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Versenyzők Klubja
Március 3-án a Dr. Béres Jó-

zsef  Általános Iskola Kiserdő 
tagintézményében volt diákok 
bevonásával zajlott az iskola Ver-
senyzők Klubja elnevezésű prog-
ramja.
A TÁMOP Tehetséghidak elneve-

zésű pályázat adott alkalmat arra, 
hogy egy olyan délutánon vehesse-
nek részt a gyermekek, ahol a már 
gimnáziumba járó volt diákjaink 
meséltek nekik kisiskolás kori élmé-
nyeikről.
A diákmentorok között volt 9. év-

folyamos, de olyan is, aki idén fog 
érettségizni.
Cikkünk az 5. oldalon folytatódik

Kerületünk „Kutató diákjai”

Portré
Harmincnyolc év egy 

nevelő-oktató intézmény élén
Marton Tiborné igazgató asszonyt, 

a Szent Miklós Általános Iskola ve-
zetőjét nyugdíjazása alkalmával Virt 
István köszöntötte és búcsúztatta 
a következő gondolatokkal február 
11-én - amelyet most újságunkban 
olvashatnak.
„Icát 1977. augusztus 16-tól (28 évesen!) 

nevezték ki a Miklós téri oktatási és neve-
lési intézmény igazgatójává. A fiatal, am-
biciózus, gyermekcentrikus igazgatónő 
szakmai optimizmusát jellemzi egyrészt 
írásos munkáiban feltüntetett, Heming-
way szavait idéző, egész életén átívelő, 
hivatását meghatározó ars poeticája:
„Ne azon tanakodj, hogy mid 

nincs, azon törd a fejed, hogy mi-
hez tudsz fogni azzal, amid van.”,
másrészt: a kezdetektől hitt abban, hogy 
terveit, elképzeléseit a legkedvezőtlenebb 
körülmények között is meg tudja valósítani.
Cikkünk a 6. oldalon folytatódik

területen mélyebben foglalkoztak olyan témával, amely nem kapcsolódik szo-
rosan az iskolai tananyaghoz, amelyben saját maguk valamely kutatómunkát vé-
geztek, és ennek eredményét szívesen megosztanák diáktársaikkal, tanáraikkal 
és az érdeklődőkkel. Felhívásunkra 21 tartalmilag és esztétikailag is igényesen 
elkészített pályázat érkezett földrajz, biológia, történelem, kémia és matematika 
és egyéb témakörökben. Cikkünk a 7. oldalon folytatódik

A III. kerületi Pedagógiai Intézet 
a 2014/2015-ös tanévben is meghir-
dette a „Kutató diákok” pályázatot 
a III. kerületi általános iskolák 5-8. 
évfolyamos tanulói számára.
Lehetőséget kívántunk nyújtani 

minden lelkes, és tehetséges felső ta-
gozatos tanulónak, akik természettu-
dományi vagy társadalomtudományi 

A példaképek köztünk élnek
A 2014/15-ös szezon utolsó 

Sportakadémia előadásán a kivá-
ló egykori labdarúgó, a kétszeres 
magyar és háromszoros oszt-
rák bajnok Nyilasi Tibor tartott 
élménybeszámolót az Óbudai 
Szociális Szolgáltató Intézmény 
dísztermében.
Az est színvonalát tovább emelte 

barátja, a kiváló sportriporter dr. 
Borbély Zoltán szakmai magyará-
zatai és visszaemlékezései.
A beszélgetést Tibor a kerülethez 

fűződő jó viszonyával kezdte, fia tíz 
évet focizott Óbudán, vagy ahogy 
ő fogalmazott, az ékszerdobozban. 
Cikkünk az 5. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1600089656900258.1073742056.1475479139361311/1600089703566920/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600090530233504.1073742057.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600089656900258.1073742056.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600036190238938.1073742055.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600036190238938.1073742055.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600036190238938.1073742055.1475479139361311&type=3&uploaded=3
http://obudasport.hu/2015/02/a-peldakepek-koztunk-elnek/
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Idén is eszméletlen farsangi mulat-
ságra került sor a Szent Miklós Ál-
talános Iskolában február közepén. 
Mindezt semmi sem bizonyíthatná 
jobban, mint a csillogó szempárok, a 
mosolyok, és önfeledt kacagás, amely 
a programot kísérte.
Idén február 19-én tartottuk fergeteges 

farsangi mulatságunkat. A készülődés 
során minden osztály, csoport és egyéni 
fellépő igyekezett titokban tartani a pro-
dukcióját.
A farsangot időutazás keretében maga a 

fáraó nyitotta meg.
Először a felnőtt „turbó csigák” vág-

táztak a színpadra, majd fantasztikus 
macskaduettet láthattunk – hallhattunk. Az 
osztályok felvonulását az autista csoport 

csip-csip csókái kezdték, akik komámasz-
szonnyal énekeltek. Ezután az elsősök 
Angry Birds tánca következett, majd a 
második osztály gombái vonultak fel. A 
negyedikesek esőtánca megidézte a szivár-
ványt, majd az ötödikesek keltették életre a 
Dzsungel könyvének majomcsapatát. Ezt 
a hatodikosok fergeteges cigány tánca kö-
vette, majd a hetedikesek táncoltak „kézzel-
lábbal”. Az osztályok felvonulását a nyolca-
dikosok bölcsődei csoportja zárta.
A gyermekotthon csoportjaiból elláto-

gattak hozzánk a bajor táncosok és a ripa-
csok. Az egyéni fellépők énekkel és tánc-
cal kápráztatták el a közönséget.
Miután minden osztály elfogyasztotta a 

jutalmul kapott tortát, estig tartó farsangi 
disco zárta a programot.

Művészek a Miklós Házért
A Szent Miklós Általános Iskola 

enyhén értelmi fogyatékos tanu-
lók, integráltan középsúlyos ér-
telmi fogyatékos és autista tanu-
lók számára biztosít teljes körű 
ellátást.
A Miklós-ház javára a Rózsadomb 

Lions Klub szervezésében beszél-
getéssorozat indul az iskola díszter-
mében, ahol Papp János házigazda-
ként a nagy közhelyekről, életről, 
halálról, szerelemről, istenről és a 
természetről faggatja vendégeit.
A második beszélgetőtárs:

Kern András
Helyszín:
Szent Miklós Általános Iskola
1033. Budapest, Miklós tér 5. 
Időpont: 
2015. március 22. 19:00-tól
A díszterem befogadóképessége 
(80 fő) miatt, előzetes regisztráció 
szükséges a
muveszekamikloshazert@sztmik.hu
e-mail címen.
A támogatói jegyeket a hely-

színen lehet megvásárolni 1000, 
2000, 3000 vagy 5000 forintért.
A támogatásból a Miklós téri 

Gyermekekért Alapítvány céljait 
segítjük megvalósítani.
A beszélgetéssorozat
az áprilisi Kovács István,
a májusi Rudolf  Péter lesznek.

Március 15. Toborzó
A nemzeti ünnep előestéjén nagy-

szabású toborzót tartunk, besoro-
zunk kicsit és nagyot a huszárok közé. 
A piac területe katonai táborrá alakul, 
lovakkal, huszárokkal.
15:00 - Kézműves foglalkozás, csákó-, pár-
ta- és kokárdakészítés, jelmezes fotózás
16:30 - Katonai toborzó és táncház a 
Göncöl Néptáncegyüttessel
Helyszín:
Civil Ház
1036. Bp., Kolosy tér 2.
Időpont:
2015. március 13. 16:00 - 18:00
A belépés ingyenes.

Farsang a Miklós téren

Farsang a Harrerban
2015-ben is hagyományosan színes 

forgataggal ünnepelték a farsangot 
a Harrer Pál Általános Iskolában.
Az előző évekhez hasonlóan, már 

majdnem negyven éve, a nyolcadik osz-
tályosok keringője nyitot-
ta meg a bált.
Idei különlegessége az 

volt, hogy Nagy Anna, 
a kerületi énekverseny 
arany fokozatát elérő 8. 
osztályos tanulónk, élő-
ben kísérte énekhangjával 
a táncot.
Ezután az osztályok 

produkciói következtek, 
melynek  idei témája: a kü-
lönböző musical részletek 

előadása volt. A színvonalas előadásokon 
látszott a sok munka és a lelkes készülés. 
A nézők rengeteg szórakoztató, figyelem-
felkeltő, energikus produkciót láthattak. 
A tombola különlegessége idén az volt , 

hogy a nyeremények lel-
kes felajánlásoból tevőd-
tek össze.
A nap zárásaképpen pe-

dig megkezdődött a suli 
disco,ahol  lelkesen és re-
mek hangulatban táncol-
hatott és szórakozhatott 
együtt mindenki. Aki pe-
dig inkább az elméjét tor-
náztatta volna,különböző 
logikai-társasjátékok közül 
válogathatott

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/519079968166958/photos/a.773447736063512.1073741843.519079968166958/788898664518419/?type=1
http://kulturkozpont.hu/ch/?event=piac-marcius-15-toborzo
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600091923566698.1073742058.1475479139361311&type=3&uploaded=10
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1600091923566698.1073742058.1475479139361311/1600092006900023/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600094270233130.1073742059.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1600094270233130.1073742059.1475479139361311/1600095090233048/?type=3&theater
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Régi hagyomány már a Zipernows-
ky Károly Általános Iskolában, hogy 
minden év februárjában, amikor az 
intézmény születésnapját ünnepli, és 
névadója előtt tiszteleg, megrendezik 
a Ziper labdarúgó teremtorna rang-
adót is.
Micsoda délután ez, kedves közönség, 

micsoda délután és micsoda hangulat! 
Élő közvetítéssel jelentkezünk a Ziper-
nowsky Károly Általános Iskola torna-
terméből, ahol ismét megrendezésre 
került a hagyományos rangadó a Ziper 
Kupáért. A pálya körben zsúfolásig 
megtelt a lelkes szurkolókkal, akik négy 
kiváló csapatért izgulnak ma itt. Hajrá, 
Csillaghegy! Mindent bele, Pais! Mutasd 
meg, Zápor! Gólra fel, Ziper! 
És igen, itt a várva várt sípszó, induljon 

a mérkőzés, röpködjenek a gólok, győz-
zön a legjobb! Nem lesz könnyű egymá-
son felülkerekedni, hisz elképesztő tel-
jesítményeket látunk! Mekkora csel volt 
ez, emberek, mekkora csel! Nézzék ezt 
a tökéletes csapatjátékot, ezt a bravúros 

hazaadást, ezt a hihetetlen fejest! Hurrá, 
bent van, bent van, góóóóól! És megint 
gól! Újabb gól! 
Micsoda délután ez, kedves közönség, 

valóban micsoda délután és milyen gigászi 
verseny! Kivételes csapatok, izgalmas és 
szoros küzdelem! A körmérkőzés végére 
már a közvetítő is bereked. Nem hiába 
kellett csak gólkülönbséggel eldönteni a 
dobogó 3. és 2. helyezését. Végül is a har-
madik helyezést a csillaghegyiek, az ezüst-
érmet pedig a Zápor csapata nyerte el. A 
gólkirályi címet idén Szőke Erik az Óbudai 
Nagy László Általános Iskola ifjú focistája 
kapta, a Kupát pedig a Zipernowsky fiai 
szerezték meg. Mi sem tudunk mást mon-
dani, mint amit a meccseket végigizguló, 
lelkes közönség skandált: Szép volt, fiúk!
A győztes ziperes csapat tagjai: 
Balogh Dániel, Füzesi Tamás, Füzik 
Bence, Hatos Alex, Jávorszky Tamás, 
Kató Alexander, Osváth Bálint, Purás 
Bence, Zloch Richárd, Zoller Patrik
Edzőjük: Loór Veronika tanítónő
Gratulálunk minden csapatnak!

Izgalmakkal teli küzdelem a Ziper Kupáért Múzeumpedagógiai 
foglalkozások a 
Goldberger Múzeumban
A Goldberger Textilipari Gyűj-

temény múzeumi foglalkozásai 
során a Goldberger család életén 
keresztül megismerkedünk meg a 
hazai textilgyártás történetével. A 
kiállítás rendkívüli adottságai és 
témáinak gazdagsága lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a diákokkal 
a kerettantervben felosztott tan-
tárgyaknak, műveltségterületeknek 
megfelelően - természetesen kor-
osztályi bontásban - történelmi, 
művészeti, társadalmi, közgazdasá-
gi és életviteli kérdéseket is érint-
hessünk.
Oktatási kínálatunkban 1-12. évfo-

lyamos iskolai csoportoknak szánt 
foglalkozások szerepelnek.
Amit látogatás előtt tudni érdemes:
A foglalkozásaink időtartama ál-

talában 90 perc, de az ittlét időtar-
tamába érdemes belekalkulálni a 
megérkezés folyamatát. A ruhatár, 
mosdó használata, a fizetés, szám-
lakérés, a csapat összerendeződése 
10-15 percet is igénybe vehet. A 
foglalkozás időtartama csak ezután 
kezdődik.
A foglalkozás ára (amely magában fog-

lalja a kiállítási belépőjegyet is): 600 Ft/fő.
Kísérő pedagógusok számára a belé-

pés ingyenes.

Irodalmi kávéház
Az OKK büféje ezen az esten kávé-
házzá alakul, ahol kellemes hangulatban 
kávé és tea mellett, az asztalokon elhe-
lyezett irodalmi étlapról lehet rendelni.

Kajtár Róbert előadóművész, szink-
ronszínész
Közreműködik:
Fodor Ferenc gitárművész.
Helyszín:
Óbudai Kulturális Központ 
1032. Bp., San Marco utca 81.
Időpont: 
2015. március 13. 19:00
Belépő: 500 Ft.
A jegyár magában foglalja egy kávé/tea árát!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600160156893208.1073742064.1475479139361311&type=3&uploaded=8
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1600160156893208.1073742064.1475479139361311/1600160406893183/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1600160156893208.1073742064.1475479139361311/1600160200226537/?type=3&theater
http://www.textilmuzeum.hu/modul/article.php?id=13
http://www.textilmuzeum.hu/modul/article.php?id=13
http://www.textilmuzeum.hu/modul/article.php?id=13
http://kulturkozpont.hu/event/irodalmi-kavehaz-kajtar-robert/


Február 16-án a Szent Miklós 
Általános Iskola ismét kitárta 
kapuit, hogy az érdeklődők be-
tekintést nyerhessenek a náluk 
folyó szakmai munkába.
8:30-kor kezdődött a program a 

megnyitóval iskolánk díszteremé-
ben. Fazekasné Szajlai Adrienn 
iskolai intézményegység vezető 
köszöntötte a vendégeket, akik ezt 
követően számos programból vá-
laszthattak:
Lehetőség volt  Babzsákos fog-

lalkozásra az autista csoportban, 
logopédiára, diszlexia prevenció-
ra, zeneterápiára, szenzomotoros 
fejlesztésre és informatikára is. A 
nyelvtani ismeretek rögzítésére, 

amely interaktív tananyagunkon 
keresztül történt, a 8. osztályosok-
nak felkészítést tartottunk az ön-
álló életvitelre, az 1. osztályosok 
számára komplex magatartás és 
személyiségfejlesztésre volt lehe-
tőség, de 6. osztályosainknak volt 
kézműves foglalkozás is.
A délelőtt zárásaként a Süsü, a 

sárkány című zenés mesejátékot 
mutatta be a színjátszó szakkör.
Az előadás után a vendégek vá-

laszt kaphattak a délelőtt felmerült 
kérdéseikre a foglalkozásokat tar-
tó gyógypedagógusoktól.
A nyílt nap az iskola, a kollégium 

és a gyermekotthon megtekintésé-
vel zárult.
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Február 18-án vidám farsangi 
hangulat várta a nagycsopor-
tos, iskolába készülő óvodáso-
kat a Dr. Béres József  Általános 
Iskola Keve utcai épületében. 
Az eseményről Rikk Istvánné 
beszámolóját olvashatják.
A kicsiknek először iskolánk mél-

tán híres zsonglőr csoportja ked-
veskedett egy fergeteges bemuta-
tóval, majd Sanyi bácsi, az iskola 
néptánctanára „kérte fel” a kicsi-
ket egy kis táncolásra.
Ezután a leendő tanító nénik, 

Ibolya néni és Jutka néni kedves 
irányításával kézműves foglalko-
zás következett. Farsangi szem-
üveget és egy ügyességi játékot 
készíthettek szorgos kis kezeikkel 
a gyerekek.
Természetesen a farsangi fánk sem 
hiányzott.
Ibolya néni és Jutka néni szere-

tettel várja már a csöppségeket a 
szeptemberben induló első osz-
tályba, hogy a következő farsangot 
már igazi iskolásként tölthessék 
együtt.

Óbudai Teljesítménytúra

Az Óbudai Sport és Szabadidő 
Nonprofit Kft. idei első rendezvé-
nyét 2015. március 28-án a tavaszi 
ébredés jegyében rendezi meg.
Új útvonalakkal várják a tiszta he-
gyi levegőt kedvelő, mozogni szere-
tő régi és új sportbarátokat.
Felkészültségnek megfelelően egy 

hosszú (28 km) és egy rövid táv (16 km) 
közül lehet választani.
A túraútvonal a Budai-hegyek erdei 
útvonalán halad végig, nem verseny, 
így bőven jut idő megcsodálni az 
ébredő erdőt.
A részvétel ingyenes, de a rajál-
lomáson nevezéshez kötött!
A túra menetlapjait a rajtállomá-

son – a  Csillaghegyi Strandfürdő és 
Uszoda bejáratánál – lehet átvenni. 
A menetlapokat mindkét táv eseté-
ben az összes ellenőrző ponton ér-
vényesíteni szükséges. A sorsoláson 
csak a hiánytalanul leadott lapok 
vehetnek részt!
A túrázókat, a megtett távok célállo-

másánál a Csúcshegyi Vendégházban 
frissítő itallal és szendvicsekkel várják.
A résztvevők között, a beérkező ne-
vezési lapok alapján értékes nyere-
ményeket sorsolnak ki. A részvétel 
emlékére pedig mindenki egy egye-
di, erre az alkalomra készített kitű-
zővel gazdagodik!
A túraútvonalakat és egyéb részle-

teket keressék a szervezők honlap-
ján,  a www.obudasport.hu oldalon.

Suliváró foglalkás a Kevében

Nyílt nap a Szent Miklós Általános Iskolában

https://www.facebook.com/events/1536039676662296/
https://www.facebook.com/events/1536039676662296/
http://obudasport.hu/obudai-tavaszkoszonto-tura/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600134586895765.1073742060.1475479139361311&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1600134586895765.1073742060.1475479139361311/1600140070228550/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600158870226670.1073742062.1475479139361311&type=3&uploaded=1
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Ezután saját pályafutását hallhattuk, kez-
detnek az inaséveiről mesélt, amit Albert 
Flórián mellett töltött. Alázattal fordult a 
„nagyok” és a sport felé egyaránt, a szó 
szoros értelmében leste minden kíván-
ságukat, „Hozzad a szokásosat!”- és már 
úton is volt! „De ezek az évek is kellettek a 
felnőtté válásomhoz…”mondta büszkén.
Hozott régi felvételeket a válogatott és 

klub meccsekről egyaránt. Felváltva kom-
mentálták ezeket előadóink, melyekre 
sokszor nevetésben törtek ki a résztvevők. 
Láttunk részleteket az 1977-es Magyaror-
szág-Lengyelország (2-1), Magyarország-
Szovjetunió (2-1), Magyarország-Bolívia 
(6-0) meccsekből, és az 1987-es Magyar-
ország-Görögország (3-0) rangadóból is. 
Szinte hihetetlen, de akkoriban még 70-80 
ezer (!!!) néző látogatott ki minden válo-
gatott meccsre, sőt, meséltek egy mankós 
debreceni szurkolóról, aki 15 évig minden 
válogatott meccsen ott volt, együtt örült 
és együtt sírt a csapattal. A magyarok 10–
1-es győzelmével Salvador ellen a világ-

bajnokságok történetében új, a mai napig 
élő csúcsot állítottak fel! Ezen a meccsen 
egy másik rekord is született, Kiss László 
13 perc alatt 3 gólt is lőtt. Az élő legen-
da sokszor a dicsőítő jelzőket nem találva 
éltette fantasztikus csapattársait, akikkel 
lényegében együtt nőtt fel, Törőcsik And-
rás, Fazekas László, Kiss László és a töb-
biek. Sajnos semmi sem tart örökké és az 
idő könyörtelenül halad előre, Tibor fájó 
szívvel emlékezett meg már elvesztett já-
tékostársairól.
Az este vége felé közeledve az Ezüst-

cipős, 70-szeres válogatott válaszolt a 
kérdésekre, majd a nemrégiben betöltött 
kerek születésnapja alkalmából tortával 
köszöntötte az előadást szervező Óbu-
dai Sport Kft. és természetesen a részt-
vevők. A hangulat ezután végképp csalá-
dias lett, hiszen Tibor közös torta evésre 
invitált mindenkit, ahol közös fotókat 
készíthettek vele és autogramot kaphat-
tak tőle a jelenlévők.

forrás: obudasport.hu

A példaképek köztünk élnek Versenyzők Klubja
“Öreg” diákjaink, akik annak ide-

jén, s azóta is sok versenyen sikeresen 
vettek részt, beszéltek alsó tagozatos 
élményeikről. Melyik tantárgy volt a  
kedvencük, hogyan kerültek közel a 
szorobánhoz? Filmbejátszások segít-
ségével felelevenítettük a több évvel 
ezelőtti élményeket, többek között 
azt is, amikor japán szorobán tanárok 
voltak a Kiserdő vendégei.
A gimnazisták a kicsik kérdéseire is 

örömmel válaszoltak. A programot 
vidám játékkal zártuk. A pályázat le-
hetőséget biztosított logikai játékok 
beszerzésére, melyeket ezen alkalom-
ból próbálhattunk ki, a gyerekek nem 
kis örömére.

Technika verseny a 
Záporban

Idén is megrendezésre került a 
kerületi technika verseny az Óbu-
dai Nagy László Általános Isko-
la Zápor utcai tagintézményében. 
Az eredményekről Kövesdy Csaba 
technika tanár számolt be.
A csapatoknak az elméleti teszt mellett 

egy „fali noteszt” kellett megcsinálniuk.
A dobogós intézmények:
1. Dr. Szent  Györgyi Albert Ált. Isk.
2. Aquincum Általános Iskola
3. Krúdy Gyula Általános Iskola 

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1600149943560896.1073742061.1475479139361311/1600150043560886/?type=3&theater
http://www.obudasport.hu
http://obudasport.hu/2015/02/a-peldakepek-koztunk-elnek/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600090530233504.1073742057.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600149943560896.1073742061.1475479139361311&type=3&uploaded=9
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600149943560896.1073742061.1475479139361311&type=3&uploaded=9
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1600090530233504.1073742057.1475479139361311/1600090566900167/?type=3&theater
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Mindannyian, akik Veled együtt évtize-
dek óta itt vagyunk és köszönthetünk, 
elmondhatjuk: keveseknek, de Neked 
sikerült!
Optimizmusodra a kezdetektől is, teljes 

mértékben szükség volt. Az „örökség” 
egy olyan intézmény volt, ahol néhány év 
leforgása alatt több vezetőváltás történt.
Az új igazgatónő szemlélete, ügysze-

retete, emberi habitusa miatt hamar el-
nyerte a dolgozók bizalmát. A korábban 
szétzilált tantestületet erősítette, hogy az 
igazgatónőhöz hasonlóan 1977/78-ban 
kerültek a tantestületbe azok a fiatal, 
energikus, jól képzett, frissen diplomá-
zott oktatók, akiknek többsége azóta 
is a Miklós téri tantestülethez tartozik. 
A korábbi évtizedek pozitív Miklós téri 
hagyományait úgy vették át elődeiktől, 
hogy egyidejűleg ötvözték azt fiatalos 
tenni akarásukkal, frissen szerzett, leg-
korszerűbb szaktudásukkal, és mindezt 
a gyermekek sorsának jobbá fordítására 
használták. A mai ifjú kollégák előtt is 
ott a lehetőség: a pozitív hagyományokat 
tisztelve és elfogadva, azokat továbbél-
tetve a legkorszerűbb ismereteiket adják 
közre a jobbítás szándékával.
A rendszerváltást követő évek új intéz-

ménymenedzselési stratégia elsajátítását 
igényelte. Ica irányításával a kollégák ha-
mar megtanultak pályázni. A különböző 
pályázatok révén rohamosan javultak a 
tárgyi feltételek, gazdag és sokszínű sza-
badidős programok, nyaraltatások szer-
vezésére nyílt mód, jelentősen bővült 
intézményünk társadalmi, illetve civil 

szervezetek által nyújtott, mind a mai na-
pig tartó támogatottsága.
Mindez idő alatt a pedagógiai módsze-

rek is folyamatosan korszerűsödtek, kö-
vették a változó társadalmi elvárásokat.
Az 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi 

Törvény irányvonalának megfelelően 
az 1998/99-es tanévben elkezdődött 
a lakásotthonnal kapcsolatos szerve-
zési munkák és az intézmény tetőtere 
gyermekotthonná alakításának műszaki 
terveztetése. Az átépítés 2004-ben kez-
dődhetett el, és 2006. szeptember elsején 
fejeződött be.
Ica számára a mindenkori álmait meg-

valósító 2006-os, kibővített intézmény 
átadását megelőző közel három évtize-
des küzdelem egészsége rovására ment. 
2006. szeptember elsején úgy léptük át 
a megújult Miklós téri többcélú intéz-
mény küszöbét, hogy Ica nem lehetett 
velünk, második infarktusa miatt súlyos 
állapotban kórházban ápolták. Ica, férfi-
akat meghazudtoló energiával irányítot-
ta, szervezte és éjjel nappal felügyelte az 
építkezést, hogy a végeredmény ne csak 
építészetileg, de komplex pedagógiai 
szempontoknak is megfeleljen. Az infra-
strukturális átalakítás, kibővítés eredmé-
nyeként térben is elkülönült a harminc 
fős kollégium a negyven fős gyermekott-
hontól, ez utóbbiban, öt lakóotthonban, 
családias körülmények között nevelked-
het lakóotthononként legfeljebb nyolc 
gyermek. Mindeközben folyamatos volt 
a pedagógiai munka innovációja, közös-
ségi programok színvonalának folyama-

Portré - Harmincnyolc év egy nevelő-oktató intézmény élén
tos emelése.
Mindezen grandiózus terveket olyan 

időkben tudtad megvalósítani, amikor 
éveken keresztül, sorra zárták be a kór-
házakat, iskolákat és gyermekotthono-
kat. 
Kijelenthetem, hogy ezáltal nem csak 

a gyermekeknek építettél otthont közel 
négy évtizedig, hanem az idősebb és fia-
talabb kollégák számára is teret, lehetősé-
get biztosítottál hivatásuk teljesítéséhez.
Amikor azt mondjuk, Miklós tér – az 

számunkra: fogalom. Ica, számodra – 
mondhatom - életmű.
1977-ben 28 évesen a főváros legfiata-

labb iskolaigazgatója voltál. 2015. janu-
ár 15-én, végleges nyugdíjba vonulásod 
napján Te voltál a fővárosban az egyetlen 
intézményvezető, aki legtovább - har-
mincnyolc évig - folyamatosan ugyanazt 
az intézményt vezette.
Munkádat a fenntartó többször is elis-
merte:
• 1982-ben Kiváló Munkáért,
• 1993-ban Éltes Mátyás díjjal,
• 2007-ben Magyar Köztársasági

Aranykereszttel,
• 2014-ben a Pedagógiai Szolgálatért

Érdemérmet Te is megkaptad, mint min-
denki, aki huszonöt évnél többet töltött a 
pályán. Szerintem viszont kevesen mond-
hatják el magukról, hogy Neked ezt az 
érdemérmet Varga Mihály gazdasági mi-
niszter úr személyesen adta át, - hol más-
hol, mint a Miklós tér dísztermében.
Negyven év mindennapos küzdelmeit 

nem lehet összefoglalni. Tudjuk, hogy 
minden kitüntetésnél több erőt adott a 
gyerekek mindennapi hálás mosolya, az 
évtizedek múlva is visszatérő tanítványok 
hálája, ez minden kitüntetésnél többet ér.
Kollégáidként köszönjük Neked a se-

gítséget, az útmutatást és példamutatást:
a továbblépést csak az segíti, ha meg-

tanuljuk a múlt pozitív tapasztalatainak 
átvételét és továbbvitelét, a megújulást, 
az elhivatott fiatalok elkötelezettségével a 
jó átvételére…”
(A részletekben közölt köszöntés teljes szövege 
2015. február 11-én hangzott el a Szent Miklós 
Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon 
dísztermében.)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600036190238938.1073742055.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1600036190238938.1073742055.1475479139361311/1600040186905205/?type=3&theater


Rendhagyó történelem órán 
szélesíthették történelem tudá-
sukat a Dr. Béres József  Általá-
nos Iskola 6. osztályos diákjai. 
Az eseményről Bánhegyi Ferenc 
számolt be újságunknak.
A 6. osztá-

lyos törté-
nelem tan-
anyagban a 
kuruc kornál, 
illetve II. Rá-
kóczi Ferenc 
s z a b a d s á g -
harcánál já-
runk. Ennek 
a l k a l m á b ó l 
dr. Hidán 
Csaba tar-
tott élő tör-
ténelem órát 
a kurucok 
történetéről, 
s z o k á s á r ó l , 

ruházatukról, fegyvereikről.
A bemutató „legzajosabb” sikerét 

az az 1660-as évekből származó 
pisztoly adta, amit dr. Hidán Csabá-
nak sikerült elsütnie.
Az egyes harci jelentekben az is-

kola tanulói 
segédkeztek, 
hogy a be-
mutató iga-
zán élethű és 
élményszerű 
legyen.
A remekül 

sikerült be-
mutatón ter-
m é s z e t e s e n 
nemcsak a 6. 
osztályos ta-
nulóink vet-
tek részt, ha-
nem az alsó 
és felső tago-
zatosaink is.
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A 21 pályázó a szakmai zsűri előtt 10 
perces időtartamban, előadás formá-
jában mutatták be az általuk elkészí-
tett prezentációkat.
A bírálóbizottság több kategóriában 
értékelte a pályaműveket.
A nyertes diákok meghívást kaptak 

az Óbudai Pedagógiai Napok Rendez-
vénysorozatra - amelyet 2015. márci-
us 24-én, 14 órakor rendez a Peda-
gógiai Intézet (helyszín: 1033 Budapest, 
Szérűskert u. 40.) -, ahol bemutathatják 
munkájukat kerületünk pedagógusai 
és az érdeklődök számára.
Helyezések:
5-6. évfolyamon
  1.    Donáth Ádám - 6. évf. Első

Óbudai Német Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola

1. Vuleta Gergely - 6. évf. Első 
Óbudai Német Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola

2. Balogh Lilla Emese - 6. évf. 
Első Óbudai Német Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Iskola  

7. évfolyamon
1. Szabó Csenge Zipernowsky 

Károly Általános Iskola
2. Nádaskai-Piroch Lilla Fodros 

Általános Iskola
3. Berta Bettina Krúdy Gyula An-

gol – Magyar Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola

8. évfolyam
1. Mikes Luca Gabriella Krúdy 

Gyula Angol – Magyar Két Taní-
tási Nyelvű Ált. Iskola

2. Szabó Adél Júlia Első Óbudai 
Német Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános Iskola 

3. Bátyi Bátor Béla Krúdy Gyu-
la Angol – Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Ált. Iskola

Különdíj:
• Csapó Áron 3.évf. Krúdy Gyu-

la Angol – Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola

Gratulálunk a verseny résztvevő-
inek, és felkészítő tanáraiknak a 
színvonalas pályaművekhez!

Kerületünk „Kutató diákjai” Kultúrházak Éjjel-Nappal

A Kultúrházak Éjjel-Nappal 2015. 
fotópályázatán és a kultúrházakat 
népszerűsítő Flashmob pályá-
zaton is dobogós helyet ért el az 
Óbudai Kulturális Központ Kocsis 
László Zoltán munkáival.
A fotópályázaton második helyet 

kapta a Magyar Festészet Napján a 
San Marco Galériában készült fotó, a 
tavalyi Advent Óbudán rendezvény-
sorozaton készült kép pedig február 
23-án nyerte el a pályázaton a hét fo-
tója címet. Emellett a Flashmob pá-
lyázaton harmadik helyezést ért el az 
OKK pályázata.

Összesen 3500 munka érkezett a 
pályázatra. A programsorozatot nagy 
sajtóérdeklődés övezte. A sajtótájé-
koztatóval egybekötött díjátadáson a 
díjakat Závogyán Magdolna, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma kul-
túráért felelős helyettes államtitkára, 
Sajó Attila, a Magyar Népművelők 
Egyesületének elnöke és Joós Tamás, 
a Kulturális Központok Országos 
Szövetsége alelnöke adta át a MOM 
Kulturális Központban március 5-én 
11 órakor.
Az Óbudai Kulturális Központ volt 

az egyetlen intézmény, ami a kiírt pá-
lyázatokon két díjat is kapott.
Az elért eredményekhez gratu-
lálunk a Kultúrális Központnak!

forrás: Óbudai Kulturális Központ

Rendhagyó történelem óra a Béresben

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1600159593559931.1073742063.1475479139361311/1600159753559915/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600089656900258.1073742056.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/obudaikulturaliskozpont/posts/10153096594475336
https://www.facebook.com/obudaikulturaliskozpont/posts/10153096594475336
https://www.facebook.com/obudaikulturaliskozpont/photos/pcb.10153096594475336/10153096593580336/?type=1&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600159593559931.1073742063.1475479139361311&type=3&uploaded=3
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A Dr. Béres József  Általános 
Iskola immár negyedik alkalom-
mal szervezte meg a szülők és 
pedagógusok számára szerve-
zett jótékonysági bált, amelynek 

bevételét az iskolai eszközpark 
fejlesztésére fordítjuk.
A bált - mint minden évben - a he-

tedikesek szépséges angol keringő-
je nyitotta meg.
Ezen kívül látványos latin tánco-

kat is láthattunk, két profi táncos 
személyében, akik előadásuk végén 
karibi táncot tanítottak a lelkes kö-
zönségnek
A vacsorát tombolahúzás követ-

te, majd az estet éjfélig tartó tánc-
mulatság zárta, ahol igazi retro 
slágerekre ropta a népes, vidám 
társaság.

Szülők bálja a Dr. Béres József Általános Iskolában MUS-E program a Záporban

Az Óbudai Nagy László Általános 
Iskola is csatlakozott a Nemzetközi 
Yehudi Menuhin Alapítvány MUS - 
E (Music - Europe) Programjához, 
amely 1993 óta működik az Európai 
Unióban. Az Zápor utcai tagintéz-
mény programbéli részvételéről Dan-
csóné Szegvári Gabriella számolt be 
újságunknak.
Lord Yehudi Menuhin, hegedűművész 

és humanista, hozta létre azt a művészeti-
nevelési programot, melyhez ebben a tan-
évben intézményünk 3.a osztálya is csatla-
kozott. A program a toleranciára nevelést 
a művészetek segítségével célozza meg. 
Az alapító szerint a művészet és az iskola 
- összekapcsolva, de sajátosságaikat tiszte-
letben tartva - egymás kölcsönös gazdagí-
tásának az eszköze. A program célja, hogy 
az elit művészképzés helyett, a művészetek 
emberformáló erejét használja fel a 6- 10 
éves korosztály fejlesztésében. A gyerekek 
olyan élményeket kapnak, amely érzékeny-
nyé teszi őket a külső világ könnyebb befo-
gadására, megértésére. 
Iskolánk inkluzív intézmény, tanulóink 

számára igen fontos az elfogadásra, kre-
ativitásra nevelés. A hivatásos művészek, 
kapcsolódva a tananyag tematikájához, a 
művészetek gyakorlásának eszközrendsze-
rével, egy sikeresebb, kiegyensúlyozottabb 
élet lehetőségét kínálják fel a gyerekeknek.
A zene, a tánc és színházművészet mellett 

belekóstolhatnak festésbe, szobrászkodásba, 
iparművészetbe is.  A programhoz csatlako-
zott osztályban, kedvvel, aktívan vesznek 
részt a gyerekek a foglalkozásokon.  Nyíl-
tabbak lettek, szókincsük, mozgáskultúrájuk 
sokat fejlődött. Képi látásmódjuk, a képző-
művészetben használt technikák ismerete 
szélesedett. Aktívak, még a velük foglakozó 
nevelőket is meglepik teljesítményeikkel.
A programot a következő tanévben is 

folytatjuk, s szélesíteni szeretnénk a részt-
vevő tanulócsoportok számát.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600161326893091.1073742065.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600162486892975.1073742066.1475479139361311&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/events/817070631694048/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1600161326893091.1073742065.1475479139361311/1600161583559732/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1600162486892975.1073742066.1475479139361311/1600163013559589/?type=3&theater
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Megjelenik 
kéthetente

A Kaán Károly országos termé-
szetismereti versenyen a buda-
pesti döntőre készülnek a Fod-
ros Általános Iskola versenyzői! 
Az eseményről a rendezők számol-
tak be olvasóinknak.
Iskolánk idén 10. alkalommal február 

25-én adott otthont az Országos Kaán 
Károly Természet- és Környezetismere-
ti Verseny kerületi fordulójának, melyen 
12 iskola közel 70 tanulója vett részt. 
Az évfordulóra a verseny megnyitó-

ján kis ünnepség keretében emlékeztek 
a résztvevők. A Fodros-kórus műsora 
után nem maradhatott el a szülinapi tor-
ta sem, melyet a résztvevők nagy taps-
sal üdvözöltek. Az összejövetelt Havas 
Thyra a Fodros igazgatója nyitotta meg, 
majd Tamás Ilona a Tankerületi igazga-
tó szólt a versenyzőkhöz.
Szavaival méltatta az iskola eddig elért 
nagy sikereit ezen a vetélkedőn, majd jó 
tanácsokkal látta el az izguló diákokat.
A versenyzőknek nem csak az iskolai 

tananyagot kellett kiválóan tudni, hanem 
a Természetbúvár című folyóirat megje-
lölt cikkeinek és a nemzeti parkoknak az 
ismerete is feltétele volt az eredményes 

szereplésnek.
Az utóbbi tíz évben tanulmányi verse-

nyeink történetében egyedülálló módon 
iskolánk tanulói közül minden évben 
eljutottak az országos döntőig, ahonnan 
dobogós helyezésekkel érkeztek haza.
E kiváló eredmények a tehetséges di-

ákok mellett felkészítő tanáruknak, Bo-
zókiné Havas Katalinnak köszönhetők.
Versenyző diákjaink valamennyien tu-

dásuk legjavát adva, méltóképpen kép-
viselték iskolánkat a rangos megméret-
tetésen. 
Íme az eredmények:
A dobogós helyeken a Fodros diákjai! 
5. évfolyamon:
1. Lakatos Lili, 
2. Besze Viola,
3. Lévay Boglárka

6. évfolyamon:
1. Danyi Bence
2. Simon Dominik Dániel
3. Somogyi Zsófia
Minden versenyzőnek és a felkészí-

tő tanárnak is az iskola vezetősége 
és tantestülete nevében gratulálunk! 
További eredményes szakmai sike-
reket kívánunk!

Rövid pályás úszó sikerek 
A kétnapos százhalombattai Rövid-

pályás Nemzetközi Úszóversenyen a 
Római SE versenyzői összesen 19 érem-
mel gazdagodtak február 21-22-én. 
Könczöl Zsuzsanna (Csillaghegyi Ált. 

Isk.) kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ösz-
szesen 7 érmet nyert, ezzel az eredményé-
vel a verseny egyik legjobbja lett. Biró Lili 
sem tétlenkedett, 2 arany, 2 ezüst, 1 bronz-
éremmel bebizonyította, hogy vele min-
den versenyen komolyan kell számolni. 

Éremszerzőink: Kiss Lilien (Krúdy Gyula 
Ált. Isk.), Sárosy Patrícia (Aquincum Ált. 
Isk.), Schramkó Levente (Első Óbudai Ált. 
Isk.), Nemes Boldizsár (Óbudai Szent Péter 
és Pál Szalézi Óvoda és Ált. Isk.),  Könczöl 
János (Árpád Gimn.)
A versenyzők edzője, Gyepes Ádám na-

gyon meg volt elégedve versenyzői teljesít-
ményével. Az Óbudai egyesület kiemelkedő 
helyen végzett az egyesületi ponttáblázaton. 

A Fodros mindent vitt!
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1600203723555518.1073742068.1475479139361311/1600204630222094/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1600203723555518.1073742068.1475479139361311&type=3&uploaded=1
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