Sándor bácsi, de a család szinte ösz-
szes tagja íjászkodik, beleértve a 3. 
osztályos Nimródot és a 6. osztályba 
járó Boglárkát is. Ezen az órán be-
tekintést kaphattak a harmadikosok 
az ősmagyarok harcmodorába, hadi 
szervezetük felépítésébe és minden-
napjaikba.
Köszönjük a Kelemen család nagy-

szerű óráját! Reméljük, máskor is 
lesz még alkalmunk bepillantani ebbe 
a csodálatos régi világba.

Olvasásóra egy hagyományőrző segítségével Környezet óra 
sólymokkal
A Dr. Béres József  Általános 

Iskola három osztálya vett részt 
azon a rendhagyó környezetis-
meret órán, amelyen Kisteleki 
Gergely hivatásos solymász láto-
gatott el az 1.a, 2.a és 3.a osztá-
lyokhoz.
Gergely három sólymot hozott ma-

gával, akik különleges nyugalommal 
ülték végig a számunkra nagyon iz-
galmas előadást, amelyen mindenfé-
le ragadozó madár szóba került, de 
az előadónk más állatokról is szí-
nesen mesélt. Az előadások végén 
az udvaron röptetés közben is meg-
csodálhattuk a madarakat, akik végül 
megkapták jól megérdemelt jutalmu-
kat, a nyers nyúlcombot.
Mindannyian elragadtatással hall-

gattuk a rengeteg érdekes történetet, 
és élvezettel gondolkoztunk a raga-
dozó madarakról. Közelről szemlél-
tük meg azokat a madarakat, amiket 
nagy ritkán messziről láthatunk ma-
gasan az égen körözve: nagyon sok 
mindent tanultak a gyerekek ezen 
a délelőttön.
Úgy gondolom, hogy Gergely bizo-

nyára szívesen látott vendég lesz az is-
kolában még más osztályoknál is!

A Bárczi Géza Általános Iskola 
az idén is csatlakozott a Buda-
pesti Pedagógiai Oktatási Köz-
pont Tavaszi Pedagógiai Napok 
rendezvénysorozatához. Az in-
tézmény által szervezett program 
mottója a „Figyelem, fegyelem!” 
címet kapta. 
A figyelem és a fegyelem fejleszté-

se az alapja a hatékony oktató-nevelő 
munkának. A téma több szempont-
ból való bemutatását tűztük ki célul. 
Az anyanyelv foglalkozás, a mozgás-
fejlesztés, a személyiségfejlesztés, vagy 
a rajz tanítása egyformán számos le-
hetőséget rejt magában. Hogy hogyan 
valósul meg ez a gyakorlatban, abból 
adtak ízelítőt kollégáink.

Fehérné Sebő Klára és Nagy Iván-
né „A figyelem fejlesztésének általánosan 
alkalmazható eszközei, módszerei” cím-
mel anyanyelv és mozgásfejlesztés 
keretében mutatott be figyelemfej-
lesztő fogásokat.
Burucs Erika „Önmagamra, társaimra 

és a környezetemre figyelés” című foglal-
kozásán az önismeret- és önértékelés 
fejlesztést, a közösségépítés tanórá-
ba építhető gyakorlatát ismerhettük 
meg.
Makai Boros Anikó „A figyelem- és 

a fegyelemfejlesztés szerepe a rajz és fes-
tészet oktatásában” című előadásában 
bepillantást kaptunk a művészek és 
művészetek másik oldalára, ahol fon-
tos szerephez jutnak: a rend, rend-

szer, figyelem és a fegyelem külön-
böző megnyilvánulásai.
A kollégáink bemutatójukkal, elő-

adásukkal bizonyították azt a szak-
mai tudatosságot, ami áthatja mun-
kájukat. Olyan fogásokat gyűjtöttek 
össze, és adtak át, amit a mindennapi 
gyakorlatban hasznosítani tudnak 
a jelenlevők.
Budapest és Pest megye iskolái-

ból közel száz pedagógus vett részt 
a szakmai programjainkon, az elége-
dettségi értékelés szerint hasznosnak 
tartották a rendezvényt, örömmel 
jönnek legközelebb is hozzánk.
Reméljük, az Őszi Pedagógiai Na-

pokon is megoszthatjuk jó gyakorla-
tainkat, tapasztalatainkat.

Tavaszi Pedagógiai Napok a Bárcziban
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Frühling verseny a Fodrosban
A tanulóknak egy izgalmas és ér-

dekes, általános nyelvi kompetenciát 
mérő feladatlapot kellett kitölteniük 
a rendelkezésükre álló hatvan perc 
alatt. Az olvasásértés témái között 
természetesen megjelent a tavasz és 
az akkor még közelgő húsvét is az al-
sóbb évfolyamosok nagy örömére. 
A verseny végén a szokásos uzsonna 
sem maradhatott el, miközben vol-
tak, akik a tanáraikat faggatták a he-
lyes megoldásról, míg mások meg-
könnyebbülve beszélgettek. 
Ismét egy vidám délutánt tölthettek 

a német nyelvet tanuló és szerető gye-
rekek a Fodrosban! Köszönet a javí-
tásban közreműködő kollégáknak és 
természetesen az iskolának a színvo-
nalas szervezésért, a verseny sikeres 
lebonyolításáért. 
Gratulálunk a győzteseknek!

Az Újpesti Károlyi István Általá-
nos Iskola és Gimnázium lelkes 
csapatai már évek óta indulnak 
a szabadtéri Medve Matek verse-
nyen, amit idén első alkalommal 
a Városligetben rendeztek meg.
Iskolánkból többen vannak, akik 

már törzstagként vesznek részt, és 
volt, aki újonnan csatlakozott a csa-
patunkhoz. A versenyen összesen 
négy kategóriában lehet indulni a ta-
nulóknak két vagy három fős csapa-
tokban. Míg a diákok elmélyednek 
a matematikai rejtelmeibe, addig 
a tanároknak is lehetősége van két-
féle felnőtt kategória közül választva 
részt venni a versenyen.
Az egyes csapatoknak közösen, 
a helyszínen található állomásokon 

kell megoldani az ott kapott matema-
tikai logikai feladatot, majd a beadott 
válasz helyességétől függően tovább 
kell haladniuk egy következő állo-
másra. Így nemcsak a matematikai 
tudás számít, hanem a csapattagok 
közti együttműködés és kommuniká-
ció is. A verseny izgalmát az fokoz-
za, hogy azt nem lehet tudni, hogy 
a csapat helyesen oldotta-e meg, 
a feladatot, vagy sem. Ha helyesen 
oldotta meg, akkor a főútvonalon 
halad, ha esetleg nem, akkor mellék-
úton, de számukra ezt nem árulják el. 
Viszont a fokozatok elérésével lehet 
következtetni arra, hogy eddig hány 
főfeladatot sikerült megoldjanak 
a csapatok: az aktuális feladat elején 
a „bronzmedve fokozat” kifejezés azt je-

lent, hogy eddig már sikerült három 
főfeladatot megoldaniuk a diákok-
nak, az „ezüstmedve fokozat” kifejezést 
látva már öt jó főfeladatnál járnak, 
viszont az „aranymedve fokozat” eléré-
sét már nem árulják el az állomáso-
kon lévő szervezők, azt csak a vég-
eredményből lehet megtudni.
A cél a helyes úton minél messzebb 

jutni, azaz minél több főfeladatot 
helyesen megoldani. Az állomások 
helyszíneiről, amik olykor elég távol 
vannak egymástól, a csapatok a köny-
nyebb tájékozódás segítségekép-
pen térképet és leírást kapnak. Így 
az eredményhirdetésnél minden kate-
góriában külön szokták díjazni a leg-
több kilométert megtett csapatokat is. 
Valamint kategóriánként az első hat 
helyezett csapat oklevélben részesül, 
az első három helyezett pedig tárgy-
jutalomban is, illetve ők azok, akik to-
vábbjutnak az országos döntőbe. 
A verseny jó hangulatát a beneve-

zett versenyzők hatalmas létszáma 
is jól mutatja, hiszen az idei évben 
is közel 3500 lelkes kis „medve” vett 
részt a versenyen.

Medve Matek versenyen voltak a Károlyisok

A Fodros Általános Iskolában áp-
rilis 10-én került megrendezésre 
a „Frühling” német tanulmányi 
verseny a német nyelvet heti három 
órában tanuló gyerekek részére. 
A versenyről Paksainé Bóka Ágnes, 
a verseny szervezője számolt be.

A verseny negyedik évfolyamtól 
nyolcadik évfolyamig került meghir-
detésre. A 10. jubileumi eseményen 
Havas Thyra intézményvezető asz-
szony köszöntötte a közel negyven 
fős izguló gyereksereget természete-
sen németül.
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Április 10-én került megrendezés-
re a Bendegúz Tudásbajnokság 
Országos Tanulmányi Versenyének 
megyei fordulója az Óbudai Harrer 
Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten 
Oktató Általános Iskolában.
Már hatodik éve ad otthont az intéz-

mény e nívós rendezvénynek. A fővá-
ros minden pontjáról érkeztek tanulók, 
hogy a jók között a legjobbak legyenek. 
Iskolánkból 58 tanuló vett részt a ver-
senyen. Az egy tantárgyból verseny-
zőknek 45 perc, a kettő vagy három 
tantárgyból indulóknak 90 perc állt ren-
delkezésükre. Mindegyik közismereti 
tantárgyból lehetett nevezni, melynek 
feltétele a Tudásbajnokság első 5 le-
velező forduló minden megoldásának 

határidőre történő visszaküldése volt.
A gyerekek számára a versenybiz-

tonságot az elmúlt hónapok levelezős 
versenye garantálta. A legtöbben ma-
tematika tantárgyból indultak. A me-
gyei forduló első 3 helyezettje érmet 

és jutalmat kapott, a legjobb ered-
ményt elérő tanulók pedig májusban 
Szegeden, az országos döntőn mérhe-
tik össze tudásukat. 
Addig is sok sikert kívánunk verseny-

zőknek, felkészítőknek egyaránt!

Bölcs Bagoly csapatver-
seny a Bárcziban

Idén 12. alkalommal szervezte 
meg a Bárczi Géza Általános Iskola 
a negyedikesek számára a kerületi 
szintű csapatversenyt, a Bölcs Ba-
goly versenyt.
A témát most is a környezetünkben 

található nevezetességek adták: idén 
köztéri szobrok közül válogattunk. 
Magunk is meglepődtünk milyen sok 
helyszínen találunk műalkotásokat.
Különböző korokból származnak, 

sok mindenről mesélnek. A feladatok 
megoldása során nem csak érdekes-
ségeket tudhatnak meg a gyerekek, 
hanem próbára tehetik gondolkodásu-
kat. Az idén sem a tárgyi tudást kértük 
számon, logikával, leleményességgel 
fejthették meg a rejtvényeket. A téma 
felvetésével szeretnénk a figyelmet 
a helytörténetre irányítani, és felkelteni 
kollégáink érdeklődését a téma iránt.

Hogyan is lehet fizikát játszani? – 
hangzott a kérdés az Újpesti Káro-
lyi István Általános Iskola és Gim-
náziumban.
A verseny januárban indult, amely há-

romfordulós volt. Minden fordulóban 
feltettek egy Telkes Máriára vonatko-
zó fizikatörténeti kérdést (Miért hívták 
Napkirálynőnek, mire használta a glauber-
sót, hogyan készült az első napház?), és el 
kellett végezni három-három kísérletet, 
amelyet dokumentálni és magyarázni is 
kellett. Kedvenc kísérletünk a kilencből 
az volt, amikor fémből készült edény-
súrolót bevizeztünk, majd egy hosz-
szúkás üvegpohárba tettünk úgy, hogy 

az a pohár aljához közel helyezkedjen 
el. Ezután megfordítottuk a poharat 
és egy festékes vizet tartalmazó lapos 
tányérba belefordítva vártunk, vártunk. 
majd azt tapasztaltuk, hogy a víz szintje 
a pohárban megemelkedett. Nem csak 
a kísérlet volt izgalmas, hanem a meg-
oldás, magyarázat felfedezése is nagy 
örömöt jelentett számunkra.
Csapatunkat is meghívták az április 

5-én, a Szegedi Tudományegyetemen 
tartandó eredményhirdetésre. Az első 
előadást Dr. Papp Katalin tartotta, és 
bemutatta a verseny húszéves történe-
tét, valamint hogy napjainkig milyen 
változások történtek az eredeti célokat 
megtartva. Ezt követte Dr. Nagy Lász-
ló prezentációja a Fény és életről. Ezután 
a legügyesebb versenyzők mutathatták 
be a kísérleteket, és az ötletes megol-
dásaikat, amiket mi nagyon élveztünk. 
Látványos bemutatókat, érdekes ma-
gyarázatokat és lelkes diákokat láthat-
tunk. Majd sor került a nagy izgalom-
mal várt díjak átadására.
Csapatunk (Kajtor Enikő 10.a, Mező 

Ádám 10.a, Pajcsics Kálmán 10.a) dicsérő 
fokozatot ért el az országos versenyen. 
Felkészítő tanárunk Schmerczné Kor-
mos Nóra volt. Már most várjuk a jö-
vőre kitűzött feladatokat!

Játsszunk fizikát Telkes Mária emlékére

Fővárosi Tudásbajnokság a Harrerban
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XXXV. Koncz Dezső Országos Tanulmányi Verseny Szemléletformálás 
és érzékenyítés 
a Csillaghegyiben

A Csillaghegyi Általános Isko-
la 6.b osztályának a megszokot-
tól eltérő módon zajlott az egyik 
osztályfőnöki órája: a Vakok és 
Gyengénlátók Közép-Magyaror-
szági Regionális Egyesületének 
előadói érkeztek az intézménybe, 
hogy a gyerekek megismerked-
hessen a látássérült embertársaik 
életével.
Az egyesület munkatársai hasznos 

és tanulságos előadást tartottak arról, 
hogyan tudnak az emberek támaszt 
nyújtani látássérült embertársaiknak. 
Meséltek arról, hogy ők hogyan élik 
az életüket, milyen helyzeteket élnek 
meg a közlekedésben. Elmondták és 
be is mutatták, hogy a látó emberek 
milyen módon tudnak a segítségükre 
lenni. Különböző mértékben ugyan, 
de mindhárman látássérültek voltak, 
így személyes élményeket osztottak 
meg a tanulókkal. Különleges módja 
volt a tapasztalásnak, hogy kipróbál-
hatták a gyerekek a fehér bottal tör-
ténő közlekedést és a vakvezető ku-
tyák mindennapjaiba is bepillantást 
nyertek.
 A hallottak és látottak után a csillag-

hegyi ifjak szakszerűen és bátran fog-
nak egy adott helyzetben támogatást 
nyújtani a látássérült embereknek.

Idén már harmincötödik alkalom-
mal rendezték meg az Országos 
Koncz Dezső Tanulmányi Versenyt, 
melyen idén is részt vettek a Csalo-
gány EGYMI tanulói.
A megmérettetés során öt témakör-

ben bizonyíthattak az értelmileg aka-
dályozott tanulók: általános ismeretek, 
életviteli, kézműves tevékenységek, 
konyhai munkák és sport-mozgás. 
Az intézményben megtartott márciusi 
házi verseny után az induló csapatot 
közel egy hónapig heti rendszeresség-
gel készítettük fel kollégáinkkal, mely-
hez az anyagi fedezetet a tankerülettől 
kaptuk.
A budapesti fordulónak az üllői úti 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola 
és Készségfejlesztő Iskola adott helyet 

április 8-án. A verseny zsűrijének elnöke 
intézményünk vezetője Dr. Kántor Gé-
záné volt. A házigazdák rendkívül szí-
vélyesen, körültekintően gondoskodtak 
a versenyzőkről és kísérőikről. Verseny 
tisztasága érdekében minden delegáci-
óból egy felnőtt kísérő az állomásokon 
segítette a zsűri munkáját. A gyermekek 
jó teljesítményéhez hozzájárult a barát-
ságos, támogató környezet is.
Büszkén figyeltük, hogy tanulóink 

összeszedetten, egymásra odafigyelve 
és együttműködve dolgoztak, és ké-
pességeikhez mérten a legjobb teljesít-
ményt nyújtották. Ezt több állomásról 
is visszajelezték az állomásvezetők is. 
A versenyen induló tizenkét budapes-
ti intézmény csapatai között diákjaink 
a hetedik helyet szerezték meg.

A Bárczi Géza Általános iskola 
először adott otthont a Creative 
English Competition elnevezé-
sű versenynek, amelyen a kerület 
azon 3-8. évfolyamos diákjai ve-
hettek részt, akik az angol nyelvet 
heti három órában tanulják. A ver-
senyről Nehéz-Posony Zsuzsanna 
versenyszervező, az Idegennyelvi 
munkaközösség vezetője írt. 

A 45 perces, egyfordulós, írásbe-
li megmérettetésen a versenyzők 
Holidays, Festivals és Travelling téma-
körökben angol nyelvi tudásuk mel-
lett nyelvi kreativitásukról és célnyelvi 
kulturális ismereteikről adtak számot. 
A feladatlapok összeállítását, a ver-
seny lebonyolítását, a javításokat és 
értékeléseket a Bárczi Géza Általános 
Iskola idegennyelvi munkaközösségé-
nek angol szakos tanárai végezték.
A verseny évfolyamonkénti első 

három helyezettje könyvjutalomban 
részesül, az Oxford University Press 
jóvoltából.
Gratulálunk a nyerteseknek és felké-

szítő tanáraiknak!

Creative English Competition Verseny

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323465584562658
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323466791229204
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323466791229204
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323466791229204
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323468367895713
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323465584562658/2323465297896020/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323466791229204/2323466631229220/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323468367895713/2323467464562470/?type=3&theater


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

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Az Óbudai Gimnázium konditer-
mének felújításáért együttes erővel 
fogott össze a Gyermekeink Mozgá-
sáért Egyesület lelkes elnöke, Csíki 
Mariann, az iskola tanulói, tanárai, 
közülük kiemelve Meinhardtné 
Gubicza Mária tanárnőt valamint 
az egyesület jógaoktatóit.
A nagyszerű cél elérése érdekében 

2018. december 1-jén a gimnázium 
Egészség Napja közös reggeli jógával 
kezdődött. A közösségi megmozdu-
lás kettős célt szolgált, egyrészt, hogy 
az intézményben tanulók, tanítók és 

az iskola vezetősége jógázással tá-
mogassák az iskola konditermének 
felújítását (Összesen 387 fő jógázott, ami 
azt jelentette, hogy ennyien hétszáz forinttal 
járultak hozzá a felújítási munkálatokhoz), 
másrészt, hogy az önkéntes munkát 
végző jógaoktatók a sportágat nép-
szerűsítsék. A jóga megszerettetése és 
kipróbálása lehetőséget biztosít a pre-
ventív, egészségmegőrző életmód ki-
alakításához és fenntartásához kortól 
és nemtől függetlenül, miközben segíti 
a mindennapi feszültségek oldását.
A sikeres együttműködést köve-

tően a konditerem és a benne lévő 
kardiógépek felújítási munkái meg-
kezdődtek. A konditerem új gépek-
kel, tükörrel gazdagodott. A felújítási 
munkákhoz szükséges finanszírozást 
a támogatásként kapott összeg mellett 
a gimnázium Diáksport Egyesülete is 
jelentős összeggel támogatta, aminek 
segítségével a teljes körű felújítás létre-
jöhetett. Mind a termet, mind az ajtót 

Felújították az Óbudai Gimnázium konditermét
plakátok színesítik, a terem belsejében 
motivációs üzenetek segítik a benti 
munkát.
A konditerem átadására március 

20-án került sor. Az eseményen nagy 
létszámmal képviseltette magát az is-
kola közössége, tiszteletét tette az in-
tézményvezető és az intézményvezető 
helyettese, emellett számos tantestületi 
tag és diák is megjelent. Az alkalom 
ünnepélyes szalagátvágással kezdő-
dött. A köszönetnyilvánítások sorát 
a diákok nevében Andrejkovics Gá-
bor, a DÖK elnöke kezdte, majd Mező 
Csaba testnevelőtanár folytatta a tan-
testület nevében. Végül, de nem utolsó 
sorban Csíki Mariann, a Gyermekeink 
Mozgásáért Egyesület elnöke köszön-
tötte az átadáson megjelenteket. Hasz-
nos, egyben kellemes időtöltést kívánt 
mindenki számára.
A felújított konditerem ismét hasz-

nálhatóvá vált az iskola tanulói és dol-
gozói számára is.

,, Szállj költemény, szólj költemény mindenki-
hez külön-külön,
hogy élünk ám és van remény, - van idő, csíp-
jük csak fülön.”   Attila
Április 3-án a III. Kerületi Bárczi 

Géza Általános Iskola adott otthont 
a fővárosi vers és prózamondó verseny-
nek. Nagy várakozás és izgalom előzte 
meg a napot, hiszen közel 200 embert 
láttunk vendégül a Bárcziban. Megérte 

a készülődés! A fellépő diákok, a zsűri 
tagjai, a nézőközönség és a szervezők 
igazi versünnepnek lehettek részesei. 
A klasszikus szerzők: Petőfi Sándor, 
Arany János, Kosztolányi Dezső, Ka-
rinthy Frigyes mellett kortárs művé-
szek: Szabó T. Anna, Kányádi Sándor 
és Lackfi János alkotásai is elhangzot-
tak. A versenyzők két korcsoportban: 
5-6. évfolyam és 7-8.évfolyam, külön 

vers és külön próza kategóriában mér-
ték össze magukat.
A négy szekció zsűrielnöke Baranyai 

Brigitta, a József  Attila Színház dra-
maturgja, Fehér Anna Jászai Mari-díjas 
színművész, Érdemes Művész, a Jó-
zsef  Attila Színház tagja, Ficza István 
színművész, az Örkény István Színház 
tagja, valamint Zöld Csaba színművész, 
a József  Attila Színház tagja volt.
Nehéz feladat hárult a zsűri tagjaira, 

hiszen a versenyzők a kerületük kép-
viseletében első helyezettként érkeztek 
a fővárosi fordulóra. Értékelési szem-
pont volt többek között a magabiztos 
szövegtudás, szövegválasztás, értő elő-
adás, a kapcsolatteremtés a közönség-
gel. A gyerekek és a nézőközönség is 
érdeklődve hallgatta a zsűri értékelését, 
sőt az eredményhirdetés végén a ver-
senyzők lehetőséget kaptak egyéni 
megbeszélésre is.
Nagyon jó hangulatban telt a délután, 

sok szeretettel várjuk vissza jövőre is 
a versenyzőket!

Fővárosi vers- és prózamondó verseny
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Április 13-án rendezték meg 
a Medgyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Is-
kolában a több embert megmoz-
gató családi napot. A rendezvényt 
szándékosan szervezték szombatra 
az intézmény dolgozói, hogy minél 
több szülő is részt vehessen rajta. 
A programról Magosné Kiss Róza 
és Farkas Adrienn számolt be.
Ez a tervünk sikerült is, hiszen 

alig fértünk el a megnyitón az aulá-
ban. A nyitó előadást Páger Zsolt, 
a Hungast Gyermekmenza Kft üzlet-
fejlesztési igazgatója tartotta Változó 
világ – változó étkezések címmel. Érde-
kes, színes, meghökkentő bemutatón 
vettünk részt. Mindenki nagyon élvez-
te a sok új információt adó előadást.
Ezután párhuzamosan kezdődtek 

a programok. Különböző szűrő-
vizsgálatokat és méréseket végeztek 
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szol-
gálatának munkatársai, Budapest Fő-
város Kormányhivatala Népegész-
ségügyi Főosztály egészségnevelő 
munkatársai, a Magyar Vöröskereszt 
III. Kerületi Kirendeltsége és Ifjúsá-
gi Szervezete munkatársai, a Szent 
Margit Rendelőintézet kollégái, va-
lamint a Budapest Főváros Kor-
mányhivatala II. Kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztály dolgozói.
A szülők, tanárok és diákok részt 

vehettek vérnyomásmérésen, látás-
élesség vizsgálaton, testzsír-száza-
lék-, testsúly-, testmagasságmérésen 
és BMI index kiszámításon is. Volt 
hűtőhigiéné, okostányér és tüsszencs 
program, fognyűvők, avagy italaink 
cukortartalma játék, újraélesztés be-
mutató, kilélegzett CO mérés is, de 
rengeteg információt tudhattak meg 
az érdeklődők a fiatalkori szerhasz-
nálatról és a dohányzás ártalmairól. 
Mindenki arra a szűrésre mehetett, 
amelyre kedve illetve lehetősége volt.
A vizsgálatok nagy sikert arattak 

mind tanulóink, mind szüleik kö-
rében! A szűrésekkel egy időben 
az ebédlőben a Hungast Gyermek-
menza Kft dietetikusa tartott rövid 
előadást az egészséges szendvicské-
szítésről, majd a tanulók – évfolya-
monkénti beosztásban – maguk készít-
hették el kis tízóraijukat a cég által 
hozott alapanyagokból. Kezük nyo-
mán kreatív tányérok születtek.
Ezzel egy időben a többi diák és 

szülő sorversenyeken vett részt 
a tornateremben és aulában nagy lel-
kesedéssel. Tizentkét óra után kez-
dődött a tornateremben a „focigála” 
a művész válogatott, tanár váloga-

Családi- és egészségnap a Medgyessyben
tott, szülői válogatott, nyolcadikos 
válogatott, és a volt diákok váloga-
tott csapatok részvételével, amely 
szintén kellemesen, izgalmakkal teli 
volt.
Azt tapasztaltuk, hogy minden 

megszervezett esemény jól sikerült. 
Érdekes, izgalmas, látványos prog-
ramok voltak. Tanáraink, diákja-
ink, szülők hasznosan, vidáman, jó 
hangulatban töltötték ezt a tavaszi 
szombat délelőttöt.
Köszönjük a megrendezést segí-

tő cégeknek, egészségügyi intéz-
ményeknek!
Mivel az egészségnap témája a vál-

tozó étkezések és az ezzel kapcsola-
tos új szokások kialakulása volt, isko-
lánk idén is plakátversenyt hirdetett. 
A fókuszt az étkezéssel kapcsolatos 
változások adták. A gyümölcsök és 
a zöldségek az étlapunkon keveseb-
bet szerepelnek ezért, arra gondol-
tunk, hogy a hagyományos plakát-
versenyünkön, most a gyümölcsök 
és a tartósítószerek is szerepeljenek. 
Montázst készítettek a gyerekek, 
csak két megkötést kellett figye-
lembe venni. Az egyik a technika 
és a gyűjtés, miszerint a fogyasz-
tott termékekről az átlagos tápér-
tékét kellet kivágni és felragasztani. 
A másik megkötés az volt, hogy egy 
gyümölcsöt vagy zöldséget kellett 
formáznia ezeknek a plakátoknak. 
Több olyan munkát is kaptunk, ahol 
a gyerekek tovább gondolták a fel-
adatot. Grósz Tamara 6.a osztályos 
tanulónk a körtéket egy piacra kép-
zelte és több dimenzióba helyezte 
az alkotást. Kaptunk szépen meg-
komponált körtéket és almákat, volt 
padlizsán és szőlő is. Az ötletek kö-
zül kiemelkedett Berecz Vivien 6.c 
osztályos tanulónk alkotása, aki úgy 
ragasztotta fel a kis termékismerte-
tőket ahogyan az ananász külső héja 
válik kis szeletekre.
Nagy öröm volt a munkákat meg-

kapni, mert a kiállítás hozzásegített 
ahhoz, hogy jobban figyeljünk az ét-
kezésünkkel kapcsolatos változásokra.
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A csillaghegyi intézmény nagy 
örömére a Csillaghegyi Általános 
Iskola adott otthont a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(Nébih) „Mese habbal, szülinap-
pal” című mesekönyvének bemuta-
tójára.
Az Agrárminisztérium és a Nébih ki-
emelten foglalkozik a gyermekekkel, 

és olyan tudást szeretne nekik átadni, 
amely nélkülözhetetlen a mindennapi 
életükhöz. Pedagógusoknak, tanulók-
nak és szülőknek egyaránt kifejezetten 
érdekesek az élelmiszerekkel, élelmi-
szerbiztonsággal kapcsolatos témák, 
így nagy segítséget jelent, hogy a tudás 
átadásához a használatra kész oktatási 
segédanyagok, játékok mellett már egy 

Kiváló hangulatban zajlott az Új-
pesti Csokonai Vitéz Mihály Álta-
lános Iskola és Gimnázium jubile-
umi évének tiszteletére rendezett 
Kerületi Komplex Műveltségi Ve-
télkedő, melyen a Könyves Kálmán 
Gimnázium és az Újpesti Babits 
Mihály Gimnázium csapataival 
mérték össze tudásukat az intéz-
mény tanulói. 

Intézményünk fennállásának 30. év-
fordulója alkalmából komplex művelt-
ségi vetélkedőt szervezett Kiss László 
tanár úr és a humán, valamint a művé-
szeti munkaközösség, melyen Csoko-
nai kora elevenedett meg. Újpest két 
patinás gimnáziumának, a Könyves-
nek és a Babits-nak a tanulói a humán 
szakosainkkal mérték össze tudásukat, 
kreativitásukat. Zsűrizésre felkértük 

Borosné Kézy Zsuzsannát, iskolánk 
volt igazgatóját, Radványi Orsolyát, 
a Szépművészeti Múzeum kurátorát, 
illetve Ladányi Richárd egyetemi hall-
gatót, volt Csokonais diákot.
A feladatok nemcsak rendkívül vál-

tozatosak, hanem igen szórakoztatóak 
is voltak: volt felvilágosult érettségi, 
zenefelismerés, versírás, festmény élő-
szereplős bemutatása, interjú a kor-
szak kiemelkedő alakjaival, és „Ki va-
gyok én?” játék is. Nem csoda hát, hogy 
minden jelenlévő remekül érezte ma-
gát, és a rendezvény verseny jelleg ha-
mar sokadlagossá vált – épp ezért nem 
is szeretnénk közzétenni az egyébként 
igen szoros végeredményt.
Ezúton is nagyon köszönjük a ver-

senyzőknek a részvételt, a zsűrinek 
az értékelést, a tanároknak pedig 
a szervezést, felkészítést!

Mese habbal, szülinappal

Babits-csal és Könyves Kálmánnal ünnepeltük Csokonait

mesekönyv is rendelkezésre áll. A me-
sekönyv kiválóan alkalmas arra, hogy 
az iskolai keretek közül kilépve a gyere-
kek azt a szülőkkel közösen olvassák el, 
ezeken keresztül pedig végigtekintsék, 
hogy a saját háztartásukban vagy éppen 
a bevásárlások során mi mindenre kell 
odafigyelni. 
A Nébih oktatási programjának ed-

dig elért eredményeiről és jövőbeli 
terveiről Zsigó Róbert államtitkár úr, 
a mesekönyv elkészítésének hátteréről, 
részleteiről a Nébih igazgatóhelyettese, 
Kasza Gyula beszélt a hallgatóságnak. 
Ezt követően a mesekönyv írója, Gévai 
Csilla írónő interaktív felolvasás kere-
tében adott betekintést a gyerekeknek 
a „Mese habbal, szülinappal” fordulatos 
történetéből.
A felolvasást követően egy kis megle-

petés érte a gyerekeket. Ügyes cukrászok 
megalkották a mesekönyv ízletes köz-
ponti elemét, amelyet az esemény meg-
koronázásaként meg is kóstolhattak.
A 3.a osztály tanulói a torta mellé meg-

kapták a mesekönyvet is, de a könyvtá-
runk állománya is gyarapodott számta-
lan példánnyal.
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A Csillaghegyi Általános Iskola 
6.b osztálya ellátogatott a Csillag-
ház Általános Iskolába, ahol lehető-
ségük volt találkozni és barátkozni 
az ott tanuló mozgáskorlátozott és 
halmozottan sérült gyerekekkel.

Az iskola igazgatója, Horváthné 
Illés Barbara kihelyezett osztályfő-
nöki óra keretén belül bemutatta 
az iskolát. A csillaghegyi gyerekek 
megismerték a Csillagházban tanuló 
gyerekeket, és megnézték egy nap 

Csillaghegyiek látogatása a Csillagházban

Divatbemutatón a Csalogány EGYMI Gyermekotthonának lakói

Szombathely adott otthont an-
nak a divatbemutatónak, amelyet 
április 12-én rendezett meg a Di-
vatbemutató Kicsit Másképp Ala-
pítvány.
Mák Dóri fejében, aki az alapítvány 

egyik vezetője, néhány évvel ezelőtt 
született meg az ötlet, hogy a ren-
dezvények segítségével közelebb vi-
gye a „másságot” az emberekhez, és 
felhívja a figyelmet a másság elfoga-

dására, ezzel is érzékenyítve az em-
bereket. Az Alapítvány működteté-
sével több, fogyatékos gyerekeket, 
felnőtteket ellátó intézményt támo-
gat különböző fejlesztő eszközök, 
játszóterek ajándékozásával.
Hogy miért volt más ez a divat-

bemutató? Mert nem a megszokott 
vékony, hosszú lábú szupermodel-
lek vonultak végig a kifutón, hanem 
az ország több településéről érkező, 

történéseit képekben. Ezt követően 
került sor a személyes találkozásra. 
Mindkét részről a gyerekek izgatot-
tan várták a látogatást. Négy helyszí-
nen, négyféle foglalkozáson vettek 
részt közösen a sérült gyerekekkel. 
Nagy élmény volt mindenki számá-
ra. Készítettek fényképeket és szelfit. 
Meséltek az ottani nevelők arról, 
miben más ezeknek a gyerekeknek 
az iskolai élete. Informáltak arról is, 
hogyan tudnak segíteni nekik abban, 
hogy az ő életük is olyan boldog le-
gyen, mint az egészséges társaiké. 
A látogatás végén a gyerekek saját 
maguk készítette süteménnyel ked-
veskedtek nekünk. A tanulóknak na-
gyon tetszettek a programok. Mély 
élményekkel lettek gazdagabbak, 
ahogy ők ezt később megfogalmaz-
ták.

különböző fogyatékossággal élő em-
berek. Volt a modellek között, aki 
veleszületett érzékszeri, mozgásszer-
vi, értelmi fogyatékossággal bír, volt, 
akinek, valamilyen betegség vagy bal-
eset következtében alakult ki meg-
változott külsője, fogyatékossága. 
Azonban pénteken a kifutón megva-
lósult a csoda! A csoda, amelynek fő-
szereplői között ott lehetett a Csalo-
gány Gyermekotthonból meghívott 
két modell is. A két gyermek körül 
is pont úgy nyüzsögtek és forogtak 
a sminkesek, az öltöztetők, mint a vi-
lághírű modellek körül. Mindenki iz-
galomban volt, gyönyörű ruhákban 
vonultak végig Szombathely és az or-
szág érdeklődői előtt. 
Örömünkre szolgált, és igazán nagy 

megtiszteltetés volt, hogy részesei 
lehettünk a Divatbemutató Kicsit 
Másképp 10. jubileumi rendezvényé-
nek, melynek fővédnöke Herczeg 
Anita, a Köztársasági Elnök Úr fele-
sége volt.
Köszönjük a Tankerületünknek, 

hogy lehetővé teszi a különféle ren-
dezvényeken való részvételt.
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Művészeti gála az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskolában

Vidám lakomák, korabeli épületek, 
várak, királyi pár, címerek, pajzsok, 
zászlók kerültek a falakra, méltó ke-
retet adva a „királyi” gálának.
A műsort stílusosan egy szép rene-

szánsz tánc nyitotta meg, kecses lé-
pésekkel, forgásokkal, meghajlások-
kal. Ezt követték a legkisebbek bájos, 
kedves jelenetei. Láthattunk esernyős 
táncot „Mosolyogni kell!” címmel, 
ami valóban szívből megmosolyogtat-

ta a közönséget, majd a tavasz érke-
zését élvezhettük, miközben Gryllus 
Vilmos dallamaira pörgött a szoknya. 
A reneszánsz zene többször is fel-
csendült az est folyamán, hallhattuk 
a csengettyűsök, a gyermekkar, és 
a BeneTA tanári kórus előadásában 
is. A rendezvény második felében len-
dületesebb, dinamikusabb produkci-
ók kerültek sorra. Fergeteges, ötletes 
jelenetben mutatkoztak meg kiváló 

Lúdas Matyi a Csillaghegyi Általános Iskolában

A bemutatóról Kaszáné Máté Ka-
talin, a Csillaghegyi Általános Iskola 
tanítónője írt élménybeszámolót.
A gimnázium hagyománya minden 

évben folytatódik. A színdarabokat 
évről évre neves zsűri értékeli. Az idei 
esztendőben a Lúdas Matyi színmű 

nyerte az első díjat. Ezt az előadást 
látva támadt az ötlet, hogy lehetősé-
get teremtsünk arra, hogy kisdiákjaink 
is megtekinthessék ezt a felejthetetlen 
színdarabot.
Fazekas Mihály Lúdas Matyi című el-

beszélő költeménye számos feldolgo-

sportolóink, a pom-pom lányokkal ki-
egészülve igazi jó szurkolói hangulatot 
varázsolva a terembe. A nagyobbak 
nagyszerű táncokat jártak reneszánsz 
és modern zenére, majd a legnagyob-
bak az összetartozásról adtak elő egy 
csodálatos jelenetet, a Grund dalt ál-
lították színpadra a Pál utcai fiúk c. 
musicalből. A végén fő attrakcióként 
még az UV lámpa is előkerült, pálci-
kaemberek keltek életre egy szenzáci-
ós, szellemes jelenetben.
A gálát a gyerekkórus és a BeneTa 

kórus előadása zárta az Itthon a legjobb 
című gyönyörű dallal. A közönség 
hatalmas tapssal hálálta meg az elő-
adást.
Mindannyiunk közös munkájának 

gyümölcse ez a rendezvény, köszö-
net érte minden résztvevőnek. Külön 
köszönjük a szülők együttműködé-
sét, nagy számú részvételét. Szívből 
reméljük, hogy ismét sikerült minden 
kedves vendégünknek maradandó, 
örömteli, emlékezetes pillanatokat 
okoznunk.

zást megélt. Készült belőle daljáték, 
film, rajzfilm, bábszínházi produkció, 
táncjáték, cirkuszi előadás. Az Árpád 
Gimnázium 7.a osztálya Móczárné 
Köves Eszter tanárnő vezetésével 
az egykori klasszikus mű Tasnádi Ist-
ván átiratában készült adaptációját vit-
te színre. Darabválasztásukban fontos 
volt a cirkuszi élmény, melyben nem 
egyetlen lúd szerepelt, hanem hét, 
akik a hét erényt képviselték; a szí-
nen megjelent a Szelídség, az Egyensúly, 
a Hűség, az Alázat, a Tisztaság, a Szor-
galom és az Irgalom. Az osztály tagjai 
valósággal lubickoltak szerepükben. 
Természetes játékukkal azonnal meg-
nyerték a közönség szívét.
Köszönjük a 7.a osztályból a szerep-

lőknek, Móczárné Köves Eszternek 
valamint mindazoknak, akik hozzájá-
rultak ahhoz, hogy ez az élmény vi-
dámságot csempésszen alsós tanítvá-
nyaink életébe.
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Szakmai napon a Csalogány EGYMI általános iskolai munkaközösségei
lés, és kommunikáció órát nézhettünk 
meg. Végigvezettek minket az intézmé-
nyen, betekinthettünk a különböző cso-
portok mindennapjaiba.
Az autista csoportban a gyerekek 

egyéni asztaloknál ülnek, de a manuális 
tevékenység, az étkezés, és a meseterá-
pia közösen történik egy nagy asztalnál.
A meglátogatott csoportok mind-

egyikében a gyerekeknek egyéni 
üzenőfüzete van, amit mind a pedagó-
gus, mind a szülő naprakészen vezet, 
így segítve az együttműködést szülő és 
pedagógus között, illetve és tájékozta-
tást, hiszen nem, vagy alig beszélő gye-
rekekről van szó. Esetükben tabletet 
is használnak különböző kommuniká-
ciós programokkal, amelyek nemcsak 
a kommunikációhoz, hanem a napi 
foglalkozások során is igénybe veszik. 
A csoportok minden tagjának egyénre 
szabott szabálykártyái vannak, amelyet, 
ha megfelelően alkalmaznak, azt csillag-
gal jutalmazzák, 3-5 csillag összegyűj-
tése után pedig a szabadidő foglalko-
zását saját magának választhatják meg 
a gyerekek. Ehhez kapcsolódóan havi 
rendszerességgel tagozati értékelést 
is tartanak, ahol az intézményvezető 
a többi gyermek és pedagógus előtt ki-
emeli a legtöbb „pontot” összegyűjtött 
tanulókat és apróbb jutalomban (csokolá-
dé, kártya stb.) részesíti őket. Jó volt látni, 
hogy a pedagógusok és a gyógypedagó-
giai asszisztensek maximális együttmű-
ködést mutattak.
Az órák után szakmai megbeszélést 

tartottunk a foglakozást vezető kollé-
gákkal, tapasztalatot cseréltünk, a látot-
takat megbeszéltük és megajándékoztak 
minket a foglakozásokhoz kapcsolódó 
szemléltető, és oktató anyagaikkal is, 
melyet az intézményi eszközkölcsön-
zőnkben tettünk hozzáférhetővé kollé-
gáink számára.
Az intézménylátogatás után munkakö-

zösségünk kötetlen formában beszélte 
meg a tapasztaltakat. Mindannyian 
egyetértettünk abban, hogy módszer-
tani és eszközhasználati stratégiánk is 
frissült, a mindennapi munkánkhoz jól 
használható tapasztalatot szereztünk.

Április 8-án szakmai napon vettek 
részt a Csalogány Iskola dolgozói. 
Az általános iskolai tagozat alsós 
munkaközössége az Egy Csepp Fi-
gyelem Alapítvány diabétesz oktató 
programjára, a felsős munkakö-
zösség a Montágh Imre Általános 
Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskolába látogatott el 
szakmai tapasztalatszerzésre.
Az alsós munkaközösség gyógypeda-

gógusai és az oktatást-nevelést segítő 
kollégák az Oktatási Hivatal által szer-
vezett ingyenes továbbképzésén vettek 
részt, ahol a cukorbetegség jeleinek fel-
ismerésére és a mindennapi teendőkre 
készítették fel az óvodai és iskolai peda-
gógusokat. Ez a téma nagyon sürgető 
és fontos, mivel a nap jelentős részét – 
az ébren töltött idő mintegy kétharmadát – is-
kolában, óvodában töltik a gyerekek, így 
a korai felismerésben a velük foglakozó 
pedagógusok, segítőik jelzése akár élet-
mentő is lehet.
A program elméleti bevezetővel kez-

dődött, egy diabetológus belgyógyász 
szakorvos és egy dietetikus szakember 
előadás keretében mutatta be a cukor-
anyagcsere zavar típusait, jellegzetessé-
geit, jellemző tüneteit. Megdöbbentő 
statisztikai adatokkal hívta fel a figyel-
met a kettes típusú cukorbeteg gye-
rekek egyre növekvő számára, mely 
összefügg a helytelen étkezéssel, moz-
gásszegény életmóddal és a késői felis-
meréssel. A leggyakrabban észlelhető 
jelek közé tartoznak a túlzott folyadék-

fogyasztás és gyakori vizelés, fáradtság 
bágyadtság, rossz közérzet, súlyosabb 
esetben az acetonszagú lehelet, homá-
lyos látás; gyakori fertőzések és gyulla-
dások, melyek általában lassan és nehe-
zen gyógyulnak.
A képzés második felében a cukorbe-

teg gyerekek mindennapjait ismerhettük 
meg, rengeteg praktikus információval, 
gyakorlattal. Az ellátás legfontosabb 
pontja a cukorbeteg vagy veszélyezte-
tett gyermek napirend megismerése és 
betartása. Kiemelten fontos a gyere-
kek egyedi inzulin adagolásának ideje 
és mennyisége az étkezések időpontja 
mennyisége és összetevői, valamint ki-
emelten fontos a rendszeres testmoz-
gás, mely nem csak a sportot és testne-
velés órákat kell, hogy jelentse. Már az is 
nagy segítség lehet, ha a gyermekekkel 
kerüljük a lift használatát, és a lépcsőn 
közlekedünk, vagy a mindennapos séta 
az autó vagy a tömegközlekedés hasz-
nálata helyett. Remekül szemléltették 
kockacukrokkal az ételek energia érté-
két, így téve láthatóvá, mely élelmisze-
reket kell elkerülni. Felhívták a figyel-
met a glikémiás index fontosságára, 
mely szerint nem csak az élelmiszerek 
szénhidrát tartalma fontos, hanem 
az feldolgozottsága, finomítottsága is, 
amit sokszor figyelmen kívül hagyunk. 
Az utolsó és legfontosabb tudnivalók 
a vészhelyzetek megelőzése, felismerése 
és az ilyenkor szükséges teendők voltak. 
Összességében elmondható, hogy 

a képzés érdekes és hasznos volt, min-
dennapi munkánk során jól hasznosít-
ható módszereket és tudást szereztünk.
Az általános iskolai tagozat felsős 

munkaközössége – gyógypedagógusok és 
gyógypedagógiai asszisztensek – a tizenegye-
dik kerületi Montágh Imre Általános Is-
kola, Óvoda és Készségfejlesztő Speci-
ális Szakiskola általános iskolájában járt. 
A vendéglátó kollégák nagy szeretettel, 
és odaadóan fogadtak bennünket. Két 
autista és négy olyan csoportba láto-
gattunk, ahol összevont osztályokban 
dolgoztak és különböző szakértői mi-
nősítéssel rendelkeztek a tanulók. Szá-
molás-mérés, olvasás-írás, mozgásneve-
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A fiatalok zenei nevelésének 
az eddigieknél is nagyobb támo-
gatása céljából indította el a Kor-
mány a hangszerfejlesztési prog-
ramot, amelynek során az iskolák 
az állami támogatás segítségével 
lehetőséget kaptak a megfelelő 
hangszerek beszerzésére.

Magyarország 2018. évi központi költ-
ségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 
szerint az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma hangszercsere programjából 
2018-ban az Észak-Budapesti Tanker-
ületi Központ számára több mint 55 
millió forint került biztosításra. A Hang-
szercsere Program meghatározta azo-
kat a szempontokat, amelyek szerint 
a konkrét beszerzésnek meg kellett va-
lósulnia, és ehhez a forrást is felosztotta.
Ezen szempontok alapján jelentős 

mértékű hangszerbeszerzés valósul-
hatott meg a Tankerületi Központhoz 
tartozó négy alapfokú művészetok-
tatási intézményben, az Aelia Sabina 
Alapfokú Művészeti Iskolában, az Er-
kel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában, az Óbudai Népzenei 
Alapfokú Művészeti Iskolában, és a Pé-
csi Sebestyén Ének-Zenei Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskolában, 
valamint 23 általános iskolában és 5 
gimnáziumban. Az általános iskolák és 
a gimnáziumok zenei nevelésénél meg-
határozó jellegű a tanulók énekkísérete, 

többször meghallgatták megzenésített 
verseiket. A fülbemászó dallamok kö-
zelebb hozzák a gyerekekhez a versek 
szövegét, érthetőbbek az érzések és 
gondolatok, melyeket költőink műve-
ikben megfogalmaztak. Több tanuló 
bizton állítja, hogy a megzenésített ver-
seket könnyebb kívülről megtanulni.
Mindkét koncerten nagyszerű volt 

a hangulat. A gyerekek örömmel hall-
gatták a dalokat, főleg, hogy a zenekar 
énekese, Popovics György és gitárosa, 
Németh Ferenc bevonta hallgatóságát 
az előadásába. A bátrabb gyerekek sza-
valtak, majd az egész közönség – soron-
ként megtanulva a vers dallamát – együtt 
énekelte költészetünk gyöngyszemeit. 
A koncert végén a lelkes közönség áll-
va tapsolta a dalok ritmusát.
A Kávészünet együttes színvonalas 

előadása örömteli élmény volt mind-
annyiunk számára, méltó ünnepe 
a magyar költészetnek

Az idén különleges módon ün-
nepelték meg a magyar költészet 
napját a Csillaghegyi Általános 
Iskolában, hiszen az intézmény 
meghívására a Kávészünet együt-
tes élvezetes koncertje várta 
a gyerekeket a neves napon.

Figyelembe véve a gyerekek életkorát 
és az általuk ismert és szeretett verse-
ket, a Kávészünet kétféle koncertet 
is adott: az alsósoknak és külön a fel-
sősöknek. A gyerekek számára nem 
voltak teljesen ismeretlenek az együt-
tes tagjai, hiszen magyarórákon már 

Kávészünet a Csillaghegyiben

Hangszercsere program a tankerületben
annak alátámasztása, a zenei tananyag 
bemutatása, illetve rendezvényeken 
biztosítandó zenei kíséret, valamint 
az aktuális zenei művek bemutatása. 
Így a legfontosabb hangszerválasztás 
a mobilitás, amely egyben az akuszti-
kus zongora játékérzetét is hangzását 
is visszaadja. A mobilitásnak és a rugal-
mas iskolai feladatellátásnak legjobban 
egy jó minőségű elektromos zongora 
felel meg. Ezért az általános iskolák 
és gimnáziumok elektromos zongora 
ellátásának támogatása is megvalósult 
a programból.
Miniszteri döntés után 2019-ben to-

vább folytatódik a hangszercsere prog-
ram, amelynek segítségével a gyerme-
keink professzionális zeneoktatásban 
vehetnek részt. A zene fejleszti a gyer-
mekek kreativitását, az önkifejezést 
és erősíti a közösséghez való tartozás 
élményét, a zenetanulás pedig olyan 
készségeket fejleszt ki a gyermekek-
ben, amelyek később hasznosak lesz-
nek, ha felnőttként boldogulni szeret-
nének munkahelyükön, az életben.
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A 2018/19-es tanév eddigi legmoz-
galmasabb hónapját tudhatja maga 
mögött az Erkel Gyula Újpesti Ze-
nei Alapfokú Művészeti Iskola.
Április első hétvégéjén az Erkel Ze-

neiskola ütő tanszaka vett részt a IV. 
Konrád Péter Ütőfesztiválon, melyet 
a Lajtha László Zeneiskolában rendez-
tek meg. Iskolánk két kiváló ütőtanára, 
Varga Bendegúz és Serei Dániel nö-
vendékei álltak össze, hogy két kama-
raformációban mutassák meg, milyen 
hatékonyan és harmonikusan tudnak 
együtt dolgozni. A formációkban 
Wirth Ábel, Vajk Zsombor, Dobák-
Kiss Bálint, Balassa Botond, Steierlein 
Balázs, Surányi Dániel, Fodor Benedek 
és Losonci Bence vettek részt. Növen-
dékeink dicséretben részesültek.
Ugyanezen a hétvégén a Rácz Aladár 

Zeneiskolában rendezett „Fagottináda” 
nevet viselő fagott találkozón Mester 
Zsolt Barna tanár úr és növendékei, 
Makai Kata, Molnár Kata, Barlai Csen-
ge és Kovács Lőrinc lehettek része-
sei a különleges koncertnek. A fagott 
társadalom összefogását nagyszerűen 
bizonyítja, hogy a rendezvényen közel 
60 fagottos játszott együtt, kicsik és na-
gyok egyaránt.
Az izgalmas hétvége után az Erkel-

ben egy újabb nagyszabású esemény 
következett. Április 10-én a Szegedi 
Tudomány Egyetem által szervezett 
gitárfesztivál keretén belül, iskolánk 
láthatta vendégül Nejc Kuhar gitármű-
vészt, aki kiváló diákjainknak kurzust 

tartott, majd egy csodálatos koncerttel 
örvendeztetett meg bennünket. Az ese-
ményen Viola Éva és Mayer Szilvia ta-
nárnő tanítványai szerepeltek, Bartha 
Benedek, Tóth Benedek, Burka Bence 
és Cseh Sarolta. A nagyszabású hang-
versenynek köszönhetően ellátogatott 
iskolánkba a szlovén nagykövet úr, Ro-
bert Kokalj. Ez egy nagyszerű lehetőség 
volt iskolánk számára, hogy a két ország 
közötti kulturális kapcsolatot erősítse.
Április 11-én, a költészet napja al-

kalmából a „Szállj költemény, szólj köl-
temény” nevet viselő képzőművésze-
ti pályázat eredményhirdetésén, és 
egyben a kiállítás megnyitóján Pintér 
Dalma, Erőss Erna növendéke szó-
rakoztatta a résztvevőket az Ifjúsági 
Ház Színháztermében. 
Április 13-án Gödön rendezték 
meg a IV. Pest Megyei Dallam-

Mozgalmas április az Erkelben: Zenedenap és 10 éves az Operastúdió
Ütőhangszeres Szólóversenyt és 
Találkozót, melyen Serei Dániel nö-
vendéke, Wirth Ábel szerepelt, s di-
cséretben részesült.
Ugyanezen a napon került sor isko-

lánk legnagyobb eseményére, a Ze-
nedenapra. Ebben az évben tizen-
harmadik alkalommal rendeztük meg 
intézményünk „családi napját”, ami szá-
mos programmal szolgált az érdeklő-
dőknek. A zenekarok hangversenyével 
indult a nap. Először iskolánk vonós 
zenekara mutatta meg magát, akik két 
művel nyitották meg a rendezvényt: Vi-
valdi: D-dúr zenekari Concerto-ját, a Karib 
tenger kalózai szvit követte. A körülbe-
lül 25 növendékből álló zenekart Sillye 
Gergely tanár úr dirigálta. A vonós csa-
patot az Erkel fúvós zenekara követ-
te. Ők körülbelül negyvenen vannak, 
az együttest Szabó Krisztián tanár úr 
vezeti. Évről évre egyre színesebb mű-
sort állítanak össze koncertjeikre, de 
a zenekar fő profilja a filmzene maradt, 
most is olyan klasszikusokat hallhat-
tunk tőlük, mint a Jurassic Park, vagy 
az Indiana Jones főcímdalai. A szín-
padrendezések között Harai Erzsébet 
tanárnő énekes növendékei szórakoz-
tatták a közönséget. Ebben az évben 
először, de reméljük, nem utoljára egy 
különleges hangszerbemutató keretén 
belül Viola Éva tanárnő csodálatos da-
rabját mutatták be a gyerekek. A mű 
címe: Az elvarázsolt kotta volt.
A következő oldalon folytatódik
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Mozgalmas április az Erkelben: Zenedenap és 10 éves az Operastúdió
Strauss: A denevér című nagyoperettje. 
A társulat művészeti vezetője Szabó-
Szilágyi Éva, a zenei felkészítést Me-
zei Pállal együtt végezték, aki az elő-
adás három felvonását végig kísérte 
zongorán. A társulat egy vendégmű-
vésszel egészült ki az előadásra, Éles 
István humorista színesítette a da-
rabot sziporkáival. Óriási elismerés 
számunkra, hogy sikerült megtölteni 
ezt a hatalmas színháztermet. A nagy 
sikerre való tekintettel április 26-án 
még egyszer előadták az operettet 
az Ifjúsági Ház Színháztermében. 
A társulat tagjai, iskolánk magánének 

szakos hallgatói április 17-én ismét 
az UP Színháztermében szerepel-
hettek a Vidéki Színházak Fesztiválja 
megnyitóján. Az egy hetes rendezvé-
nyen hat vidéki és határon túli színház 
mutatkozott be. Reméljük, a tanévben 
még sok ilyen megtisztelő, nagyszabá-
sú eseményen vehetnek részt iskolánk 
diákjai.

Az idei tanévben másodszorra lá-
togatott el a Bárczi Géza Általános 
Iskolába az Óbudai Danubia Ze-
nekar, amely ez alkalommal a Mo-
zart, a csokigolyó sztárja 2.0 című 
programját vitte el az intézménybe.
A megszokottól eltérően erre a talál-

kozóra a tanítási hét végén, pénteken 
került sor. Fárasztó hét állt mögöttünk, 
és a nap is melegebben sütött a koráb-
bi egy-két naphoz képest. A kérdést 
tehát joggal, egy kicsit félve tettük fel 
egymásnak a kollégáimmal, vajon sike-
rül-e most is elvarázsolnia a zenekar-
nak a gyerekeinket?
 A „nyüzsi” nem maradt el, talán 

a szokottnál is erőteljesebb volt, de 
Hámori Máté, a zenekar művészeti ve-
zetője most is le tudta venni fiatal hall-
gatóságát a lábáról. Karizmatikus sze-
mélyisége, laza spontaneitása, a műsor 
interaktívvá tétele, ki nem fogyó ötlet-
tárháza most is sikert aratott. 
Gondolatébresztő kérdéseivel – „Ki 

érzi magát zeneszerzőnek? Akartok-e zene-
szerzők lenni? Mi kell a zeneszerzéshez?” – 

már az első pillanattól kezdve sikerült 
felkeltenie és később végig fenntarta-
nia hallgatósága figyelmét. És hogyan 
került a lego a képbe? Úgy, hogy a mai 
gyerekek szerencsére ezzel a játékkal 
még mindig szívesen játszanak. A ze-
nekarvezető ezt kihasználva kerestet-
te velük a zene alapelemeit. Kérdésé-
re minden gyerkőc magasba emelve 
a kezét kiáltotta, hogy nagyon szeret 
legozni. Összeszedték, hogyan is tör-
ténik egy építkezés: kitalálunk valamit, 
elővesszük az alaplapot, majd jöhetnek 
a különböző színű és méretű kockák. 
„A zene is ilyen lego elemekből áll össze” – 
mondta Hámori Máté, és már el is kez-
dődött a közös játék. 
Három alapelemet gyűjtöttek össze: 

a skálát, a hármashangzatot és az oktá-
vot, amelyek aztán a koncert menetét 
meghatározták, hiszen a hallgatóságból 
egy - egy gyerek ezeket választva kér-

hette a zenekari játékokat.
A táblára felkerült Mozart kereszt-

neve nyomtatott nagy betűkkel: 
AMADEUS; ebből vezette le kiemel-

ve az A, D, Esz-t, a 12 zenei hangot.
Sikerült Harry Pottert is a közönség 

soraiba varázsolni, nem kis örömére 
a gyermekeknek, hiszen elő kellett ke-
ríteni a varázs karmesteri pálcát. Még 
a zenekar tagjait is meglepte az az ötle-
tesség, amivel a pálca helyett megtalált 
ceruzát vonta bele vezetőjük a játékba. 
Aztán persze a pálca is igen mókásan 
került elő a kis karvezetők és a közön-
ség derűs jókedvével kísérve. A hangu-
latot fokozandó, az összekötő kérdé-
sek helyes megválaszolásáért Mozart 
csokigolyókat is kaptak a gyerekek. 
A zenekar nagy türelemmel és ked-

vességgel viselte a tanulóink zsibon-
gását, miközben mesteri ügyességgel 
szólaltatták meg a zeneszerző szebbnél 
szebb műveit. Ezek közül pedig né-
hány a teljesség igény nélkül: a D-dúr 
szimfónia I., IV. tétel, D-dúr zongoraverseny 
I. tétel, Haffner szimfónia I. tétel, Kis éji zene 
III. tétel, G-moll szimfónia, Jupiter szimfó-
nia, A-dúr szimfónia.
Reméljük a következő tanévben is ré-

szünk lesz hasonló zenei élményben.

A hangszerek birodalmát elénk vará-
zsoló történet után következett a hang-
szersimogató, melyen minden gyer-
mek kipróbálhatta a számára kedves 
hangszereket. Miután mindenki meg-
tapasztalhatta a muzsikálás örömét, 
táncházzal és tombolával kedvesked-
tünk a gyerekeknek. A színházterem-
ben megszervezett rendezvény alatt 
az épület különböző helyszínein folya-
matosan látogatható programok zaj-

lottak. A kézműves foglalkozás, vonós 
és fúvós hangszerkészítő bemutatók, 
társasjáték, karaoke mind a gyerekek 
jókedvét szolgálták. Az egész napos 
rendezvényt két helyszínen zártuk.
Jazz tanszakunk bemutatója a zene-

iskola Erkel termében zajlott, közben 
pedig az UP újpesti Rendezvénytér 
Színháztermében került megrende-
zésre a 10 éves jubileumát ünneplő 
Erkel Operastúdió előadásában J. 

Danubia-varázslat a Bárcziban
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Kerekes diákok a nagyvilágban
– Milyen volt egy átlagos napod?
– Egy helyi családnál laktam, a jégko-
rong mellett iskolába jártam, ugyanúgy 
éltem a napjaimat, mint egy helyi fiatal, 
azzal a kis megjegyzéssel, hogy minden 
reggel 4:30-kor keltem, öt órakor már 
úton voltam, hogy 5:30-ra már a pályán 
legyek. Az edzésről iskolabusszal men-
tem a suliba, ahol 16:00-ig voltak óráim.
– Mi volt a legfontosabb, amit meg-
tanultál a jégkoronggal kapcsolat-
ban ez alatt az idő alatt?
– A jégkorong alapelveit, gyorsaságot, 
technikát.
– Mivel engedett el az ottani szak-
mai stáb és az a szakember, aki ve-
led foglalkozott?
– Hogy maradj ilyen jókedvű és kitartó, 
céltudatos játékos.
– Mi a helyzet a Vasassal? Milyen-
nek látod a csapatod?
– Nagyon szeretem a csapatom, igazán 
összetartó közösség vagyunk, jó a srá-
cokkal lenni edzésen kívül is.

***
Az élsport világa a sportolóktól ke-

mény erőfeszítést követel. Ahhoz, hogy 
ezt valaki bírja, nem csak fizikai, hanem 
lelki edzettség is szükséges. A harmo-
nikusan kiegyensúlyozott lelkivilághoz 
kell egy elfogadó, biztonságos háttér, 
amit a család és az iskola közössége tud 
leginkább biztosítani. A Kerék büszke 
arra, hogy ilyen nagyszerű tanítványai 
vannak, mindannyiunk nevében továb-
bi szép eredményeket és töretlen ambí-
ciót kívánok Kristófnak!

Alig szólalt meg a szeptemberi is-
kolakezdést szimbolizáló csengő, 
egyik diákunk élete máris fenekes-
tül felfordult. Horváth Kristóf, a Va-
sas SC fiatal jégkorongozója Kana-
dában tölthetett két hónapot, mivel 
játéklehetőséget kapott a Somang 
Hockey fejlesztőtáborában.
Ez a lehetőség, mondanom sem kell, 

csak a legtehetségesebbeknek adatik 
meg. Hogy Kristóf  nevét a tengeren-
túlon is megismerték, sőt igényt tar-
tottak játékára, nem minden előzmény 
nélküli. Úgy kezdődött, hogy a Vasas 
Kanadai Ösztöndíj Programjának kö-
szönhetően négy vasasos hokis utazha-
tott Kanadába augusztusban tíz napra, 
Hoffmann Attila edző szervezésében. 
Ez idő alatt Kristóf  olyan játékot muta-
tott, hogy rögtön lecsaptak rá. Egyedül 
őt hívták vissza szeptember 9-től nov-
ember 11-ig, hogy játsszon a Somang 
Hockey utánpótláscsapatában a helyi 
bajnokságban és tornákon Francois 
Landreville értő felügyelete mellett. 
A Kanadában töltött két hónap élmé-
nyeiről Tóth Ágnes tanárnő faggatta 
Horváth Kristóf  10.a osztályos tanulót.
– Nehéz volt meghozni azt a dön-
tést, hogy ilyen hosszú időre elsza-
kadj a családtól, barátoktól, szerel-
medtől?
– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy 
rögtön tudtam, mi a helyes döntés. 
Nagyon sokat mérlegeltem, ám végül 
szüleim is segítettek a döntéshozatal-
ban. Egy ilyen lehetőséget, nem sza-
laszthattam el, a jövőm szempontjából 

is meghatározó lépésnek tartottuk.
– Hogyan sikerült a beilleszkedés?
– Nagyon, de nagyon jól éreztem ma-
gam. A helyiek simán befogadtak a csa-
patba a nyári tábornak is köszönhető-
en, ahol már megismertük egymást. 
A „szülők”, akiknél laktam, nagyon 
kedvesek voltak, igyekeztek elfeledtetni 
velem, hogy távol vagyok az otthonom-
tól. Jókedv és oldott légkör vett körül.
– Úgy tudom, nagyon sokat játszot-
tál is. A sok élmény közül ki tudnád 
emelni esetleg a legemlékezetesebb 
mérkőzést?
– A legnagyobb élményem az első 
meccsem utolsó harmadában történt, 
amikor volt egy nagyon nagy ütközé-
sem… csak repült a játékos. Mindenki 
megdicsért utána, mennyire jól csinál-
tam, és hogy így kell legközelebb is. 
A második meccsen kikaptunk, viszont 
sikerült az első pontomat megszerezni, 
adtam egy asszisztot.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2323489684560248
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323489684560248/2323489227893627/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2323489684560248/2323489244560292/?type=3&theater


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 31 -Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

A Csillaghegyi Általános Iskola 
csapatai mint minden évben, így 
idén is képviseltették magukat 
a kerületi versenyeken. Labdarú-
gásban évről évre az élmezőnyben 
szerepelnek az intézmény legjobb-
jai. Az idei sorozatról Kutrovácz 
Krisztián testnevelő számolt be.
Idén a III. korcsoportos váloga-

tottunk látványos játékkal (csak győ-
zelmekkel és mindössze egy döntetlennel) 
megszerezte a kerületi első helyet. 
A gyerekeknek ezzel a kimagasló tel-
jesítményével elnyertük a megtisztelő 
lehetőséget, hogy csapatunk képviselje 
a III. kerületet a budapesti döntőben.
A budapesti döntő április 25-én ke-

rült megrendezésre húsz nevezett 
csapattal. Az időjárás kegyes volt hoz-
zánk, szikrázó napsütés és enyhe szél 
fogadta a gyerekeket. Erre mondják, 
hogy tökéletes idő egy sportolás-
sal eltöltött naphoz. Reggel 10-kor 

a csoportok sorsolásának pillanatá-
ban a fiúk már izgatottan melegítettek 
várva, hogy kezdetét vegye a verseny. 
A csoportmérkőzések folyamán min-
den meccsüket megnyerve, látványos, 
szép focit játszva elsőként jutottunk be 
a legjobb nyolc csapat közé. Itt maga-
biztos győzelmet aratva máris a döntő 
kapujában, az elődöntőben találtuk 
magunkat a legjobb négy csapat kö-
zött. Egy játékvezetői tévedést diák-
jaink sportszerűséggel kompenzáltak, 
így végül egy kiélezett mérkőzésen 
4:3-as vereséget szenvedtünk. Összes-
ségében csapatunk Budapest több száz 
iskolája közül a 4. helyet szerezte meg 
a budapesti döntőben.
Természetesen lényeges az ered-

mény, de számunkra mindig különös 
fontossággal bír, hogy iskolánk ha-
gyományaihoz, szellemiségéhez, hír-
nevéhez méltón képviseljük szeretett 
intézményünket, illetve a kerületet. 

Ezért is jelentett sokat, amikor a já-
tékvezetők odajöttek hozzám, hogy 
szeretnének gratulálni ahhoz, hogy 
nekünk van a legsportszerűbb csapa-
tunk. Vagy amikor az eredményhirde-
tés közben a második helyezett csapat 
is azt mondja, hogy nem jutottak volna 
el idáig , ha a Csillaghegyi nem ilyen 
sportszerű. Úgy hiszem, ezek nagyon 
jó és fontos visszajelzések.
Büszkék lehetünk a fiúkra, mert ha-

talmasat küzdöttek, szemet gyönyör-
ködtető látványos focit játszottak és 
emberségből is jelesre vizsgáztak!
Mindnyájan legyünk büszkék rájuk! 
Hajrá Csillaghegyi! Hajrá Kerület!

 
TAN KER HÍR

VII. évfolyam, 
9. szám

 
2019. május

 
Megjelenik 

hetente

Tiszta szívvel a sportpályán

Csalogány EGYMI 3D létrás tapasztalatai 
az Apáczai Módszertani Délutánon

Április 2-án a Magyar Speciális 
Olimpia Szövetség és a Csalogány 
EGYMI képviseletében kollégá-
ink és tanulóink előadást tartottak 
Győrben, az Apáczai Módszertani 
Délutánon az Apáczai Csere János 
Karon.
A módszertani délután témája a „3D 

sportlétra alkalmazási lehetősége az oktatás-
ban” volt. Többségi iskolák előadói kö-
zött a gyógypedagógiai területet egye-
düliként képviselték a programban.

A szakmai délutánon a 3D Variál-
ható Sportlétra használatát mutatták 
be értelmileg akadályozott tanulóknál 
és sportolóknál. Fontosnak tartották, 
hogy az elméleti háttér közös ismer-
tetése mellett tanulóink segítségével 
élő bemutatóval is színesítsék, hitele-
sítsék prezentációjukat. Diákjaink ru-
tinosan szerepeltek, örültünk, hogy itt 
is megmutathattuk, hogy mit tudunk, 
tudnak a hozzánk járó gyermekek és 
hogyan dolgozunk együtt.
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