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Kerületi  Földrajz 
Verseny a Medgyessyben
A Teleki Pál Országos Földrajz-

Földtan Verseny kerületi forduló-
ját több éve szervezi a Medgyes-
sy Ferenc Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola.
Ebben az évben február 12-én csü-

törtök délután, 14 órakor kezdtük. 
Iskolánk igazgatója, Dr. Bertókné 
Daróczi Mariann pár kedves szóval 
nyitotta meg a versenyt, jó munkát, 
pontos, figyelmes kitöltést kívánt a 
tanulóknak.
A 7. és 8. osztályos diákok külön te-
remben írták a feladatokat, 100 kér-
désre kellett válaszolniuk: 90 perc alatt. 
Cikkünk a 9. oldalon folytatódik

Jótékonysági gála a Fodrosért 

Jubileumi Gála a 
Bárcziban

„Nem az a dolgunk, hogy meg-
tanítsuk gyermekeinket szembe-
nézni egy kegyetlen és szívtelen 
világgal. Az a dolgunk, hogy olyan 
gyerekeket neveljünk, akik kevés-
bé kegyetlenné és szívtelenné vál-
toztatják a világot” - L. R. Knost
A Bárczi Géza Általános Isko-

la megalapításának 35. évfordu-
lója alkalmából az ünnepi ren-
dezvénysorozat fénypontjaként 
2015. február 6-án 17 órától az isko-
la tornatermében, - amely ez alka-
lomra díszbe öltözött - színvonalas 
Jubileumi Gálaműsort tekinthet-
tek meg az iskola pedagógusai, 
diákjai, szüleik és meghívott ven-
dégei.
Iskolánk fennállásának 35. évfordu-

lója alkalmából négy napos rendez-
vénysorozatot szerveztünk 2015. feb-
ruár 4-5-6-7-én. 
Cikkünk a 12. oldalon folytatódik

zösségi Házat, s ezúttal az iskola tágas földszinti folyosóját, tornatermét és a 
földszinti termeket is a szórakozni vágyó közönség rendelkezésre bocsátották.
A házigazda szerepét két volt fodrosos diák, az ikerpár Keskeny Anna és Kes-

keny György vállalta. Az est első részében a színházteremmé varázsolt tor-
naterem adott otthont a szórakoztató műsornak, melyben az iskola tanulói, 
valamint vendégművészek léptek fel. Cikkünk az 5. oldalon folytatódik

Beszélgetés, jókedv, tánc, zene és 
sok-sok támogatás – idén újra!
A 2015. február 14-e ismét emlé-

kezetes marad a Fodros Iskolában. 
Immár 6. alkalommal került meg-
rendezésre a Jótékonysági műso-
ros est. 
A népszerű rendezvény kinőtte az 

eddigi helyszínt, a Csillaghegyi Kö-

A tehetségről 
mindenkinek
A TÁMOP Tehetséghidak pro-

jektjén belül megvalósuló tehetség-
segítő tevékenységek egyike volt az 
a teadélután, melyet a Dr. Béres Jó-
zsef  Általános Iskola Kiserdei tag-
iskolájában tartottak február 12-én.
Iskolánk vendége Szekeres Adrien 

énekesnő és férje, Kiss Gábor zene-
szerző voltak, akik saját életpályáju-
kon keresztül mutatták be a tehetség 
útját az iskolapadoktól egészen a szín-
padig.
Csendes izgalommal vártuk a dél-

után négy órát, szülők, gyermekek 
gyülekeztek a 3.d osztálytermében.
Cikkünk a 11. oldalon folytatódik
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Február 3-án a Dr. Béres József  
Általános Iskola több osztálya lá-
togatott el a Hagyományok Há-
zába, ahol a 
m a g ya r s á g 
n é p h a g y o -
m á n y a i v a l 
ismerkedtek. 
Ú j s á g u n k -
nak Bog-
nárné Szabó 
Erika szá-
molt be az 
eseményről.
Iskolánk 1.b, 

2.a és 2.b osz-
tályai, február 
3-án a Hagyományok Házában a 
Találkozások a Néphagyománnyal 
című programon vettek részt, me-
lyen a Kárpát-medence magyarságá-
nak folklórjával és kézműves hagyo-

mányaival ismerkedtek a gyerekek. 
A Magyar Állami Népi Együttes ze-

nés-táncos műsora különböző tánc-
p é l d á k k a l 
mutatta be 
népművésze-
tünk ezen ágá-
nak gazdagsá-
gát, melynek a 
gyerekek aktív 
résztvevői le-
hettek.
Ezt követő-

en kézműves 
foglalkozás-
ra került sor, 
ahol nemez-

labdát és rongybabát készíthettek a 
gyerekek, majd táncházi foglalkozás-
sal, népi játékkal és hangszerbemuta-
tóval zárult a sok ismeretbeli tudást és 
élményt nyújtó program.

Újságunkban több cikkel is talál-
kozhatnak majd, amelyben beszá-
molunk a Bárczi Géza Általános 
Iskola jubileumi rendezvényeiről. 
Az iskola fennállásának 35. évfor-
dulója alkalmából négy napos ren-
dezvénysorozatot szerveztek 2015. 
február 4-5-6-7-én.
1. nap: Az Iskolanap
Ezt a napot minden évben megrendez-

zük az iskola megnyitásának évforduló-
ján. Ezen a napon a gyerekek birtokba 
veszik az épületet. Kötetlen programo-
kat biztosítunk számukra, ahol kipróbál-
hatják ügyességüket, kitartásukat, prob-
lémamegoldó képességüket. Vidám 
versenyek, vetélkedők gazdagítják a 
programot. A délután folyamán farsang 
és jó hangulatú tanár-diák mérkőzések 
színesítik a napot. Ezen a napon kerül 
sor a meghirdetett jubileumi pályázatok 
eredményhirdetésére és jutalmazására is. 
A délután során lehetőség nyílik híressé 
vált volt tanítványainkkal ismerkedni, 
beszélgetni, megismerni életútjukat. A 
gyerekek nagy örömére fergeteges han-
gulatú diszkó zárja a napot. 

2. nap: A Szakmai nap
Ezen a napon bemutató órákat tartot-

tunk iskolánk és a kerület érdeklődő pe-
dagógusainak. 
Az órák után lehetőség nyílt szakmai 

beszélgetésekre, műhelyfoglalkozásokra.
3. nap: A Jubileumi Gála
Ünnepi műsort adtunk jelenlegi és volt 

kollégáknak, diákoknak, meghívott ven-
dégeinknek, kerületi intézményvezetők-
nek, tankerületi munkatársaknak és az 
önkormányzati dolgozóknak. A műsort 
a volt és jelenlegi tanulóink adták. Na-
gyon büszkék vagyunk a több mint 100 
fős énekkarunkra. Az ő fellépésük min-
dig óriási sikert arat. Ünnepi köszöntőt 
mondott Tamás Ilona Tankerület Igaz-
gató. Az ünnepi rendezvény pezsgős 
koccintással és állófogadással zárul.
4. nap: A Jótékonysági Bál
Bált szerveztünk jelenlegi és volt szü-

lőknek, öregdiákoknak és az itt dolgozó 
kollégáknak, jelenlegi és volt pedagógu-
soknak. A bálon zenés vidám műsor, élő 
zene, finom vacsora várta a vendégeket. 
A jó hangulatot tombola, büfé, tánc fo-
kozta.

35 éves a Bárczi Géza Általános Iskola!

Találkozás a néphagyománnyal

Macskaköves esték - A 
Tatai Várkastély története
2015. február 26-án, csütörtökön este 

18 órakor „Macskaköves esték” című soro-
zat keretében újabb izgalmas előadás so-
rán követhetjük nyomon középkori vá-
raink feltárását. Schmidtmayer Richárd 
régész, a tatai Kuny Domokos Múzeum 
igazgatóhelyettesének segítségével Tata 
várkastélyának történetét ismerhetjük 
meg.
A tatai várat a Lackfiaktól elvett birto-

kon Zsigmond király építette fel 1400 
körül. 1426-tól a király a Rozgonyiaknak 
adta zálogba, tőlük csak Mátyás király 
váltotta ki, majd ki is bővítette.
A török veszély miatt, Buda 1541-es 

eleste után egy második külső védőfal 
épült, sarkán egy nagy rondellával. En-
nek ellenére 1558-ban elfoglalták a tö-
rökök. 1566-ban került újra keresztény 
kézre. Ezután olasz rendszerű bástyás 
várrá építették át 1577-ig.

A török korban többször gazdát cse-
rélt, legismertebb ostroma 1597-ben 
volt, amikor Pálffy Miklós csellel szerez-
te meg a töröktől. 1727-ben az Eszter-
házyak vették meg a várat és a birtokot. 
Ezután jelentősen átalakították a várat: 
az egyetlen, még meglévő középkori la-
kótornyot is átépítették. A Fellner Jakab 
uradalmi építőmester által 1755-ben épí-
tett bejáró a mai napig a vár fő megköze-
lítési útja. A Kuny Domokos Múzeum 
1954 óta működik a várban. A virtuális 
rekonstrukció az egykori királyi vadász-
kastélyt mutatja be a nézőknek.
Az előadás kiállítási belépőjeggyel láto-
gatható.
További információ:
Falus Ildikó 
Tel.: +36 (1) 250-1020
Email: falus.ildiko@obudaimuzeum.hu
A szervezők sok szeretettel várják a 
középkor világa iránt érdeklődőket!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
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https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1592981607611063
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1592919020950655.1073742028.1475479139361311&type=1
http://www.obudaimuzeum.hu/modul/article.php?id=112
http://www.obudaimuzeum.hu/modul/article.php?id=112
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A Dr. Béres József  Általános Is-
kolában farsangi hangulatban telt 
a február mind a Keve utcai, mind 
a Kiserdei tagintézményben.
A farsangi programok sorát a Kiser-

dő nyitotta. Február 6-án, pénteken, 
estébe nyúló farsangi mulatság volt 
a tagintézményben. A negyedikesek 
nyitóműsora után csoportos és egyé-
ni jelmezes felvonulások következtek, 
miközben játékos feladatok, jósda és 
tombolahúzás zajlott.
Az iskola zsonglőrszakköre nagy 

sikerű produkciót mutatott be, ezt 
követően a mindenki által várva várt 
diszkóval fejeződött be a farsang.
A várakozásoknak megfelelően re-

mek farsangi hangulat uralta az iskola 
Keve utcai épületét is február 11-én 
és 12-én, alsó tagozatosaink fergete-
ges farsangi mulatsággal búcsúztatták 
a telet.
Előbb szerdán az 1-2., majd csütör-

tökön a 3-4. évfolyam mulatságára ke-
rült sor. A jelmezes felvonulást a leg-
kisebbek, az első osztályosok élvezték 

a legjobban, hiszen az ő életükben ez 
volt az első iskolai farsang.
A program a szokásos jelmezbemu-

tató mellett táncos és énekes fellépők 
műsorát, az elmaradhatatlan játéko-
kat (pl. székfoglaló) valamint az örök 
kedvenc tombolasorsolást is magába 
foglalta. 
A színes, ötletes jelmezek a gyerekek 

és a szülők kreativitását dicsérik. A 4. 
osztályosok cha-cha tánca, a rock and 
roll bemutató és Tibi bácsi bohócos, 
vidám bűvész trükkjei varázsolták el 
a kicsikből és nagyokból álló közön-
séget. A tombolán sok mindent lehe-
tett nyerni, pl. díszes álarcot, gomb-
foci készletet, labdát, buborék fújót 
többfélét is. Aki véletlenül nem nyert, 
az sem szomorkodott sokáig, mert 
vidám játékokban vigasztalódhatott. 
Aki megszomjazott vagy megéhezett, 
finom üdítővel és fánkkal olthatta 
szomját vagy éhségét. A mulatságot 
tánc és az elmaradhatatlan Limbó 
zárta. Kár, hogy vége lett, de nem baj, 
mert farsang lesz jövőre is!

Farsang a Béresben Óbudai Tavaszköszöntő 
Teljesítménytúra
Az Óbuda Sport Kft. idei első ren-

dezvényét 2015. március 28-án a ta-
vaszi ébredés jegyében rendezzi meg. 
Új útvonalakkal várják a tiszta hegyi le-
vegőt kedvelő, mozogni szerető régi és 
új sportbarátokat.
Felkészültségnek megfelelően egy 

hosszú (28 km) és egy rövid táv (16 
km) közül lehet választani. A túraút-
vonal a Budai-hegyek erdei útvonalán 
halad végig, nem verseny, így bőven jut 
idő megcsodálni az ébredő erdőt.

A részvétel ingyenes, de a rajtállomáson 
nevezéshez kötött! A túra menetlapjait a 
rajtállomáson - a  Csillaghegyi Strandfür-
dő és Uszoda bejáratánál - lehet átvenni. 
A menetlapokat mindkét táv esetében az 
összes ellenőrző ponton érvényesíteni 
szükséges. A sorsoláson csak a hiánytala-
nul leadott lapok vehetnek részt!
A túrázókat, a megtett távok célállo-

másánál a Csúcshegyi Vendégházban 
frissítő itallal és szendvicsekkel várjuk. 
A résztvevők között, a beérkező neve-
zési lapok alapján értékes nyereménye-
ket sorsolnak ki a szervezők. A részvé-
tel emlékére pedig mindenki egy egyedi, 
erre az alkalomra készített kitűzővel 
gazdagodik! 
A térképekért és további informáci-

ókért keresse a szervezők honlapját: 
www.obudasport.hu

https://www.facebook.com/tankerhir3
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http://obudasport.hu/obudai-tavaszkoszonto-tura/
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Idén is megszervezésre került a 
farsangi bál a Csillaghegyi Általá-
nos Iskolában gyerekek, szüleik és 
tanáraik nagy örömére.
Február 6-án tartottuk a farsangi 

bált, aminek megszervezése felső ta-
gozaton szintén az angol munkacso-
port feladata volt.
Az osztályok érdekesebbnél érdeke-

sebb jelmezekkel, illetve produkciók-
kal szórakoztatták a közönséget, így 

minden beöltöző csoport megérde-
melte a tortákat.
A herceg, a hercegnő és a bohóc 

megválasztása után tombola, majd 
pedig zene-tánc következett. Idei új-
donságként a karaoke is nagy sikert 
aratott.
Az alsó tagozaton osztályprogram 

volt a farsang, a gyerekek jelmezbe 
öltöztek, játszottak, és remek péntek 
délutánt töltöttek el együtt.

Irodalmi kávéház
Az OKK büféje ezen az esten kávé-

házzá alakul, ahol kellemes hangulat-
ban kávé és tea mellett, az asztalokon 
elhelyezett irodalmi étlapról lehet ren-
delni.
Verspincér:
Pásztor Erzsi Kossuth-, Jászai Mari-, 
Balázs Béla-díjas, Érdemes művész 
színművésznő.
Helyszín:
Óbudai Kulturális Központ 
1032. Bp., San Marco utca 81.
Időpont:
2015. február 27. 19:00
Belépő: 500 Ft.
A jegyár magában foglalja egy kávé/tea árát!

Kockafeszt

Harmadjára is Kockafeszt a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban!
A KLIKK lelkes felnőtt LEGO® ra-

jongói ismét szeretettel várják a kicsiket 
és nagyobbakat.
A kiállítók több újdonságot is bemutat-

nak, például második világháborús diorá-
mát, látványos Star Wars® jeleneteket, új 
városrészeket és vonatokat. Továbbá most 
először óriás LEGO® szobrok is helyet 
kapnak, köztük az egyedi Csoda Kitty szo-
bor, mely több, mint 16 000 kockából épült!
A kiállítás mellett játszóház, felnőtt ra-

jongóknak VIP szoba, börze, sok inter-
aktív program és értékes nyeremények te-
szik garantáltan emlékezetessé a hétvégét.
További információk:
www.klikk.info.hu/kockafeszt
Jegyek a kiállítás napján, a helyszí-
nen kaphatók.
Felnőtt: 700 Ft/nap, gyerek (14 éves 
korig): 500 Ft/nap, családi jegy (2 fel-
nőtt + 2 gyerek): 2000 Ft/nap
Időpont: 
2015. március 7. 10:00 - 19:00
2015. március 8. 10:00 - 18:00

Farsangi bál a Csillaghegyi Általános Iskolában

Alsó tagozatos farsang a Medgyessyben

A Medgyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Isko-
lában péntek 13-án tartották a ha-
gyományos farsangi mulatságot.
Február 13-án 14 órától farsangi bált 

rendeztünk, melyet kicsik és nagyok 
egyaránt nagyon vártak.
A műsort iskolánk művészi torna 

csoportja nyitotta meg, majd követ-
kezett a jelmezverseny. Felvonultak ci-
cák, kutyák, hercegnők, rablók, de még 
Győzike is. Sok ötletes, vicces, olykor 

meghökkentő figurát láthattunk.
A negyedikesek által bepillanthat-

tunk egy kórház sürgősségi osztályá-
ra, majd tombolhattunk egy rock kon-
certen.
Zárásként a banyatáncot láthattuk, 

melyet boszorkánynak öltözött tanító 
nénik adtak elő.
Amíg a zsűri tanácskozott, az osztá-

lyok tréfás feladatokat oldottak meg.
Eredményhirdetés után, közös zené-

léssel zártuk a napot.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
http://kulturkozpont.hu/bk/event/4698/
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1592990447610179.1073742037.1475479139361311/1592991304276760/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1592992124276678.1073742038.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1592992124276678.1073742038.1475479139361311/1592992304276660/?type=3&theater
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Nem maradt el a hagyománnyá for-
málódott nyitó keringő, melyet nyol-
cadikos diákok adtak elő. A változa-
tos műsorszámok mindenki kedvére 
szolgáltak: akrobatikus rock and roll, 
fülbemászó musical dalok és verseny-
tánc is volt a repertoárban, a tombola-
húzásra pedig már igazán felforróso-
dott a hangulat. 
Az est második részében Weisz Vik-

tor, a Voice című tehetségkutató mű-
sor felfedettje fergeteges showt csi-
nált. Ezután Weszely Ernő zongora-, 
harmonika művész zenélt az igényes 
bárzene és a francia sanzonok szerel-
meseinek.
A programot borkóstoló és borár-

verés színesítette. Az érdeklődőknek 
a Borháló Római szervezésében Nink 
Károly a Cézár pincészet egyik vezető 
borásza tartott kóstolással egybekö-
tött bemutatót.
A beszélgetés, jókedv, tánc, zene, 

evés-ivás folytatódott az est végéig. 
Lelkes szülői gárda gondoskodott a fi-
nom falatokról, italokról, csemegékről.

Ezen a szombaton több száz részt-
vevő szórakozott kitűnő hangulatban.
Újra bebizonyosodott: az alapít-

ványi est arról szól, hogy a szürke 
hétköznapok mellett elengedhessük 
végre magunkat, bulizzunk egy jót, 
jobban megismerhessük egymást, 
szülőtársainkat, tanárainkat, szó-
rakozhatunk, és egy jóízűt beszél-
gethetünk egy olyan környezetben, 
ahol a hangulat biztosan nem lesz 
hivatalos.
Ne feledjük: az est teljes bevételét a 

fodrosos gyerekekre fordítjuk! 
Az idei célkitűzés: a szabadban tar-

tott iskolai rendezvények (évnyitó, 
évzáró, kulturális rendezvények) meg-
felelő lebonyolításához amfiteátrum 
jellegű rendezvénytér létrehozása az 
iskola udvarán.
Ezúton is hálás köszönetünket fe-

jezzük ki mindenkinek, aki a jóté-
konysági est sikeréhez hozzájárult! 
Köszönjük kedves vendégeinknek, 
hogy adományaikkal támogatták 
alapítványunkat!

Jótékonysági gála a Fodrosért A Szovjetunióba 
hurcoltak emlékéve
Závada Pál: Természetes fény című 

könyvének bemutatója

A Természetes fény döntően a második 
világháborúban, illetve előtte és utána ját-
szódik. A szereplők javarészt Békés me-
gyeiek, nők és férfiak, magyar magyarok, 
magyar szlovákok és magyar zsidók – ettől 
is függően veti őket a történet az öldöklés, 
a kényszermunka, a fogság vagy az áttele-
pülés közép- és kelet-európai helyszíneire.
Moderátor: Barabás Éva szerkesztő – riporter
Helyszín:
3K - Kaszásdűlői Kulturális Köz-
pont 
1033. Bp., Pethe Ferenc tér 2.
Időpont: 
2015. március 7. 18:00
A belépés ingyenes.

Irodalmi csillagdélután
Barlai László festőiskolájának nö-
vendékei mutatják be munkáikat. 
A kiállítás március 19-ig ingyenesen 
megtekinthető Közösségi Házunk 
nyitvatartási idejében.
18:00 - Vendégünk: Konczek József köl-
tő, író a legendás Kilencek költőcsoport 
egyik legizgalmasabb alakja. Az esten meg-
ismerkedünk lírai és epikai munkásságának 
csúcsain kívül figyelemre méltó közérdekű 
gondolataival is.
A vendégekkel Gyimesi László író, költő 
beszélget. Közreműködnek a Veres Péter 
Gimnázium színjátszó növendékei.
Helyszín:
Csillaghegyi Közösségi Ház 
1039. Bp., Mátyás Király út 13-15.
Időpont: 
2015. március 11. 17:30
A belépés ingyenes.

http://kulturkozpont.hu/3k/?event=szovjetunioba-hurcoltak-emlekeve
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1592954464280444.1073742032.1475479139361311&type=3&uploaded=17
http://kulturkozpont.hu/3k/?event=szovjetunioba-hurcoltak-emlekeve
http://kulturkozpont.hu/3k/?event=szovjetunioba-hurcoltak-emlekeve
http://kulturkozpont.hu/csk/event/irodalmi-csillagdelutan-21/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1592954464280444.1073742032.1475479139361311/1592956487613575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1592954464280444.1073742032.1475479139361311/1592955644280326/?type=3&theater
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Február 4-én volt iskolánk 35. 
születésnapja, és ezt idén is óriá-
si lelkesedéssel ünnepeltük meg - 
kezdték a beszámolójukat a Bárczi 
Géza Általános Iskola nevelői. 
Egész hetes rendezvénysorozattal 

emlékeztünk a jubileumra, és bár óriá-
si munka volt, óriási volt az élmény is. 
Szerdán a hagyományokhoz híven 

színes programokban bővelkedő bu-
li-napot tartottunk, amely azzal a fel-
ütéssel kezdődött, hogy aki picivel 
többet akart aludni, aznap kivételesen 
bejöhetett 8.35-re. Ezzel igen kevés 
diák élt, ugyanis már mindenki na-
gyon várta az eseménydús napot. 
Az ötödikesek egy nagyon izgal-

mas, interaktív rendőrségi csapatépí-
tő bemutatón vehettek részt, amely 
megmozgatta fantáziájukat és kre-
ativitásukat is. Topa Zoltán rend-
őr őrnagy irányításával és különféle 
izgalmas szemüvegek segítségével 
kipróbálhatták a tudatmódosult és 
bizonytalan állapotot, ami még a fel-
nőtteknek is nagyon tanulságos volt. 
Egy nagy színes búvárszemüveg-sze-
rű alkalmasság elég volt ahhoz, hogy 

elveszítsük az észlelés biztonságát és 
valóban komolyan vegyük a figyel-
meztetéseket: mennyire veszélyesek 
is a drogok és az alkohol. A játékos 
bemutató után ajándéktárgyakat is 
kaptunk.
Számtalan egyéb program várta az 

érdeklődőket: helytörténeti vetélkedő, 
activity, póker, ügyességi feladatok a 
tornateremben, kézműves foglalko-
zás, történelmi játszóház és még so-
rolhatnánk.
A hetedikesek idén is a büfészerve-

zéssel foglalatoskodtak: finomabbnál 
finomabb csemegék készültek  szülői 
segítséggel . Senki nem maradt éhes, 
és ezen a napon, a menzán kicsit ke-
vesebben ebédeltek.
Kora délután a tanár-diák sport-

meccsek zajlottak, és mint mindig, 
nagy volt a szurkolótábora mindkét 
oldalnak.
Régi tanítványok látogattak meg 

bennünket és a könyvtár hangulatos 
helyszínt biztosított egy remek be-
szélgetős teadélutánnak. 
Este 6-kor fergeteges diszkó zárta a 

Bárczi születésnapi rendezvényét. 

Sulinap a Bárcziban Óbudai Futófesztivál – 
Elindult a nevezés!
A Szabadidő, Szeretem! Újratöltve 

2015. évi ingyenes szabadidős sport-
rendezvény sorozat második állomása 
lesz az Óbudai Futófesztivál!
Időpont: 2015. április 25. szombat 

A helyszín változatlanul a Duna-part, 
amely immár második alkalommal ad ott-
hont a rendezvényünknek. Terület pontos 
meghatározása: a Pünkösdfürdő utca és a 
Kossuth Lajos üdülőpart találkozásánál 
fekvő terület, a Duna-parton.
A verseny fővédnöke: Benedek Tibor 

háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és 
világbajnok vízilabdázó, a Magyar Férfi Ví-
zilabda Válogatott szövetségi kapitánya
Tavasszal a szervezők célja a családokat és 

baráti társaságokat az esemény középpont-
jába állítani, mert a sportolás és a mozgás 
együttes élménye rendkívül nagy élményt 
nyújt gyerekeknek és szüleiknek egyaránt.
Az eseményen három távot jelöltek ki, az 

első az idei évet hűen tükrözve 2015 m, a 
második 7 km, valamint a félmaratoni táv, 
amelynek megtételére az egyéni nevezés 
mellett lehetőséget adunk 2-3 fős váltó csa-
patban való megtételére is.
Kövesse figyelemmel versenykiírá-

sokat, az Óbuda Sport honlapján a 
www.obudasport.hu oldalon a verseny-
kiírás menüpont alatt. A nevezés 2015. áp-
rilis 14-ig lehetséges! 
Bízunk benne, hogy 2015-ben Önt és 

a család apraja-nagyját is a rajtvonalnál 
köszöntheti a kerületi futóverseny! 

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
http://obudasport.hu/obudai-futofesztival-versenykiiras/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1592993567609867.1073742039.1475479139361311&type=3&uploaded=42
http://obudasport.hu/obudai-futofesztival-versenykiiras/
http://obudasport.hu/obudai-futofesztival-versenykiiras/
http://obudasport.hu/obudai-futofesztival-versenykiiras/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1592993567609867.1073742039.1475479139361311/1592994414276449/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1592993567609867.1073742039.1475479139361311/1592996627609561/?type=3&theater


Az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
idén is iskolanyito-
gató foglalkozáson 
látta vendégül az 
első osztályba ké-
szülő ovisokat. 
Azon a tréfás, vidám 

játékokkal teli februá-
ri délutánon a leendő 
tanító nénikkel ismer-
kedhettek meg a gyerekek és a szüleik. 
Következő rendezvényünkre már csak 

a szülőket várjuk. Márciusi nyílt napi 
bemutatóóráinkon tanítási módszere-

inkbe nyerhetnek be-
pillantást az érdeklő-
dők. A bemutatók után 
személyes találkozóra 
is várjuk a szülőket, 
amelyen az osztályfő-
nökök, az angoltanárok 
és az iskola vezetősége 
mellett a hitoktatást 

szervező egyházak képviselői is vála-
szolnak a felmerülő kérdésekre.
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Szülők-Nevelők Bálja a 
MedgyessybenAz idei évben a Szellő EGYMI 

2015. február 13-án tartotta a hagyo-
mányos farsangi mulatságát a gyere-
kek nagy örömére. A szülők és látoga-
tók számára is rendezett alkalommal 
a gyerekek jelmezverseny keretében 
mutathatták meg ötletességüket. 
Február a farsangi bálok hónapja. A 

hosszú, álmos téli napokon évről-évre 
izgatottan várjuk a télbúcsúztatót, a jel-
mezbált. A Szellő EGYMI-ben is hetek-
kel előbb elkezdték a készülődést a csa-
ládok és a csoportok, hiszen a jelmezek 
készítése, az ötletelés, kivitelezés nem 
könnyű feladat. Az idén minden deko-
rációt a csoportok készítettek, Szabó 
József  tanár úr fáradhatatlanul konferál 
a rendezvény során, a diszkót a rend-
szergazda Ricsi bácsira bíztuk, aki jól 
ismeri tanulóink ízlését és kívánságokat 
is azonnal teljesítette.
A bálon idén is hosszú sorban vonul-

tak a bohócok, boszorkányok, harco-
sok, balerinák, macskák és dalmaták, sőt, 
indiai hastáncosnő is lejtett egyet a zsűri 
előtt. A legszebb és legötletesebb nyerte 
az idén a farsangi jelmezversenyt: Ve-
res Réka 3. osztályos tanuló szivárvány 
jelmezében, amely a kislány saját ötlete, 
sőt, saját keze munkája.
A jelmezeseknek és a bálozóknak igazi 

farsangi fánkkal kedveskedett az IKEA 
Áruház, a 200 darab szalagos fánk lát-
ványnak sem volt mindennapi! Ezután 
már mindenki teli hassal izgulhatott, ki 
nyeri a tombola fődíját, a csoki tortát. 
Végül Ricsi bácsié volt a főszerep, aki ha 
nem is hajnalig, de azért kiadósan meg-
táncoltatta zenéivel a Szellő suli apraja-
nagyját. A Limbó hintóra már mindenki 
felkéredzkedett, sőt, mindnyájan átfér-
tünk a limbó léc alatt… 
Nagyon jó buli volt. Úgy hallottam, a gye-

rekek már a jövő évi jelmezeket tervezik.   

Szellős Farsang

Január utolsó szombat estéjét 
együtt tölthették a Medgyessy Fe-
renc Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola diákjainak 
szülei és pedagógusai.
A jó hangulatról, minőségi, változa-

tos zenéről két eltérő zenei stílust kép-
viselő zenekar is gondoskodott. A bált 
a Békás Zenekar muzsikájára táncoló 
Kincső Néptáncegyüttes nyitotta 
meg, majd a jó hangulat megalapozá-
sát követően, kollégánk, Vecsei András 
zenekara az Ask the dust!,  táncoltatta 
meg a bál résztvevőit.
Kiváló alkalom nyílt a szülők és a 

pedagógusok számára a kötetlen be-
szélgetésre, a gyerekek által kialakult 
kapcsolat szorosabbá tételére, az 
együtt éneklésre és táncolásra. Batyus 
bál lévén mindenki megcsillogtatta 
sütő-főző tudományát. Finomabbnál-
finomabb étkek kerültek az asztalra 
a batyukból, melyeknek nem lehetett 
ellenállni.

A tombolahúzás adott némi pihe-
nő időt a táncos lábaknak és örömöt 
a nyerteseknek. A két zenekar közös 
örömzenéje és a közönség együttes 
éneklése zárta a fergeteges hangulatú 
bált.
A farsang idején ezt a hagyományt a 

jövőben is feltétlenül megismételjük.

Iskolanyitogató az Aquincumban

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1592998174276073.1073742041.1475479139361311/1592998224276068/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1592997474276143.1073742040.1475479139361311/1592997610942796/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1592999834275907.1073742042.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1592999834275907.1073742042.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1592997474276143.1073742040.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1592998174276073.1073742041.1475479139361311&type=3&uploaded=16
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1592999834275907.1073742042.1475479139361311/1592999990942558/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1592999834275907.1073742042.1475479139361311/1593000044275886/?type=3&theater
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Óvodások a Váradiban Egészségpromóció – 
küzdelem a kábítószer 
ellen
A KEF februári témája a „Legyen 

más a szenvedélyed!” elnevezésű ki-
emelt fontosságú európai uniós pro-
jekt és a droghasználathoz kapcsoló-
dó kutatások eredményei voltak.
Az önkormányzat tanácstermében tar-

totta meg soron következő ülését a Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórum (KEF). A 
Nemzeti Drogmegelőzési Iroda munka-
társai meghívott előadóként vettek részt 
a találkozón. Burszki Mónika főosztály-
vezető az aktuális pályázatokról beszélt 
valamint bemutatta a „Legyen más a 
szenvedélyed!” elnevezésű, európai uni-
ós finanszírozású kiemelt projektet.
A projekt szeretné megismertetni a 

Nemzeti Drogellenes Stratégiát a fiata-
lokkal és célja, hogy az egészséges élet és 
a közösségi irányultság kerüljön előtér-
be. A fiatalokat személyesen megszólító 
rendezvényeken sportolók, művészek 
és szakemberek vesznek részt szeretett 
hivatásukkal, hobbijukkal – szenvedé-
lyükkel. A program alapvetése, hogy a 
mozgás, a zene, a művészeti alkotóte-
vékenység vagy a tudomány is válhat 
szenvedéllyé, s miközben magával ragad, 
nem elszakít a közösségtől, hanem ösz-
szekapcsol vele.
A találkozó második előadása, melyet 

Szitnyai Krisztina tartott, két kutatás ered-
ményét ismertette. Az első felmérés 6154 
iskolás bevonásával készült, melyben 
droghasználatra hajlamosító tényezőket és 
az ehhez kapcsolódó legfontosabb körül-
ményeket vizsgálták. A vizsgálat az egész 
országra kiterjedt, régiós szintű elemzéssel 
és utánkövetéssel zajlott.
A második átfogó kutatás témája az új 

pszichoaktív szerek jelenléte az online 
médiában volt. Célja az új drogok meg-
ismerése és a megítélésének feltérképe-
zése. A találkozó végén a 2015-2016-os 
cselekvési tervről szavaztak, amelyet 
egyhangúan elfogadtak a részt vevők. A 
célok megfogalmazását, az együttműkö-
dések fejlesztését és a konkrét teendőket 
az Óbuda-Békásmegyer Drogellenes 
Stratégiája tartalmazza.

forrás: obuda.hu

Iskolacsalogató farsangi játszó-
házban ismerkedhettek a leendő 
első osztályosok az Óbudai Nagy 
László Általános Iskola légkörével. 
A már 7 éve megrendezésre kerülő 

iskolacsalogató foglalkozásokra nagy 
örömmel készül iskolánk minden al-
sós pedagógusa, hiszen felszabadító 
játékok közben ismerkedhetnek meg 
a leendő első osztályos tanulóikkal, 
nyújthatnak információt iskolánk 
képzési rendszeréről az érdeklődő 
szülőknek. 
A tanév második felében három al-

kalommal nyílik erre lehetőség. Két 

alkalommal a beiratkozás előtt, s har-
madjára a már hozzánk beiratkozott 
leendő kisiskolások Pöttöm Party-ján. 
Az idei első alkalommal csaknem 

80 családot üdvözölhettünk. A ját-
szóház hangulatát nagy mértékben 
emelte, hogy sokan bizony máska-
rába bújva érkeztek. A különböző 
helyszíneken ügyességi feladatokkal, 
kreatív alkotómunkával és farsangi 
jelmezbe bújt tanítónénikkel és taní-
tó bácsikkal játszhatták át a délutánt 
a megjelentek. 
„A mosoly az a fény az arc abla-

kán, mely jelzi, hogy a szív otthon van.” 
A hozzánk ellátogató óvodások mo-

solya csodálatos fizetség volt mun-
kánkért cserébe. 
Ezúton is hálásan köszönjük a sok 

érdeklődő, kedves szülő és életrevaló 
csemete részvételét. Előjelentkezé-
sük bátorító és ösztönző számunkra, 
hogy ezen alkalmakra időt és energiát 
nem kímélve készüljünk. 
Szeretettel várjuk következő iskola-

csalogató rendezvényeinkre mindazo-
kat, akik már jártak nálunk, s azokat 
is, akiknek még nem volt módjuk. 
Az időpontokról iskolánk honlapján,  a
www.varadi.obudainagylaszlo.hu 
oldalon tájékozódhatnak.

Pancake Day a Csillaghegyi Általános Iskolában
A húshagyókedd a nagyböjt kezdetét 

megelőző utolsó nap a keresztény egy-
házi évben, azaz a hamvazószerda előtti 
nap. Mind Magyarországon, mind a világ 
számos más pontján 
különféle ünnepsé-
gek és népszokások 
kapcsolódnak ehhez 
a naphoz. Angol 
neve Shrove Tuesday 
(gyóntató kedd) inkább 
a böjt előtti megtisz-
tulásra utal, de szok-
ták Pancake Day-nek is nevezni.
Idén február 17-én tartottuk a Pancake 

Day-t, vagyis a „Palacsintás napot” isko-
lánkban. Finom palacsinta illata járta át a 
termeket, és a folyosókon már türelmet-

lenül gyülekeztek a hatfős csapatok a tor-
natermi ügyességi feladatokhoz. Voltak 
váltó- és sorversenyek, természetesen 
az angol hagyományoknak megfelelően 

palacsintasütőkkel, 
majd különböző 
palacsintás logikai 
feladatokat oldot-
tak meg az izgatott 
résztvevők. A kö-
vetkező állomáso-
kon palacsintaetető 
és kóstoltató-ízfel-

ismerő memória feladatok várták a 11 
lelkes csapatot.
Ismét nagyon jó hangulatú délutánt 

tölthettünk el együtt a szervezőknek és 
„Konyhás” Gabi néninek köszönhetően.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593000777609146.1073742043.1475479139361311&type=3&uploaded=11
http://obuda.hu/hirek/egeszsegpromocio-kozossegi-iranyultsag-kuzdelem-a-kabitoszer-ellen/
http://obuda.hu/hirek/egeszsegpromocio-kozossegi-iranyultsag-kuzdelem-a-kabitoszer-ellen/
http://obuda.hu/hirek/egeszsegpromocio-kozossegi-iranyultsag-kuzdelem-a-kabitoszer-ellen/
http://obuda.hu/hirek/egeszsegpromocio-kozossegi-iranyultsag-kuzdelem-a-kabitoszer-ellen/
http://varadi.obudainagylaszlo.hu/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1593000777609146.1073742043.1475479139361311/1593001210942436/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593003134275577.1073742044.1475479139361311&type=3&uploaded=7
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1593003134275577.1073742044.1475479139361311/1593003624275528/?type=3&theater
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A gyerekek nagy lelkesedéssel 
kezdtek a feladatlapok kitöltéséhez, 
amelyben változatos feladattípu-
sokat találtak. Volt keresztrejtvény, 
igaz-hamis állítás, diagramelemzés, 
szövegértés, százalékszámítás és 
„vaktérképeken” országok, hegysé-
gek, városok megnevezése. Munka 
közben jól esett a versenyzőknek a 
gyümölcslé és a cerbona szelet, me-
lyet a CBA áruháztól kaptunk. A 
megadott idő lejártakor a tanulók 
kicsit fáradtan beszélték meg felké-
szítő tanáraikkal a kérdéseket, majd 
hazamehettek.
16 órától kezdődött a javítás, melyet 

a zsűri végzett. A kerületi földrajz ta-
nárok másfél óra alatt kijavították a 
közel 50 db feladatlapot. Majd ellen-
őrzés és az eredmények felsorolása 
következett. Szoros volt a verseny, a 
küzdelem, egy- két pont volt az elté-
rés a diákok között. A végleges sor-
rendet a Pedagógiai Intézet honlap-
ján olvashattuk el öt nap után.
A tovább jutott tanulók az Első 

Óbudai Német Nyelvoktató Általá-
nos Iskola, Óbudai II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola és az Óbudai 
Gimnáziumból jöttek. Hasonló sike-
reket kívánunk a fővárosi megméret-
tetésen is áprilisban! 

Kerületi  Földrajz Verseny a Medgyessyben Fodros = Örökös Ökoiskola
A Fodros Általános Iskola tavaly 

év végén az Örökös Ökoiskola 
címmel gazdagodott!

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma és a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium megbízásából az Okta-
táskutató és Fejlesztő Intézet nyílt 
pályázatán iskolánk, a Fodros, 2014. 
decemberében elnyerte az Örökös 
Ökoiskola címet.
Egy ökoiskola abban különbözik 

egy átlagos iskolától, hogy nem 
csak a tanításban érvényesülnek a 
környezeti nevelés, a fenntartható-
ság pedagógiájának elvei, hanem az 
iskolai tevékenység minden terüle-
tén.
Éves programjainkon megismer-

kednek diákjaink hagyománya-
inkkal, kooperatív tanulási tech-
nikákkal, élményekkel teli erdei 
iskolában vesznek részt, kiváló 
kirándulásokat tervezünk, cso-
portszintű előadásokat hívunk 
meg, felejthetetlen sportnapokat 
bonyolítunk le, családi napot tar-
tunk, kézműves vásárt szervezünk 
és ezekbe a szülőket, családokat is 
bevonjuk. 
Múzeumi órák, szakköri foglal-

kozások, témanap, projekthét, ak-
ciónap keretében sajátíthatnak el 
gyermekeink új ismereteket, amik-
ről kerületi, budapesti és országos 
versenyeken adnak számot, kiemel-
kedő teljesítménnyel. 
 Büszkék vagyunk arra, hogy e ko-

moly pályázati elbíráláson immár 
harmadszor mérettünk meg pozi-
tívan és örökös ökoiskolává válhat-
tunk!
Köszönjük mindazon pedagógu-

sok és diákok munkáját, akik hoz-
zájárultak ehhez a sikerhez!

Az Óbudai Múzeumban jártunk
A Dr. Béres József  Általános Is-

kola egy osztálya február 5-én az 
Óbudai Múzeumba látogatott el. 
A 2.b osztályosok  „A bálterem tit-

kai” foglalkozáson 
vettek részt, ahol 
megismerkedtek a 
barokk divattal, a 
Zichy családdal és 
a kastéllyal.
A megelevenedett 

Berényi Erzsébet, 
a kastély egykori lakója a gyerekek-
kel közösen szervezett bált, mind-
eközben a grófné bemutatta milyen 
egy igazi barokk főúri család élete, és 

közben fény derül Óbuda életének 
sorsfordító változásaira is. Megtud-
tuk miért és miként zajlott a betele-
pítés, mivel foglalkoztak a svábok és 

miért is hívják őket 
„barunhaxlereknek”. 
Berényi Erzsébet 
bemutatta nekünk 
a barokk divat fon-
tos elemeit, a rizs-
poros parókától a 
szépségpöttyig.

A foglalkozás végén a gyerekek far-
sangi álarcot készítettek és táncoltak. 
Vidám ráhangolódás volt az iskolai 
farsangra!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1592978644278026.1073742034.1475479139361311&type=3&uploaded=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593008690941688.1073742045.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1592978644278026.1073742034.1475479139361311/1592979100944647/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593009777608246.1073742046.1475479139361311&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1593009777608246.1073742046.1475479139361311/1593009847608239/?type=3&theater
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A Bárczi Géza Általános Iskola 
fennállásának 35. évfordulóját 
többnapos rendezvénysorozat-
tal ünnepeltük.  A második na-
pon szakmai napra, bemutató 
órákra vártuk a kerület érdeklő-
dő pedagógusait. 
Az iskolában kialakult pedagógi-

ai gyakorlat arról tanúskodik, ho-
gyan próbálunk alkalmazkodni a 
tanulók eltérő képességeihez.
Erősítjük tehetséges oldalukat, 

segítjük őket a felzárkózásban. A 
kettő gyakran együtt jár, hiszen 
átlagos tanuló csak a statisztiká-
ban létezik. A kialakult szerveze-
ti formák, alkalmazott módszerek 
egy szakmai fejlődés folyamatában 
jöttek létre.
Meghatározója volt egy olyan in-

novációs folyamat, mely rendsze-
res továbbképzésekből, önképzés-
ből, a tapasztalatok összegzéséből 
áll. Tanultunk másoddiplomás-
ként, tanfolyamokon, tantestületi 
képzéseken, egymástól, a gyere-
kektől és a szülőktől is, ahogy ez 
egy nyitott iskola szellemiségéhez 
hozzátartozik.  
A szakmai nap programja is le-

hetőséget adott számunkra újabb 
tapasztalatok megszerzésére. Az 
alsó tagozaton a bontott anyanyelv 
órák adta lehetőségek kiaknázását 
láthatták az érdeklődő kollégák.

A nap folyamán egy második év-
folyamos felzárkóztató csoport-
ban gyakorló, majd fejlesztő tar-
talmú órák követték egymást. A 
harmadik évfolyamon egy tehet-
séges csoportban folyó gyakorló 
és képességfejlesztő, tehetséggon-
dozó tevékenységet mutattak be a 
kollégák.
Az egyéni és kiscsoportos fej-

lesztések mellett hatékonynak lát-
juk heti egy órában ezt a szerveze-
ti formát. Intenzívebb gyakorlást 
tesz lehetővé, jobban lehet moz-
gatni, motiválni a gyerekeket. A 
tanítók fejlesztő párjukkal egyez-
tetve úgy szervezték óráikat, hogy 
a munkakörükből adódó felada-
tokra helyezték a hangsúlyt.

A gyerekek különbözőségét min-
den órán figyelembe kell vennünk. 
Eltérő idő alatt jutnak el más-más 
szintre, s közben a tudáshoz veze-
tő út sem azonos. 
Ezeknek a differenciáló módsze-
reknek a bemutatását láthattuk a 
második évfolyamon, egy mate-
matika órán.
A felső tagozaton egy ötödik 
osztály osztályfőnöki órájára, és 
egy nyolcadik osztály matemati-
kaórájára lehetett ellátogatni. Az 
osztályfőnöki óra az ünnepek té-
makörre épült. Változatos, a gye-
rekeket aktivizáló, megmozgató 
feladatokkal tarkított beszélgetést 
láthattak az érdeklődők.
A nyolcadikos matematikaóra a te-
hetséggondozás szép példája volt. 
Ezen az órán a gyerekek könnye-
dén birkóztak meg a legnehezebb-
nek tűnő „keveréses” feladattal is, 
ami egyébként ennek az évfolyam-
nak nem tartozik a kedvenc témái 
közé.
Az órák végeztével egy szakmai 

megbeszélésre, kötetlen beszél-
getésre volt lehetőség. A szakmai 
napról minden érdeklődő új ta-
pasztalatokkal, ötletekkel, mód-
szerekkel gazdagodva indulhatott 
haza. 
Ez a nap megkísérelte bemutatni 

az iskolánkban folyó sokszínű pe-
dagógiai munkát.

Szakmai nap az iskola 35 éves évfordulója alkalmából
 Kattintson Facebook oldalunkra!

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1593010500941507.1073742047.1475479139361311/1593012070941350/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1593010500941507.1073742047.1475479139361311/1593010754274815/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593010500941507.1073742047.1475479139361311&type=3&uploaded=15
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
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Jövőnk a víz
Magyar településekről és kínai 

tartományokból több mint há-
romezer pályázat érkezett a ta-
valy meghirdetett „Jövőnk a víz” 
elnevezésű kínai–magyar közös 
környezetvédelmi pályázatra, 
köztük volt az Aquincum Angol-
Magyar Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola tanulójának pá-
lyázata is.
A zsűrizés Kínában zajlott, így az 

eredményre mostanig kellett várni. 
A rangsor nélküli 13 díjazott kö-
zött van Lakatos Edit 5.c osztá-
lyos tanulónk is. Editet munkájáért 
jutalomkönyvekben részesítették. 
Felkészítője: Konrádné Érsek 
Tünde tanárnő.

A tehetségről 
mindenkinek

A zenész házaspár nagy rutinnal és 
nem kevesebb szeretettel válaszolt 
kisebbek és nagyobbak által feltett 
kérdésekre. Meghívottaink iskolánk-
ba járó gyermekek szülei voltak, így 
először az iskolás évekről kérdeztük 
őket, illetve arról, hogy hogyan tudták 
tehetségüket érvényesíteni? Hogyan 
derült ki, hogy tehetségesek, milyen 
kihívásoknak kellett gyermekként, 
s  most, felnőtt fejjel megfelelniük, 
hogy megtalálják a boldogsághoz, elé-
gedettséghez, érvényesüléshez vezető 
utat? A beszélgetést videó bejátszások 
is színesítették, s az este végén pogá-
csa és innivaló dobta fel a hangulatot.

Reméljük minden résztvevő jól érez-
te magát, s akik nem voltak ott, azok 
is kedvet kaptak arra, hogy a követ-
kező ilyen jellegű délutánunkra elláto-
gassanak!

Az előző számunkban írtunk az Óbu-
dai Kulturális Központ magyar kultú-
ra napján rendezett műveltségi vetél-
kedőjéről, amelyet a III. kerületi 7-8. 
osztályos tanulók részére szerveztek. 
A győztes „Nyelvtörők” csapat tagjai, 
Ódor Adrienn, Henderson Áron és 
Kovács Gerzson 8.b osztályos tanulók 
iskolájuknak, az Első Óbudai Német 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Is-
kolának  számoltak be.
Idén második alkalommal kaptunk le-

hetőséget, hogy részt vegyünk a magyar 
kultúra napja alkalmából rendezett kerületi 
műveltségi versenyen. Tavalyi sikerünkre 
alapozva idén ugyanazzal a csapattal vág-
tunk neki a felkészülésnek, így rutinosan, 
olajozottan tudtunk együtt dolgozni.
Most a felvételi miatt kevesebb időnk volt 

a feladatokban való elmélyülésre, mégis szí-
vesen vállaltuk. Amikor épp nem a matek 
vagy magyar felvételi teszteket írtuk, akkor 
a reformkort és József Attila életét tanul-
mányoztuk. Az írásbeli felvételi után pe-
dig már minden figyelmünket a versenyre 
összpontosítottuk. Mindössze két hetünk 

maradt a végső hajrára. Felkészítőnkkel, 
Dénes Tünde tanárnővel általában a 7-8. 
órákban is bent maradtunk.
Január 22-én, csütörtökön eljött a nagy 

nap, amit mindenki annyira várt. Az isko-
lánkból egy másik csapattal indultunk el, 
majd érkeztünk meg az Óbudai Kulturá-
lis Központba. Babonás emberek lévén 
ugyanahhoz az asztalhoz ültünk, mint ta-
valy, és természetesen az ülésrenden sem 
változtattunk.
Összesen hat feladatlapot kaptunk, ezek 

megoldására egyenként 5-10 perc állt a 
rendelkezésünkre. A verseny nagy része 
József Attila életéről és két versének elem-
zéséről szólt. Természetesen nagyon iz-
gultunk az eredményhirdetésig, és amikor 
utoljára meghallottuk a nevünket, nagyon 
boldogak voltunk, hogy sikerült megvéde-
nünk tavalyi „bajnoki” címünket.
Sajnáljuk, hogy jövőre már nem vehetünk 

részt ezen a versenyen, de mindkét évben 
nagyon jól éreztük magunkat Óbudán, a 
magyar kultúra napján.
Gratulálunk a bajnok csapatnak, és fel-
készítő tanáruknak!

Műveltségi vetélkedőn voltunk

Angol szépkiejtési verseny iskolánkban
Február 11-én szervezték meg a 

Dr. Béres József  Általános Isko-
lában az angol szépkiejtési ver-
senyt.
Idén első alkalommal szerveztük 

meg az angol szépkiejtési versenyt, 
amelyre nagy létszámmal érkeztek 
a felső tagozatos diákok a kerület 
összes iskolájából. Iskolánk igazga-
tója köszöntötte a megjelent tanu-
lókat és tanáraikat és ezzel megnyi-
totta a versenyt. Öröm volt látni, 

mennyi tehetséges diák van kerü-
letünkben, és elmondható, hogy a 
gyerekek nagyszerű előadásmód-
ban varázsolták elénk a költemé-
nyek vagy éppen prózák szövegét.
Köszönjük a felkészítő tanárok 

lelkes munkáját, a diákok szorgal-
mas és eredményes részvételét, és 
nem utolsó sorban  az angol mun-
kaközösség segítő munkáját, mind 
a szervezésben, mind a verseny ki-
vitelezésében.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593014170941140.1073742049.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1592980674277823.1073742035.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1592980674277823.1073742035.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593012420941315.1073742048.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1593012420941315.1073742048.1475479139361311/1593012464274644/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1593014900941067
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1592980674277823.1073742035.1475479139361311/1592980927611131/?type=3&theater
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A gálát az iskolai énekkar a Bárczi in-
dulóval nyitotta, melynek szövegét és 
zenéjét is Pozsgai Viktor, iskolánk ta-
nára szerezte.
A zsúfolásig telt teremben a vendé-

gek köszöntése után Tamás Ilona Tan-
kerületi Igazgató asszony tartotta meg 
ünnepi köszöntőjét.
1980-ban Békásmegyeren felépült 

egy igazi klasszikus lakótelepi iskola, 
mert az akkori építők hittek abban, 
hogy mindig lesz benne gyermek, min-
dig lesz benne feladat; fejlődik, kiépül a 
városrész, s kell oda fáklya, kell a tudás 
háza – kezdte beszédét a Tankerület 
vezetője.
Többek közt elmondta, hogy ma a 

„Bárczi” arculatának jellegzetességét 
a tehetséggondozás és felzárkóztatás 
együttes törekvése jelenti, melynek so-
rán az intézmény pedagógusai az utazó 
gyógypedagógusokkal karöltve végzik 
igen eredményesen a sajátos nevelési 
igényű, a beilleszkedési, magatartási és 
tanulási nehézséggel küzdő, hátrányos 
helyzetű és tehetséges tanulók együtt-
nevelését.
Harmincöt év alatt rendszerek, tör-

vények, rendeletek jöttek, mentek, ami 
változatlan: az az iskola szellemisége, 
a családias, gondoskodó szeretet, a 
jövőbe vetett hit, melynek eszköze a 
gyermekek képességeinek, tudásának, 
látókörének szélesítése – mondta Ta-
más Ilona, majd azzal folytatta, „Nem 
az a dolgunk, hogy megtanítsuk gyer-
mekeinket szembenézni egy kegyetlen 

és szívtelen világgal. Az a dolgunk, 
hogy olyan gyerekeket neveljünk, akik 
kevésbé kegyetlenné és szívtelenné 
változtatják a világot” – ezzel méltatva 
az iskolában folyó elkötelezett oktató-
nevelő munkát és a lelkesedést, amely 
összetartja azt.
A vendégünk volt többek között első 

igazgatónk is, Barlai Róbertné, aki mély 
meghatottsággal beszélt a kezdetekről. 
Ezt követően az iskola színjátszó 

csoportja egy különleges műsorral 
kedveskedett nekünk, Miből lesz a 
cserebogár? - címmel. Iskolánk volt és 
jelenlegi tanulói egy irodalmi műsor 
keretében azon érzéseket juttatták el a 
közönséghez, hogy miként is változik 
egy gyermek gondolkodása, érzelme, 
véleménye a világról, miközben az 
„ALMA MATER” óvó - védő köze-
gében felcseperedik. Az összeállítást 

Horváthné Láposi Éva tanárnő szer-
kesztette. 
Végül iskolánk igazgatónője, Sisa Pé-

terné a beszédében iskolánk jelenét, 
jövőjét ecsetelte. Szavai tele voltak bi-
zakodással és a tantestület kitartó, lel-
kiismeretes munkájába vetett hitével. 
Ezt jelzi, hogy pedagógusaink több 
mint fele húsz évnél hosszabb ideje 
neveli diákjainkat.
Ezután egy igazán kellemes megle-

petésben volt részük további vendé-
geinknek - Kelemen Viktória alpolgár-
mester asszonynak, Radnai Írisznek, az 
Önkormányzat Társadalmi Kapcsola-
tok, Oktatási és Kulturális Főosztály 
vezetőjének, Farkasné Horváth Mira, 
volt igazgatónőnknek, a Tankerület 
munkatársainak, jelenlegi és volt kolle-
gáinknak és a szülőknek. A tanári és az 
iskolai énekkar közös produkciója va-
lóban különleges élmény volt és nagy 
sikert aratott. Jelezte, hogy az összhang 
mindig nagy dolgokra hívatott. 
A pohárköszöntő után felvillant az 

ünnepi hatalmas emeletes tortán a 
fény, és finom sütemények, szendvi-
csek fogyasztása közben nosztalgiáz-
hatott az iskola apraja-nagyja.
Köszönetet szeretnénk mondani tá-

mogatóinknak is: Óbuda Békásme-
gyer Önkormányzatának, Budapest 
III. Tankerületének, a Gyermekmenza 
Kft-nek, a Csodaest Rendezvényellátó 
Kft-nek, akik mind segítették rendez-
vényünket.

Jubileumi Gála a Bárcziban

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1592970544278836.1073742033.1475479139361311/1592972210945336/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1592970544278836.1073742033.1475479139361311/1592970740945483/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1592970544278836.1073742033.1475479139361311&type=3&uploaded=39
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Az Első Óbudai Német Nyelvok-
tató Nemzetiségi Általános Iskola 
Comenius multilaterális projektet va-
lósít meg 2013. szeptember és 2015. 
június között. Projektünk témája a 
víz, a víz szerepének fontossága - „@
WASsERLEBEN - @WAS TUN”, 
melynek jegyében 2015. január 25. és 
31. között intézményünkben fogad-
hattuk  külföldi partnereinket. Az 
eseményről Kollárné Mázsi Krisztina, 
projektvezető számolt be lapunknak.
A projekttalálkozóra érkező vendégeket 

vasárnap este vártuk a vendéglátó csalá-
dokkal iskolánkban. Hétfőn az ünnepé-
lyes megnyitóra tanulóink színvonalas 
műsorral készültek: magyar népdalokat 
énekeltek, egy német nyelvű mesejátékot 
mutattak be, mely nagy sikert aratott a 
vendégek körében. Iskolánk alsós ének-
kara Michael Jackson „We are the world” 
című zenéjére írt magyar nyelvű dalszö-
veget adta elő, melynek refrénjét angol 
nyelven a résztvevőkkel együtt énekeltük. 
Délután városnéző busszal megtekin-

tettük Budapest nevezetességeit, sétát 
tettünk a Citadellán, valamint a Belváros-
ban. A diákok egy része kisvárosból ér-
kezett, ők alig tudtak betelni a látvánnyal. 
A következő napon egy egész napos ki-

rándulásra indultunk a Dunakanyarba. El-
sőként Esztergomban a Bazilikát látogat-
tuk meg, mely lenyűgözte vendégeinket. 
Kilépve a nagytemplomból hóesés foga-
dott bennünket a gyerekek nagy örömére. 
Utunk Visegrádra a Várba és a Királyi 

Palotába vezetett, ahol betekintést nyertek 
vendégeink a középkori Magyar Királyság 

uralkodóinak életébe. A palota udvarán ta-
nulóink hó csatát vívtak, öt gömbből álló 
hóembert építettek, mintegy jelképezve az 
országok együttműködését, összetartozá-
sát. Dunakanyari kirándulásunkat Szent-
endrén zártuk, ahol nagy sétát tettünk a 
Duna-parton és a Belvárosban. 
Szerdán délelőtt vegyes csoportokban 

workshop-okon vettek részt a tanulók, 
melyek témája a vízhez kapcsolódott. 
Pólót batikoltak, olajpasztellal és tintá-
val vízi világot ábrázoltak, öt nyelven 
ABC-s könyvet készítettek (az egyes be-
tűkhöz vízzel kapcsolatos szavakat gyűjtöt-
tek, illusztrált), magyar népdalokat tanul-
tak. Az iskola földszinti folyosóján egy 
közös faliképet festettek az öt ország 
együttműködését kifejezve. Délután 
ellátogattunk a Parlamentbe, melynek 
szépsége mindenkit elkápráztatott. 
Csütörtökön tartottuk iskolánkban a 

Diákönkormányzati napot. Ennek keretén 
belül vendégeink bemutatták országukat, 
iskolájukat felső tagozatos tanulóinknak. 
A prezentációk, zenei előadások nagy sikert 
arattak tanulóink körében. Programun-

kat Táncházzal folytattuk, ahol a magyar 
tájegységekre jellemző népviseletekkel, 
táncokkal ismerkedtek meg vendégeink. 
Élő zenekari kíséret mellett igyekezett min-
denki elsajátítani a csárdást, az egyszerűbb 
tánclépéseket. A délután megrendezésre 
kerülő farsangi mulatságon minden osztály 
a Földön élő nemzetek egyikét mutatta be. 
Felvonultak a japánok, az afrikaiak, az in-
diánok, a mexikóiak stb. és természetesen 
vendégeink a finnek, lengyelek, németek és 
litvánok is elhozták népviseletüket. Az or-
szágokra jellemző zenékre táncba invitálták 
a jelenlévőket is.
Pénteken az iskolában folytatódott a 

projektmunka. A csoportok prezentá-
ciókat készítettek az együtt töltött hét 
eseményeiről, melyet a délután megren-
dezésre kerülő záró rendezvényen mu-
tattak be diákjainknak, pedagógusaink-
nak, a vendéglátó szülőknek. 
Míg első nap a diákok alig mertek egy-

máshoz szólni, jóformán csak udvarias-
sági formákat hallottunk tőlük, a hét vé-
gére megtört a jég, sőt, olvadni is kezdett, 
a búcsú meglepően sírósra sikeredett.
A vidám hangulatú foglalkozásokon, 

kirándulásokon sikerült jó kapcsolatot 
kialakítaniuk a diákoknak a partnerintéz-
mények résztvevőivel, szoros barátságok 
születtek. Igaz volt ez diákra, tanárra egy-
aránt, sok kellemes beszélgetés és nagy 
nevetések emlékével váltunk el egymás-
tól, mindenki fájó szívvel utazott haza.
A Comenius projekttalálkozó lehetősé-

get adott tanulóinknak, vendégeinknek 
az idegen nyelvi kommunikációra, hogy 
megismerkedjenek egymás kultúrájával, 
hagyományaival, betekintést nyerhettek 
a magyar családok mindennapjaiba.

Német, finn, lengyel és litván partnerek az Első Óbudaiban

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1593015590940998.1073742050.1475479139361311/1593019677607256/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593015590940998.1073742050.1475479139361311&type=3&uploaded=9
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1593015590940998.1073742050.1475479139361311/1593019700940587/?type=3&theater
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Az Óbudai Nagy László Általános 
Iskola a TÁMOP-program keretében 
a 2013-2014-és, illetve a 2014-2015-ös 
tanévben 19 akkreditált továbbképzést 
tartott pedagógusainak, csoportos és 
egyéni keretekben. Ezzel lehetővé tet-
te, hogy tanítói és tanárai megszerez-
zék a munkájuk végzéséhez elenged-
hetetlen 120 pontot. 
A TÁMOP 3.1.4-12/1 Innováció az 

Óbudai Nagy László Általános Iskolában 
elnevezésű programban az iskola Zápor 
utcai székhelyének és Váradi utcai telephe-
lyének összes pedagógusa részt vett. A 30, 
illetve 60 órás tanfolyamokat háromnapos 
időkeretben szervezték, többnyire az el-
múlt tanév végén és az idei tanév elején. 
A tanfolyamok témakörei között kiemelt 

helyet kapott az egészségnevelés és elsőse-
gélynyújtás, a környezettudatosság, a mód-
szertani képzés, a vezetői megújulás. De 
olyan felmerülő kérdésekben is kaptak se-
gítséget a pedagógusok, mint az agresszió 
kezelése, a dohányzás megelőzése, a min-
dennapos testnevelés, illetve a gazdasági és 
pénzügyi ismeretek átadása a jövő nemze-
déknek. A támogatásnak köszönhetően le-
hetőség nyílt arra, hogy osztálykeretekben 
heti két alkalommal úszásoktatáson vegye-
nek részt a gyerekek a Római Teniszakadé-
mia gyönyörű uszodájában. 
2 alkalommal, több mint 150 tanulónk ve-

hetett részt erdei iskolai programokon és a 
pályázati pénzből mintegy 18 millió forint 
értékben taneszközöket is vásárolt az isko-
la vezetősége, így gyakorlatilag megújult az 
intézmény eszközparkja. Többek között 
került az intézménybe interaktív tábla, be-
szereztek digitális tananyagot, valamint fel-
töltötték a testnevelés és a biológia-szertárt is. 
Ezenkívül Egészségnap keretében elvit-

ték az iskola tanulóit a Római kalandpark-
ba, rendkívül nagy élmény volt a gyerekek 
számára a park nyújtotta lehetőség! Sokan 
egészen új oldalukról mutatkoztak be ta-
náraiknak és társaiknak egyaránt. A visz-
szahúzódó, csendes, bátortalannak tűnő 
gyerekek itt valósággal kinyíltak, megtálto-
sodtak. Mindenki őszinte csodálatára bát-
ran másztak a legmagasabb fák tetejére és 
„halált megvető bátorsággal” lendültek át 
a kötélsodronyok segítéségével egyik ma-

gaslatról a másikra!  A program bizonyíték 
arra, hogy más környezetben máshogy 
viselkednek a gyerekek, s olyan tulajdon-
ságuk kerül előtérbe, amellyel tanulási hely-
zetben egyáltalán nem találkozhatnak sem 
a pedagógusok, sem pedig diáktársaik. 
Kirándulás, erdei iskola
Az TÁMOP-pályázaton elnyert több 

millió forintból ezenkívül két négynapos ki-
rándulás finanszírozására is lehetőség volt. 
Az iskola diákjai közül szeptember végén 
50 alsós a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Szandaváron töltött négy napot, míg 25 
felsős Abaújszántóra és környékére látoga-
tott. A lehetőséggel csak azok a gyerekek 
élhettek, akik egész évben magatartásukkal 
és tanulmányi eredményeikkel rászolgáltak 
a jutalomutazásra.
 A 3. és 4. osztályosok három tanítóval 

utaztak az erdei iskolába. A programban 
szerepelt többek között Sárospatak, Sá-
toraljaújhely, Regéc és Boldogkővára fel-
keresése, valamint tanyalátogatás, lovaglás, 
állatsimogatás. A gyerekek többsége itt ta-
lálkozott először kecskével, báránnyal, tyú-
kokkal, libákkal és természetesen lovakkal is. 
A programba iktatott íjászatnak is nagy si-
kere volt a kicsik között. Szandaváron tú-
rázva a csapat meglátogatta a vár romjait és 
szakavatott túravezető segítségével megis-
merkedett történetével is. A szomszéd fa-
luba is átmentek a gyerekek, ahol egy gaz-
daságban a kecskesajt készítés rejtelmeivel 
ismerkedhettek meg. Kézműves foglalko-
zás keretében csuhéból bábot készítettek, 

Továbbképzés és jutalom utazás pályázati forrásból

amelyet mindenki haza is vihetett magával 
a szép emlékek között. Különleges élményt 
jelentett számukra az éjszakai vadles, ame-
lyen egy őzcsaládot sikerült megfigyelni az 
éj leple alatt – természetesen biztonságos 
távolságból. 
A 6-8. osztályosokat két tanár kísérte a 

kirándulásra. Az első napon a nem rég 
felújított, s így újra teljes pompájában tün-
döklő miskolctapolcai barlangfürdőben 
„pihentek” a gyerekek és tanáraik. A má-
sodik napon Sárospatakra látogattak, ahol 
megtekintették a várat, majd sétát tettek a 
Bodrog partján. Ezután Átmentek Sátor-
aljaújhelyre, ahol bemelegítésképpen fe-
lültek a libegőre, majd végigszáguldottak a 
bob-pályán. A harmadik napi programban 
Boldogkővára meglátogatása szerepelt. 
Itt található Közép-Európa legnagyobb 
ólomkatona kiállítása. Ezt követően a csa-
pat ellátogatott a regéci várhoz. A ma már 
csak romjaiban létező hely arról híres, hogy 
itt töltötte gyerekkorát II. Rákóczi Ferenc. 
Az utolsó napon a tokaji átjátszó tornyot 

tekintették meg a kirándulók. A legemléke-
zetesebb élmény – elmondásuk szerint – az 
volt a négy nap alatt, amikor vadászokkal 
találkoztak, akiknek volt szerencséjük elej-
teni egy gyönyörű szarvasbikát. A gyere-
kek így életükben először – és valószínűleg 
utoljára is! - láthatták azt, hogyan terítik ki és 
díszítik fel az elejtett vadat tiszteletük jeléül 
a vadászok. 
Az átélt élmények kiváló közösség-for-

máló hatást is gyakoroltak a résztvevőkre.

 Kattintson Facebook oldalunkra!
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Hamarosan beindul a 
bringás élet Óbudán!

Március 2-án, hétfőn immár hatodik éve újra 
megnyitja kapuját a sokak által használt és ked-
velt, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és 
a Berguson Kerékpárszaküzlet közös üzemel-
tetésében lévő Óbuda Kerékpárkölcsönzője.
A kerület nonprofit kerékpárkölcsönzője 

kiemelt figyelmet fordított arra, hogy kerék-
párparkja kifogástalan műszaki állapotban le-
gyen. Az 56 db-os kerékpárpark a hosszú tél 
folyamán alapos műszaki rendbetételen esett 
át. Örömmel jelentjük be, hogy az 50 db fel-
nőtt kerékpárból 40-et teljesen új kerékpárra 
cseréltek, ezzel ösztönözve még többeket a 
kerékpár mindennapos használatára.
Az Óbuda Kerékpárkölcsönző változatlan, 

alacsony árakon vár minden érdeklődőt. Ke-
rületi lakosok hétköznap 200 Ft/nap össze-
gért tudnak kerékpárt bérelni, a nem óbudai 
lakosoknak 200 Ft/óra, hétvégén és munka-
szüneti napokon a bérleti díj 200 Ft/óra. A 
bérleti díj egyes típusok esetében eltérhet.
A bérelhető kerékpárokról, illetve feltéte-

lekről az www.obudakerekpar.hu oldalon 
kaphatnak további tájékoztatást.
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 7-19 óráig 
Szombat – Vasárnap: 9-19 óráig
Cím: 1033 Budapest, Laktanya u. 1/B.
Telefon: +3620/207-3133

Interjú Szabó Beával, a Ziper-
nowsky Károly Általános Iskola 
7.b osztályos tanulójával. Bea „Az 
Év diák írója” pályázat országos 
II. helyezettje.
Az Irodalmi Rádió „Az év diák író-

ja” pályázatán Szabó Beatrix országos 
II. helyezést nyert novellájával. Az utolsó 
napom című alkotás egy súlyosan beteg 
fiatal lány megrendítő, mégis felemelő 
búcsújáról szól. Bea 11 éves kora óta al-
kot, egyéni hangvételű, változatos témájú 
írásai kivételes tehetségről tanúskodnak. 
- Miről szólt pontosan az Irodal-

mi Rádió pályázata, milyen érzés 
volt átvenni a díjadat? 
- „Az Év diák írója” egy tehetségkuta-

tó pályázat, amelyre szabadon választott 
témájú alkotásokat várnak. A sikeresen 
szereplő diákok bemutatkozási, publi-
kálási lehetőséget nyerhettek, így nagy 
izgalommal jelentkeztem. A díjkiosztó 
számomra felejthetetlen emlék marad. 
Remekül éreztem magam, ugyanakkor 
megtisztelve is, mert nagy boldogsággal 
töltött el, hogy jónak gondolták a mun-
kámat, és ilyen kiváló helyezést érhettem 
el vele.  
- Nagyon lelkesen dolgozol, szin-

te folyamatosan alkotsz. Mi a szá-
modra leginkább vonzó az írásban? 
- Imádom, hogy írás közben elrepülhe-

tek egy teljesen más világba. Kikapcso-
lok, és ilyenkor csak a történetet látom 
magam előtt. Ez nagyon boldoggá tesz. 
- Nemcsak írni, olvasni is szeretsz. 

Milyen olvasmányok hatottak rád? 

- Sokat olvasok, és rengeteg könyv 
van, amit szeretek. A komoly monda-
nivalóval rendelkezőtől a szerelmesen 
át egészen a természetfelettiig. Minden 
egyes elolvasott könyv hat rám valami-
féleképpen, hiszen mindegyik egy kicsit 
változtat rajtam, a szemléletemen, és ez 
megjelenik az írásaimban is. 
- Te is szerteágazó témákból merí-

tesz, olvashatunk tőled krimit, vám-
pírtörténetet, fiktív naplót vagy épp 
komoly kérdéseket feszegető elmél-
kedést. Honnan merítesz ihletet? 
- Kaptam segítséget a családomtól és 

a barátaimtól, de őszintén szólva nem 
tudom megmondani, honnan jönnek 
az ötleteim. Sokat álmodozom, elkép-
zelek dolgokat, amikből azután novellák 
születnek. Sokszor jólesik kikapcsolni a 
külvilágot, a gondolataimat, és olyankor 
csak nézek a semmibe. Onnan pedig 
egyszer csak hirtelen felbukkan valami 
téma. Csak úgy, magától.
- Verseket is írsz? 
- Próbálkoztam versekkel is, de a próza 

áll hozzám közelebb. A versnél sokszor 
megakadtam, nem alakult önmagától a 
szöveg, nehezen találtam a rímet. A pró-
za egészen más: ha elkezdem írni, akkor 
áradnak belőlem a szavak, és úgy érzem, 
sosem akarom abbahagyni. 
- Nemcsak novellák, több regény 

is kikerült már a kezed alól. Meny-
nyiben más számodra regényt írni? 
- Alapjában véve nincs különbség, a 

mondanivaló, a történet ugyanúgy ala-
kul ki bennem. Az alkotói módszer vi-
szont eltérő, a regényben jobban meg 
kell formálni a szereplőket, alaposan ki 
kell dolgozni a cselekményt. 
- Mi az, amit egyszer nagyon meg 

szeretnél írni? 
- A nagypapám élettörténetét. 
- Min dolgozol most? 
- Jelenleg az egyik regényemet javítom, 

és jegyzetelek egy másik nagy történet-
hez, amelyen mostanában nagyon sokat 
gondolkodom.
- Gratulálunk az eredményeidhez, 

jó munkát és sok sikert kívánunk! 
A riportot Horváth Orsolya, a díj-
nyertes diák magyartanára készítette.

„Boldoggá tesz, ha írás közben elrepülhetek egy képzeletbeli világba”
Részlet Szabó Bea egyik kedvenc,  
A furcsa öreg című novellájából: 
„Megpillantottam egy öregembert a házunk-

hoz közeli padon gubbasztva. Mindkét kezével 
a maga elé tartott botját szorongatta, úgy meredt 
a semmibe. Hosszú, lepelszerű kabátot, és feke-
te kalapot viselt. Nem didergett. Abban a pilla-
natban az volt az első gondolatom, hogy milyen 
furcsa ez az öreg. Úgy ült ott, mint aki kővé 
vált. Nem hagyott nyugodni a lelkiismeretem, 
odasétáltam hozzá, és megálltam előtte. Nem 
nézett rám, mintha átlátott volna rajtam.” 

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593021814273709.1073742052.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1593021814273709.1073742052.1475479139361311/1593021984273692/?type=3&theater
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Mind az Óbuda Sport Kft. előadói, 
mind a téma nagy tömegeket von-
zott február 12-én, csütörtökön este a 
Kiskorona utcába. Az Óbudai Sport-
akadémia előadásán az ultrafutásról 
és a spartathlonról mesélt Máténé 
Varju Edit Spártai Hős, Márkus Ist-
ván ultrafutó és kísérő és Ispánki 
Zoltán Spártai Hős.
Egy rövid történeti bevezető után - ahol 

például azt is megtudtuk, hogy ultrafutás-
nak hívnak minden olyan futóversenyt, 
melynek távja meghaladja a maratoni táv 
42.195 méterét – Yiannis Kouros élő le-
gendáról hallhattunk. Csodálattal sorol-
ták a szinte felfoghatatlan eredményeit: 
100 mérföldtől (161 km) 1000 mérföldig 
(1609 km), valamint 12 órás futástól a 6 
napos futásig szinte minden világcsúcsot 
tart és négy indulásból négyszer nyer-
te meg a Spartathlont, ráadásul minden 
idők négy legjobb eredményével.
A 2 órás előadáson előadóink felvált-

va osztották meg a közönséggel saját 
élményeiket, motivációikat, hogy miért 
szerettek bele a futásba és ebbe a külön-
leges, hosszú távú versenybe.

Edit mindig is sportolt, de 2005-ben 
egy balesetet követően kezdett el ko-
molyabban futni. Futópadon 20 perces 
idővel kezdett, manapság pedig a kö-
vetkező Spartathlonjára és kedvenc szá-
mára, a 24 órás versenyre készül. István, 
vagy ahogy mindenki hívja Öcsi, kis-
korában cselgáncsozott, de abba kellett 
hagynia. 2006 óta fut komolyan, azóta 
több terepversenyen és maratonon is 
részt vett. 2014-ben, mint Edit kísérője 

utazott Athénba, és hol szép szavakkal, 
hol keményen, de átsegítette a holtpon-
tokon. Arra a kérdésre, hogy szeretné-e 
ő is teljesíteni a 246 km-es ultramaratoni 
futóversenyt, elárulta, hogy bolond lenne 
nem belevágni! Zoltán öttusázott, majd 
14 éves korától futni kezdett. Az ultrafu-
tó versenyek akkor ragadták magukkal, 
amikor 1990-ben segítő volt egy 12 órás 
futáson. Az új célok, a határok kitolása 
és természetesen a társaság miatt szeret 
futni. Nem kérdés, hogy idén is ott sze-
retne lenni a görögországi versenyen és 
szeptember utolsó péntekének reggelén 
a rajtvonalnál állni.
Hőseink beszéltek régi nagy magyar 

futókról, például Schirilla Györgyről, Si-
pos Istvánról, Kiss Zoltánról és újakról, 
a futótársaikról. Amit mindenki sokszor 
megdöbbenve, elkerekedett szemekkel 
és leesett állal hallgatott az a legutóbbi 
Spartathlon kulisszatitkai és az indulók 
bemutatása. 
Az esti záróünnepségen – ami a gö-

rögökhöz híven egy hatalmas buli volt 
– már mindenki büszkén, vidáman a kö-
vetkező versenyét tervezgetve figyelte a 

beszédeket, köszöntéseket. A díjkiosztók 
után tánc (igen, 246 km után!) vette kez-
detét.
A nevezés 450 euró, mely tartalmazza a 

szállást és a háromszori étkezést, ahogy 
fogalmaztak 1 hét full extra 36 óra szen-
vedéssel. „…de a légkör, a hangulat és a kü-
lönböző országok „csodabogarai” elfeledtetnek 
minden szenvedést és egy életre szóló élménnyel 
ajándékoznak meg… leírhatatlan, fantaszti-
kus.” - mondták el.

Ami nem öl meg, az megerősít - Egy este az 
emberfeletti teljesítményekről

Környezetvédelmi óra a 
Béresben
Február 5-én délelőtt a Dr. Béres 

József  Általános Iskola Kiserdőbe 
járó harmadik évfolyamosai kör-
nyezetvédelmi foglalkozáson vet-
tek részt.

A Nap Labor Kft. mérnök tulaj-
donosa tartott másfél órás foglal-
kozást a gyerekeknek az iskolában.
Munkája nap, mint nap környe-

zettudatos gondolkodást igényel, 
hiszen a cég a napenergia haszno-
sításával foglalkozik. A másfél órás 
program első része a hulladékgaz-
dálkodásról szólt, “Hova lesz a sze-
mét?” címmel, a szelektív hulladék-
gyűjtés fontosságát a középpontba 
állítva.
A délelőtt másik felében pedig a 

megújuló energiafelhasználás volt a 
téma. A gyerekek csapatokba ren-
deződve környezetvédelmi totót 
töltöttek ki, majd kis összerakható 
szélturbinás, napelemes játékokat 
szerelhettek össze. A kis modelle-
ket ki is próbálhattuk a több mint 
negyven fős kisiskolás hallgatóság 
nagy örömére.
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TAN KER HÍR

III. évfolyam, 
3. szám

 
2015. február

 
Megjelenik 
kéthetente

A második félév is mozgalmas 
hetekkel indult a Csillaghegyi 
Általános Iskolában diákoknak, 
tanároknak egyaránt.
Az iskola tanulói számára sok-

féle színes angolos programot 
és megmérettetést tartogatott 
ez a hónap. 
Február 2-án a kerületi Komplex 

angol verseny szóbeli fordulójá-
ba jutott 7 tanulóért izgulhattunk, 
akik az írásbeli teljesítményük 
alapján az első tíz közé kerültek. 
Mind a heten nagyon szépen sze-
repeltek, nyolcadik évfolyamon az 
első díjat is elhoztuk.
Ebben a tanévben először is-

kolánk biztosította a helyszínt és 
a nyugodt körülményeket feb-
ruár 4-én a kerületi angol vers- 
és prózamondó versenyhez. 
Az Oxford Kiadó segítségét kér-
ve és nagyvonalú támogatásának 
köszönhetően egyetlen 3. és 4. év-
folyamos versenyző sem távozott 
üres kézzel ezen a délután.
Az első három tanuló könnyített 

olvasmányt, az első hat okleve-
let kapott a sikeres szereplésért. 
A Kiadó ajándékcsomagjából pe-
dig képeslapokat, könyvjelzőket és 
posztereket is tudtunk adni a házi 
készítésű emléklapok mellé mind a 

gyerekeknek, mind a zsűriző kollé-
gáknak. 
Február 11-én a kerületi felsősök 

mérettettek össze az angol vers- és 
prózamondó versenyen, ahol szin-
tén sikerült 1. helyet nyerni a 7-8. 
próza kategóriában.
Nagy volt az örömünk, hiszen 

mind a nyolc indulónknak sike-
rült bekerülnie az első tíz közé, 
négy diákunk pedig az első hatba 
jutott, így ők oklevéllel térhettek 
haza.
Február 13-án délelőtt az 

országismereti órákon a Valentin 
napról beszélgettünk, szünetek-
ben pedig a gyerekek egymásnak 
írt kedves leveleit és üzeneteit to-
vábbítottuk, miközben lelkes há-
romfős nyolcadikos csapatunk egy 
valentin-napi klubdélutánon vetél-
kedett a Bárczi Általános Iskolában 
a kerület többi iskolájának képvise-
lőivel.

Februári angol nyelvi programok a Csillaghegyi Általános Iskolában

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1593023844273506.1073742054.1475479139361311&type=3&uploaded=17
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1593023844273506.1073742054.1475479139361311/1593024107606813/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1593023844273506.1073742054.1475479139361311/1593024014273489/?type=3&theater

	Gomb 1: 
	Gomb 5: 
	Gomb 4: 
	Gomb 10: 
	Gomb 8: 
	Gomb 9: 
	Gomb 2: 
	Gomb 6: 
	Gomb 13: 
	Gomb 12: 
	Gomb 11: 
	Gomb 7: 
	Gomb 3: 


