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Iskolatörténeti kiállítás 
az Árpád Gimnáziumban
Március 3-án este, az idei árpádos 

öregdiák-találkozón különleges 
születésnapot ünnepeltünk. Éppen 
75 éve, hogy 1940. április 15-én az 
árpádos diákok, tanárok ünnepélye-
sen birtokba vették a Nagyszombat 
utcai épületet. Buncsák Piroska, Ber-
tha Irma, Kámán Veronika és Rónyai 
Tünde beszámolóját olvashatják.
A Zsigmond téren álló, bérházból átala-

kított, már-már életveszélyes állapotú régi 
épületből való átköltözés három napon át 
tartott, és leírhatatlan öröm volt a vadonatúj, 
tágas, csodálatosan felszerelt, minden igényt 
kielégítő, igazi iskolaépület elfoglalása.
Cikkünk az 6. oldalon folytatódik

Aquincum 30

Átadták a Bem József  Díjat
Kollégánknak, Gaál Jenőnének 

adományozták a Bem József  Díjat 
a magyar-lengyel testvérvárosi kap-
csolat és a közös történelmi hagyo-
mányok ápolása érdekében kifejtett 
tevékenysége elismeréseként.
Gaál Jenőné, Éva ünnepélyes keretek 

között vehette át a lengyelek és ma-
gyarok által közösen létrehozott Bem 
József  Díjat a bemowoi városházán.
A Bem József  Díj alapításáról 2010-

ben Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat Képviselő-testülete és Varsó 
Bemowo kerületének Képviselő-tes-
tülete közösen határozott. A kitünte-
tés évente egy magyar és egy lengyel 
személynek vagy szervezetnek ado-
mányozható, aki tudomány, oktatás, 
kultúra, sport, turisztika, gazdasági 
kezdeményezés és közélet területein 
folytatott tevékenységével a magyar-
lengyel testvérvárosi kapcsolat ápo-
lásában, elmélyítésében kiemelkedő 
munkát végzett.
Cikkünk az 4. oldalon folytatódik

Ünnepségsorozatunk kezdeteként 30 órás sportnapot szerveztünk, me-
lyen kicsik és nagyok is mind megtalálhatták azt a sportprogramot, amely-
ben kedvüket lelték. Volt foci, jóga, aerobik, nerf-csata, sumo, trambulin… 
Nagy izgalommal töltötte el a diákokat az is, hogy ezen a különleges napon a 
megfáradt sportolók bent aludhattak az iskolában. 
Cikkünk az 3. oldalon folytatódik

Hetek, sőt hónapok óta készül-
tünk arra, hogy méltóképpen meg-
ünnepeljük iskolánk fennállásának 
30. évfordulóját. Megannyi munka, 
öröm, szenvedés, türelem, csalódás, 
élmény, kitartás, álom van az elmúlt 
időszak mögött. De úgy gondoljuk, 
megérte a sok-sok fáradozás és mél-
tó módon sikerült ünneplésünk.

Seprűnyélen Angliában
Az Óbudai Harrer Pál Általános 

Iskola tanulóiból 2015. március 21-
28. között Harry Potter nyomába 
indult 25 fő.
Átkelve a Csalagúton először Canter-

buryben, a megragadóan szép közép-
kori hangulatú városkában sétálgattak. 
Majd irány London, a Grimmauld 
Place 12., ahol Sirius Black, Harry 
Potter keresztapja lakott.
Ezután séta keretében megtekintet-

ték a St. James Parkot, a Buckingham 
Palotát, a Westminster apátság épüle-
tét, a Parlamentet, a Big Bent, majd a 
Trafalgar teret. A szállás a Temze tor-
kolatánál volt, csodálatos környezetben.
Cikkünk az 7. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620733864835837.1073742110.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620733864835837.1073742110.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620727491503141.1073742109.1475479139361311&type=3&uploaded=33
http://obuda.hu/hirek/atadtak-a-bem-jozsef-dijat-2/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620734714835752.1073742111.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620727491503141.1073742109.1475479139361311/1620727514836472/?type=3&theater
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Óbuda Napja a helyi közössé-
gek ünnepe is, remek alkalom 
arra, hogy az itt élők együtt tölt-
senek egy napot. A kerület több 
pontján kiváló programok sora 
ad lehetőséget, hogy az emberek 
még szorosabbra fűzzék a szála-
kat egymás között.
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-

zatának támogatásával rengeteg in-
gyenes program várja a látogatókat.
A rendezvény fő színtere a Fő tér 

és környéke, a Szentlélek tér, a Zi-
chy-kastély udvara, a Kubuci kert, 
valamint a Kórház utca. Ezen kívül 
a szervezők családi programok-
kal, színpadi előadásokkal, kéz-
műves kirakodóvásárral, civil ud-
varral, közbiztonsági bemutatóval 
és sportrendezvényekkel várják az 
érdeklődőket Csillaghegyen, Békás-
megyeren, Kaszásdűlőn, a 3K-ban, 
Pünkösdfürdőn, a Római parton, a 
Krúdy-negyedben és a Gázgyári la-
kótelepen is.
A rendezvény során olyan elő-

adók lépnek fel a felsorolt helyszí-
neken, mint például Halász Judit, 
Tóth Vera, Palya Bea, Deák Bill 
Gyula, a Random Trip, a Hősök, 
a Mary Popkids, Keresztes Ildikó 
vagy Mahó Andrea és Csengeri 
Attila.
A Fő téren Katlan Tóni konyhája, 

a Cziniel cukrászda, kávézó, Ráhel 
flódnija, Lermon Bár, és további 
standok kínálatai csábítják a látoga-
tókat.
A gyerekeket bábautomata, Mackó 

Műhely, Kádár Ferkó Fotószínháza 
és Halász Judit várja. Délben, az 

ünnepélyes díjátadó keretében Bús 
Balázs, Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere adja át az Óbuda Dísz-
polgára címet,a Pro Óbuda Díjat, az 
Óbuda Kultúrájáért Díjat, az Óbu-
da Sportolója Díjat és a Hidegkúti 
Nándor Emlékplakettet.
Itt este a Hősök, a Mary Popkids 

és a Random Trip csábítja a hely-
színre a fiatalokat, amely egy műfa-
ji határokon átívelő improvizációs 
koncertsorozat, amelyben a hazai 
könnyűzene huszon-harmincéves 
generációjának legnagyobb nevei 
fordulnak meg.
A szomszédos Kubuci-kertben és 

Zichy-udvarban a nap folyamán a 
Chalaban, az Esti Kornél és Frenk 
lépnek színpadra.
Az Esernyős – Óbudai Kultu-

rális és Információs Pontban ke-
rül sor Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata és a Fellini Római 
Kultúrbisztró „Római P’Art 14.” 
című pályázatának ünnepélyes díj-
átadó ünnepségére.
Békásmegyer ad helyszínt a Köz-

biztonsági napnak, ahol lesz rend-
őrségi kutyás bemutató, katasztró-
favédelmi bemutató és itt adja át 
az Óbuda Közbiztonságáért-díjat 
Kelemen Viktória alpolgármester 
is. Az este Deák Bill Gyula koncert-
jével zárul.
A kerület múzeumainak többsége 

az Óbuda Napja keretében ingyene-
sen látogatható így többek között 
az Óbudai Múzeum, és Goldberger 
Textilipari Gyűjtemény is, a helyi 
vendéglők zöme pedig ezen a na-
pon kedvezményekkel kedveskedik.
A helyszínek házigazdái is is-

merősek lesznek, hiszen az egyes 
helyszíneken Barabás Éva, Rá-
kóczi Ferenc, Pintácsi Viki, 
Rátonyi Krisztina, Görög Zita és 
Lukácsházi Győző várja a szóra-
kozni vágyókat.
A részletes programmal kap-

csolatban kérjük látogassanak el 
az obudanapja.hu oldalra!

forrás: obuda.hu

A Légiók alapításának 
ünnepe Aquincumban

Rendhagyó múzeumi óra az érett-
ségi szünetben.
Az Aquincumi Múzeum az érettsé-

gi szünetben, május 4-én, hétfőn is 
megnyitja kapuit a diákcsoportok előtt. 
Ebből az alkalomból egy rendhagyó 
múzeumi órára várjuk iskolás csopor-

tok jelentkezését. 
Az ókori Rómában május elején 

tartották a légiók alapításának a „Sas 
születésnapjának” ünnepét. Ezt a ce-
remóniát, a NATALIS AQVILAE –t 
szeretnénk feleleveníteni a múzeumi 
óra keretein belül. 
A program során vezetett sétán meg-

tekintjük az aquincumi polgárváros 
maradványait, majd a Tizedik Gemina 
Legio hagyományőrzői tartanak alaki 
- és fegyverbemutatóval egybekötött 
előadást a római katonaságról. A diákok 
felpróbálhatják a katonai viseletet és fel-
szerelést, kipróbálhatják a pilum hajítást 
és a területkijelölést groma segítségével. 
A hagyományőrzők az egykori katonai 
ünnepi szertartást is felidézik a Signum 
(hadijelvény) megkoszorúzásával és ál-
dozatbemutatással. 
A múzeumi óra időtartama:
90-120 perc
Ára: 800 Ft/fő.
A programra általános és középisko-

lás diákcsoportok jelentkezését várjuk 
április 30-ig. Ezen a napon csak a mú-
zeum romkertje látogatható!
Bejelentkezés:
e-mailben:
aquincum@aquincum.hu,
bogi.eniko@aquincum.hu
telefonon:
+36(1)4301081
Cím: Aquincumi Múzeum,
1031 Budapest, Szentendrei út 135.

Május 2-án Óbuda Napját ünnepeljük

https://www.facebook.com/tankerhir3
http://www.aquincum.hu/programajanlo/rendhagyo-ora-az-erettsegi-szunetben
http://obudanapja.hu/
http://obuda.hu/hirek/majus-2-an-obuda-napjat-unnepeljuk/
http://www.aquincum.hu/programajanlo/rendhagyo-ora-az-erettsegi-szunetben
http://www.aquincum.hu/programajanlo/rendhagyo-ora-az-erettsegi-szunetben
http://obuda.hu/hirek/majus-2-an-obuda-napjat-unnepeljuk/
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Az ünnepi köntösbe öltöztetett isko-
lai aula és tornaterem szorgos kis kezek 
munkáit dicsérték. Az évfordulóra min-
den osztály minden egyes tanulója ráírta 
névjegyét egy fehér pólóra, illetve készí-
tettek egy óriás festményt, ami szimbo-
likusan ábrázolta az osztályt, vagy éppen 
iskolánk 30. születése napját.
A diákoknak kiírt verspályázat győzte-

se, Lederer Nóra Anna 3.c osztályos ta-
nulónk a megnyitó ünnepségen szavalta 
el költeményét. Szintén itt került sor arra 
is, hogy Baginé Kovács Klára igazgató-
nő ünnepi megemlékezése előtt kifejez-
te köszönetét az 5.b osztályos Kömpf  
Grétának, aki megtervezte az évforduló 
logóját, amelyet kitűző formájában min-
den egyes aquincumos diák büszkén vi-
selhetett. 
Vojnits Virág és Beck Liliána versmon-

dók, az iskolai zenekar, a néptáncosok 
és a pedagógusokból verbuválódott fa-
fúvós együttes szereplése mind emelték 
az esemény hangulatát. 
Születésnap révén elmaradhatatlan volt 

a nagy örömöt kiváltott torta is, a szü-
lői munkaközösségünk ajándéka, melyet 

minden kisdiák és vendégeink is meg-
kóstolhattak.
Az ünnepélyes megnyitó napját egy jó 

hangulatú, beszélgetős tanár–diák este 
zárta, ahol hajdani tanulók és pedagó-
gusaik osztották meg egymással egykori 
iskolai élményeiket.
Az évfordulós programok közül talán 

a Suligálát vártuk a legnagyobb izgalom-
mal. A Veres Péter Gimnázium aulája 
méltó helynek bizonyult a rendezvény 
megtartására.
A szülők, nagyszülők, rokonok, meg-

hívott vendégek izgatottan várták a 
gyermekek, ifjak színpadra lépését. A 
siker elmaradhatatlan volt! Méltóképp 
kitettek magukért a fellépő osztályok 
és természetesen felkészítő tanáraik, 
ugyanis jó hangulatú, színvonalas mű-
sornak lehettünk szem- és fültanúi. Röp-
ke három óra leforgása alatt, a 22 fellépő 
után a gála fináléjaként a pedagógusok 
tapsrondója fergeteges hangulatban zár-
ta le az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola alapí-
tásának 30. évfordulójára megrendezett 
programsorozatot.

Szent György-nap

Szent György-nap a Békásmegyeri 
Közösségi Házban április 25-én.
11:00-18:00 - A Levendula Játszóház 
és Alkotóműhely közreműködésével, 
középkori várjátszó 10 állomással, kéz-
műves foglalkozások
11:00 - Rutkai Bori Banda – Sárkányjárgány
Elvarázsolt kaland-dalok
12:00, 16:00 - Magyar terelő- és pász-
torkutya bemutató
Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás 
Hagyományőrző és Sport Egyesület
15:00 - Fabók Mancsi Bábszínháza – 
Vitéz László és Vas Juliska
17:00 - Békabúcsúztató
Szent György-napi koncert a Kávészü-
net együttessel
10:00 órától kézműves vásár a Cso-
bánka téren

Bütykölő - 
Anyák napi kézműves 
foglalkozás

A közeledő anyák napja alkalmából 
elsősorban a gyerekeket invitáljuk, 
hogy közösen készítsük el azt a kis 
apróságot, amivel vasárnap reggel 
meglephetik az anyukákat, nagyma-
mákat.
Helyszín:
Civil Ház
1036 Budapest, Kolosy tér 2.
Időpont:
2015. április 28. 16:00-tól

Aquincum 30

http://kulturkozpont.hu/bk/event/szent-gyorgy-nap-3/
http://kulturkozpont.hu/ch/?event=butykolo-anyak-napi-kezmuves-foglalkozas
http://kulturkozpont.hu/bk/event/szent-gyorgy-nap-3/
http://kulturkozpont.hu/ch/?event=butykolo-anyak-napi-kezmuves-foglalkozas
http://kulturkozpont.hu/ch/?event=butykolo-anyak-napi-kezmuves-foglalkozas
http://kulturkozpont.hu/ch/?event=butykolo-anyak-napi-kezmuves-foglalkozas
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620727491503141.1073742109.1475479139361311&type=3&uploaded=33
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620727491503141.1073742109.1475479139361311/1620727578169799/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620727491503141.1073742109.1475479139361311/1620728714836352/?type=3&theater
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Az idei Matektábor a TÁMOP 
Tehetséghidak program támogatá-
sával valósult meg március végén a 
tavalyról már jól ismert pilisszántói 
Orosdy-kastélyban. 
Ebben az évben a Figurális számok, 

Sík csempézése, Fibonacci-sorozat, 
Aranymetszés és Fraktálok témaköröket 
jártuk körül. 
A foglalkozások, alkotóműhely, aka-

dályverseny, vetélkedő szervezésében és 
lebonyolításában 11. osztályos diákmen-
torok is segítették a szervező tanárok 
munkáját. A táborban készült anyagokat 
mutatja be a Tudásközpontban nyíló 
kiállítás. Szeretettel várjuk az érdeklődő 
diákokat és csoportokat!
A Matektábor diákjai a Sierpinski 

Carpet Project keretében készítették el 
azt a Sierpinski-szőnyeget, mely az aula 
falát díszíti.

A fraktál 4. iterációjának mérete 
165 cm x 165 cm. A világ különböző ré-
szein készült hasonló méretű négyzetek-
ből 2016. júniusában Almeriában (Spa-
nyolország) állítják össze a 7. iterációt, 
melynek oldala az előbbinek 27-szerese.
1916-ban  Waclaw Sierpinski lengyel 

matematikus adta meg a végtelen kerü-
letű, ámde 0 területű alakzat konstrukci-
óját. Az óriás szőnyeg a 100. évfordulóra 
készül. 
Részleteket az aulában vagy a projekt 
oldalán olvashatsz.

Átadták a Bem József Díjat Matektábor és kiállítás

A díjazott személyére minden év 
november 30-áig tehet indítványt a 
polgármester, legalább 5 települési 
képviselő, az önkormányzat terü-
letén működő társadalmi szervezet 
és az önkormányzat területén la-
kóhellyel rendelkező, legalább 50 
nagykorú állampolgár.
A magyar díjazott kilétéről a Bem 

József  Díj Kuratóriumának javaslata 
alapján Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat Képviselő-testülete dönt.

A Kuratórium idén egyhangúlag 
Gaál Jenőnét javasolta a Bem Jó-
zsef  Díjra a magyar-lengyel kap-
csolatok ápolása, a magyar-lengyel 
csereüdülés megszervezésében való 
tevékeny közreműködése, a kulturá-
lis területen való együttműködése, 
valamint a közös történelmi hagyo-
mányok ápolása érdekében kifejtett 
tevékenysége elismeréseként.
Gratulálunk!

forrás: obuda.hu

Angol német országismereti verseny a Kerékben
Az idén má-

sodszor ren-
dezte meg a 
Kerék Álta-
lános Iskola 
és Gimnázi-
um két nyel-
vi munka-
k ö z ö s s é g e 
a komplex 
országisme-
reti versenyét.
Ezúttal Bajorország és Skócia volt 

a téma. A csapatoknak előzetes 
feladatokat is kellett teljesíteniük. 
Egyrészt egy tipikus angol süte-
ményt és egy 5 napos bajor köruta-
zás programtervét kellett elkészíte-
niük. Másrészt egy bajor sörtáncot 
kellett bemutatniuk, majd ezt kö-

vetően arról 
kellett vitáz-
niuk angolul, 
hogy Skócia 
m a r a d j o n - e 
Nagy-Britan-
nia része vagy 
szakadjon el.
Tesztek ki-

töltése, puzz-
le kirakása, 
képfelismerés 

és licitálással egybekötött zenefelis-
merés tette még színesebbé a meg-
mérettetést. Örömünkre szolgált, 
hogy az idén is nagy érdeklődés kí-
sérte a versenyünket, hiszen 7 csa-
pat 30 fővel vett részt a vetélkedés-
ben.
Gratulálunk!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620735658168991.1073742112.1475479139361311/1620735668168990/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620735658168991.1073742112.1475479139361311/1620735721502318/?type=3&theater
https://topologia.wordpress.com/sierpinski-carpet-project/
https://topologia.wordpress.com/sierpinski-carpet-project/
http://obuda.hu/hirek/atadtak-a-bem-jozsef-dijat-2/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620735658168991.1073742112.1475479139361311&type=3&uploaded=5
http://obuda.hu/hirek/atadtak-a-bem-jozsef-dijat-2/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620736821502208.1073742113.1475479139361311&type=3&uploaded=15
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620736821502208.1073742113.1475479139361311/1620737181502172/?type=3&theater
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A tavaszi szünet előtti utolsó taní-
tási nap délutánján a kerületi ver-
senyre való felkészülés alkalmából 
ellátogattunk Bartók Béla buda-
pesti lakhelyére.
Az emlékházban megcsodálhattuk a 

híres zeneszerző emlékeit, amelyeket 
gyerekkorától kezdve gyűjtött: bo-
gár- és növénygyűjtemény; népdalok 
összeírásakor kapott cserépedények 
és ruházat; személyes tárgyai, mint 
például a bőrtáska és tartalma, utazó-

láda, bőrszandálok; kitüntetései. Cso-
dálattal figyeltük dolgozószobáját, 
amelyben szinte érintetlenül maradt 
meg írógépe, fonográfja, oklevelei és 
faragott – festett bútorai. A hangver-
senyteremben leülve hallgattuk meg 
életútját, miközben a falakon megőr-
zött fotókon láthattuk családját, élete 
különös állomásairól megmaradt ké-
peket. Az ablakokból a budai hegyek 
és a János-hegyi kilátó köszönt vissza 
ránk.

Emlékplakett a British 
Council-tól 

A British Council a 2014-15-
ös tanévben 12 budapesti isko-
lával együttműködésben egy 
partneriskolai programot hirde-
tett meg, melynek célja az volt, 
hogy szakmai támogatást és el-
ismerést nyújtsanak azoknak az 
iskoláknak, melyek elkötelezet-
tek az angol nyelv tanításának 
kreatív és innovatív fejlesztése 
mellett.
Az Aquincum Angol-Magyar Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 
versenykiírásban lévő feltételeknek 
maradéktalanul eleget tett és el-
nyerte a Kiválóság az angol nyelv 
oktatásában 2014 elnevezésű díjat.
A díjátadó ünnepségre 2015. már-

cius 16-án, hétfőn került sor a Brit 
Nagykövetségen.
Az emlékplakett az iskola auláját 

díszíti, hogy mindannyian büszkék 
lehessünk elért sikerünkre.

Március 28 - április 3-ig a Student 
Lines jóvoltából volt lehetősége a Fod-
ros Általános Iskola tanulóinak Angli-
ába látogatni. A Fodrosból huszonegy 
fő vett részt a túrán, és utazott együtt 
három másik iskolával egy hatalmas 
sárga emeletes buszon. Az angliai ka-
landról Misz Anna 8. osztályos tanuló 

beszámolóját olvashatják.
A Csalagúton át – vonattal – léptünk 

át a szigetországba, majd Rochester és 
Chatham – ahol többek között megte-
kinthettük a kötélgyárat – érintésével 
jutottunk el végül Londonba, ahol nagy-
jából négy napot maradtunk.
Családoknál helyeztek el bennünket, 

Fodros diákok Angliában
és mindnyájan nagyon hálásak voltunk 
ezért a lehetőségért.
Londonban meglátogattuk a British 

Museumot, a Madame Tussaud Panopti-
kumot, a National Galleryt, sétálhattunk 
az Oxford Streeten, a Piccadilly Circu-
son, a Notting Hillen, megtekinthettük a 
híres őrségváltást a Buckhingam palota 
előtt, megpihenhettünk többek között a 
Hyde Parkban, és messziről megfigyel-
hettünk több olyan látványosságot, mint 
a London Eye, a Big Ben és a híres eme-
letes buszok. Idegenvezetőnk jóvoltából 
rengeteg érdekes történettel és tapaszta-
lattal gazdagodtunk.
London hatalmas és nyüzsgő nagy-

város, fárasztó is talán. A házak hatal-
masak, és én nagyon picinek éreztem 
magam köztük, mint egy megszeppent 
kisgyerek. Napokig mesélhetném, mi 
mindent láttam, és tapasztaltam, ahogy 
bizonyára fogom is minden érdeklődő – 
és kevésbé érdeklődő – ismerősömnek. 
Fantasztikus élmény volt ott lenni, és há-
lás vagyok ezért a lehetőségért.

Paisos diákok a Bartók Emlékházban

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620738894835334.1073742115.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620738894835334.1073742115.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620737798168777.1073742114.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620737798168777.1073742114.1475479139361311/1620737841502106/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620739464835277.1073742116.1475479139361311/1620739474835276/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620739464835277.1073742116.1475479139361311&type=3&uploaded=3
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Az ország kedvenc tanára
Lezárult az NLCafé pályázata, 

amelyben az ország kedvenc taná-
rát kereste a magazin.
A pályázatról, és benne tankerüle-

tünk jelöltjéről újságunk is beszámolt 
legutóbbi számában.
Büszkén jelentjük be, hogy 2015-
ben az ország kedvenc tanára 
Scheibli Zsuzsa, az Aquincum 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola tanára lett.

forrás: Nők Lapja Café, nlcafe.hu

Az évforduló remek alkalom volt 
számunkra, az iskola könyvtárosai 
számára, hogy egy iskolatörténeti 
kiállítás keretében szélesebb kö-
zönség előtt is bemutassuk archívu-
munk anyagát, melyet Bertha Irma 
nyugdíjas kolléganőnk 2009 óta 
szisztematikusan gyűjt.
Az iskola saját gyűjteménye folya-

matosan bővül azokkal a féltve őr-
zött emlékekkel, amelyeket árpádos 
öregdiákoktól kaptunk és kapunk. 
Köszönet érte.   
Kiállításunk középpontjában a 

Nagyszombat utcai épület törté-
nete, sorsa állt, de természetesen 
felidéztük az előzményeket is. Így 
együtt láthattuk, honnan indul-
tunk, milyen épületekben laktunk 
az eltelt 112 év alatt.  Elsősorban 
az épületek történetére és a ben-
nük folyó oktatásra koncentráltunk. 
A paravánokon elhelyezett szöve-
ges összefoglalókat több mint száz 
fotó illusztrálta, ezt egészítették ki 
a tárlókban elhelyezett tárgyi emlé-
kek, mint például eredeti diáksapka, 
jelvények, évkönyvek, bizonyítvá-
nyok, levelek a régi időkből.
Vendégeink között több nemze-

dék egykori árpádosait köszönt-
hettük, a frissen érettségizettektől 
kezdve a ma élő legidősebb gene-
ráció tagjaiig, akik még 1937-ben, 
a régi épületben kezdték meg ta-
nulmányaikat, s azon kivételezet-

tek közé tartoznak, akik még teljes 
szépségében láthatták-lakhatták az 
új iskolaépületet.
Gyimesi Róbert igazgató úr kö-

szöntője és az Árpád Gimnázium 
rövid műsora után a személyes 
beszélgetéseké, találkozásoké volt 
a tér, miközben vendégeink meg-
ismerkedhettek az iskolatörténeti 
kiállítással, és jelenlegi diákjaink ve-
zetésével a pincétől a padlásig be-
járhatták az épületet.
Az est díszvendége volt Tarlós 

István főpolgármester, aki az isko-
lához sok szállal kötődő árpádos 
öregdiákként és a III. kerület egy-
kori polgármestereként felbecsül-
hetetlenül sokat tett azért, hogy 
visszakapjuk az eredeti, teljes isko-
laépületet.
A találkozót követő napokban a 

jelenlegi árpádos diákok is megis-
merkedhettek a kiállítás anyagával. 
Úgy gondoljuk, minél többet isme-
rünk meg a múltunkról, az iskola 
hagyományairól, legendás igazga-
tóiról, tanárairól, annál erősebb az 
iskolához való kötődésünk, annál 
pontosabban értjük, ha az idősebb 
generáció „árpádista szellemről” 
beszél.  
Nagy álmunk valósult meg ezzel 

a kiállítással, amit jövőre személyes 
visszaemlékezéseken, történeteken 
alapuló interaktív tárlattal szeret-
nénk folytatni. 

Iskolatörténeti kiállítás az Árpád Gimnáziumban Mi nem vagyunk kockák!
Talentlab tehetséggondozó szak-

köröseink a sok matekozást, táb-
lajátékozást kellemes erdei kirán-
dulással pihenték ki szombaton. A 
túrához csatlakozhattak a vállalko-
zó kedvű kistestvérek és szüleik is.
Délelőtt a Naszály-hegy lábánál, 

érintetlen természeti környezetben 
elhelyezkedő Katalinpusztai Kirán-
dulóközpont gyadai tanösvényét járta 
végig a csapat.
Ebéd után a váci Duna-part hatalmas 
ártéri erdőjében, cölöpökön álló desz-
kajárdán sétálva barangolták be a va-
rázslatos, titokzatos vízi tanösvényt. 
Vizes, mocsaras élőhelyek mellett, 
felett sétálva, liánok és víz fölé hajló 
kiszáradt fák között kóborolva fedez-
hették fel az ébredő természet ezernyi 
csodáját.

Túránk végén örömmel állapíthattuk 
meg, hogy tanítványaink nemcsak a lo-
gikai feladatok világában, hanem a ter-
mészetben is otthonosan mozognak.
Köszönjük a csodálatos programot 

Künsztler Etelkának, a Talentlab Te-
hetségpont vezetőjének.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620740321501858.1073742117.1475479139361311/1620740331501857/?type=3&theater
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150415/az-orszag-kedvenc-tanara-2015/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150415/az-orszag-kedvenc-tanara-2015/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620733864835837.1073742110.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620740321501858.1073742117.1475479139361311&type=3&uploaded=29
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620733864835837.1073742110.1475479139361311/1620733891502501/?type=3&theater
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2015. ápri-
lis 10-én Jor-
dán Tamás, 
Kossuth- és 
Jászai Mari-
díjas színész, 
rendező ve-
z e t é s é v e l 
közös szava-
láson vettek 
részt a Pais 
Dezső Általá-
nos Iskola 8. osztályos tanulói.
Az eseményen József  Attila: Szü-

letésnapomra című versét szavalta 
el közösen a Magyarság Háza előtt 
gyülekező ifjúság. A rendezvény 
után Fűzfa Balázs irodalomtörté-

nész „Gon-
doltam fe-
nét!” című 
r e n d h a g y ó 
irodalomórá-
ját hallgat-
hattuk meg, 
amely a je-
leknek  és 
j e l r e n d s z e -
reknek a köl-
tészetben és a 

világban betöltött szerepéről szólt.
A Szentháromság térről elsétál-

tunk a Halászbástyára is, ahonnan 
fővárosunk látképében gyönyör-
ködtünk. A gyerekeknek maradan-
dó élményben volt részük.

Sakk Diákolimpia

A Diákolimpia Országos Sakkdön-
tőjének egyéni versenyeit a tavaszi 
szünetben rendezték Szombathelyen.
A több napos versenyen a Dr. Béres 

József  Általános Iskolát, a III. kerületet 
és egyben a fővárost Róbert Viktória 
Katalin 3.d osztályos tanuló képviselte, 
aki nagy örömünkre dobogós helyen 
végzett, ezüstérmes lett.
Viktória a hosszú hétvégén 9 partit ját-

szott, melyből csak egyet veszített, 7-et 
megnyert, egy pedig döntetlennel vég-
ződött. Egész éves szorgalmas munkájá-
nak eredményeként megérdemelt sikert 
ért el. Gratulálunk!

Másnap, amire hónapok óta vártak, 
a Warner Bros Stúdióba tettek láto-
gatást, mely során a Harry Potter for-
gatási helyszínekkel ismerkedhettek 
meg. Fergeteges élményt nyújtott a 
stúdió. Élőben érezni a forgatás kö-
rülményeit, látni a film díszleteit, na-
gyon fantasztikus volt!
Következő nap Oxfordban volt a 

helyszíni szemle a Christ Churche 
College-ban, ahol a forgó lépcsőhöz 
és az ebédlőteremhez merítettek ih-
letet a film alkotói. Meglátogatták a 

Bodlain könyvtár épületét, ahol Har-
ry sok éjszakáját töltötte, valamint a 
Divinity School épületét is megnézték, 
ahol a tanóra jeleneteket forgatták.
A kirándulás megkoronázásaként 

ellátogattak Gloucesterbe, ahol a hí-
res katedrálisban megtekinthették 
a kerengőt, ahol a titkok kamráját is 
szemügyre vehették. Következő nap 
a Natural History és a Science Mú-
zeumokban tettek látogatást. Ezek a 
múzeumok a hatalmas tereivel és be-
mutatandó anyagaival nagyon elvará-
zsolták a csoportot.
Utolsó nap látgatást tettek a 

Towerban, átsétáltak a Tower 
Bridgen, végigjárták a Belfast csataha-
jó hét emeletét, majd a Globe Szín-
házzal ismerkedtek. Nagyon hamar 
eltelt az idő, búcsúztak Londontól és 
a hazavezető úton megnézték a film-
változatát a Harry Potternek, közben 
felismerve a látogatott helyszíneket, 
mindenki boldogan kiabált.
Nagyon sikeres út volt, az élő nyelv-

használata szempontjából, valamint 
a tankönyv, könyv megelevenedése a 
valóságban sokat jelentett a résztve-
vőknek.
Köszönjük mindenkinek, aki lehető-

vé tette, hogy ezen a „varázslatos ki-
ránduláson” részt vehettünk.

Seprűnyélen Angliában A Víz Világnapja

A Pais Dezső Általános Iskola évek 
óta az ÖKO iskolák köréhez tartozik. 
Környezeti nevelési programunkhoz 
jól kapcsolódott a Víz Világnapja.
Több tevékenységi formában hívtuk 

fel a tanulók figyelmét a vízre, erre a 
fontos élettani tényezőre.
Hazánk egyik nemzeti kincse a víz, 

amelynek a megóvása mindenki felada-
ta és kötelessége. Diákjaink tablókat, 
plakátokat készítettek. Ismeretterjesztő 
szöveget dolgoztunk fel az osztályfőnö-
kök segítségével. ÖKO faliújságunkon is 
megjelenítettük ezt a témát.
Az ásványvíz kóstolást kifejezetten él-

vezték a gyerekek, jelentős mennyiséget 
fogyasztottak el a szénsavas és szénsav-
mentes változatokból.
Remélhetőleg sikerült érzékeltetnünk 

velük azt az alapvető „tételt”, hogy víz 
nélkül nincs élet!

Közös versmondás a Szentháromság téren 

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620742574834966.1073742120.1475479139361311/1620742581501632/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620742574834966.1073742120.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620734714835752.1073742111.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620741698168387.1073742118.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620741698168387.1073742118.1475479139361311/1620741771501713/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620734714835752.1073742111.1475479139361311/1620734721502418/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620742234835000.1073742119.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620742234835000.1073742119.1475479139361311/1620742251501665/?type=3&theater
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Amint az közismert 2015 a Fény 
Nemzetközi Éve. Az MTA ezzel 
kapcsolatos felhívására idei könyv-
tári alkotópályázatunk középpont-
jába mi is a fényt állítottuk. A nov-
emberben meghirdetett pályázat 
eredményhirdetését április 10-én 
tartottuk. Az eseményről Buncsák 
Piroska könyvtárostanár számolt be 
újságunknak.
A tanulókat könyvtári szolgáltatással 

és tanári konzultációval segítettük, de 
alapvetően önállóan dolgoztak: saját vá-
lasztáson, ötleten és egyéni kivitelezésen 
alapuló pályamunkákat adtak le. 
Tehetségben, eredeti gondolkodásban, 

igényességben idén sem volt hiány. Több 
mint nyolcvan pályázati feladat közül 
lehetett választani, és a diákok ezúttal 
is éltek a gazdag kínálattal, sokoldalúan 
dolgozták fel a fény témáját.  Készültek 
esszék, filmek, vers illusztrációk, prezen-
tációk, dísztárgyak, szemléltető eszközök, 

fordítások, interjúk, újságcikkek, tablók, 
naptárak, fotóalbumok, novellák, versek 
– csak, hogy a legfontosabbakat említsük.
A fődíjat idén is a felülmúlhatatlan 

Valus Dávid (10.b) nyerte,  nyolc gyö-
nyörű pályázattal. Ki kell emelnünk még 
Gembela Gergely (7.b) csodálatos,  A 
fáklyától a LED égőig című filmjét. 
A többi díjazott is kiválóan szerepelt, az 

idei mezőny különösen színvonalas volt, 
összesen 62 pályamunka érkezett be.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 

az iskolánk egykori tanáráról elnevezett 
Szluha Nemzetközi Alapítvány 50000 
Ft-tal támogatja pályázatunkat. Fontos-
nak tartjuk, hogy a diákok visszajelzést 
kapjanak munkájukról, ezért minden 
pályázatról részletes bírálatot, értékelést 
készítünk, amit a díjkiosztó ünnepségen 
a jutalom és oklevél mellé felolvasunk az 
egybegyűltek előtt. 
A következő tanévben alkotópályázati 
témánk az idő lesz. 

FÉNY alkotópályázat az Árpád Gimnáziumban Történelmi projekthét 
a 4.b-ben
Az elmúlt hetekben a Fodros Ál-

talános Iskola 4.b osztálya Emőke 
néni irányításával történelmi idő-
utazáson vett részt. Persze csak a 
történelmi olvasmányok feldolgo-
zásán keresztül.

Csapatmunkában nagy lelkesedés-
sel dolgoztak a gyerekek. A közös 
munkálkodás eredményeként jobb-
nál jobb munkák kerültek ki a diá-
kok kezei közül. 
Volt csoport, aki plakátot készí-

tett, másik Zrínyi Ilonáról írt dalt, 
majd el is énekelték azt. Voltak 
olyanok is, akik otthon egy Rákó-
czi felolvasóestről forgattak filmet, 
míg mások legó figurák segítségével 
készítettek kisfilmet Mátyás király 
uralkodásának kezdetéről. 

Ilyen szerteágazó történelmi isme-
retekkel felvértezve a 4.b-sek a fel-
ső tagozatban is biztosan megállják 
a helyüket!
Köszönjük Emőke néni!

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620743941501496.1073742122.1475479139361311/1620743994834824/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620743238168233.1073742121.1475479139361311&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620743941501496.1073742122.1475479139361311&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620743941501496.1073742122.1475479139361311&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620743941501496.1073742122.1475479139361311/1620744011501489/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620743238168233.1073742121.1475479139361311/1620743261501564/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620743238168233.1073742121.1475479139361311/1620743258168231/?type=3&theater
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A költészet napja, április 11. alkal-
mából hagyományosan megemlé-
kezést tartot-
tak a Fodros 
Általános Is-
kolában. Ez 
alkalomból az 
alsós és felsős 
testvérosztá-
lyok egymás-
nak szavaltak. 
Köztudomá-

sú, hogy a diákok első osztálytól 
kezdve nagyon szép verseket tanul-
nak. A klasszikus költők versein túl, 
már kortárs költők is szerepelnek a 
tananyagban.

Nem könnyű a versek tanulása, 
mert bizony sok munka van vele, 

de a végered-
mény kárpótol! 
Szép verseket 
mormolni és 
hallgatni is jó 
érzés.
Ezért jelen-

tett igazán 
nagy élményt 
az ismert ver-

sek közös szavalása. Az összejöve-
teleken  az osztályok megemlékez-
tek József  Attiláról , beszélgettek a 
költészet szépségeiről, a versolvasás 
fontosságáról is.

Költészet napi verselés a Fodrosban Ferdinánd kiköltözött

Decemberben, a nagy karácsonyi 
készülődés és várakozás közepette 
egy különleges ajándékkal lepték 
meg a gyerekeket az Aquincum 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 2.d osztályában.
Egy apró, enyhén ferde csúcsú föld-

labdás fenyőt díszítettünk fel, hogy 
ezzel is még meghittebbé és szeretet-
teljesebbé varázsoljuk számukra ezt a 
meghitt ünnepet. A gyerekek fantázi-
ája azonnal beindult mikor felvettük 
nekik, hogy akár nevet is adhatnának 
a Mi fánknak, hiszen sokáig velünk 
maradhat még, ha tavasszal kiültetjük 
az iskola udvarára. Így esett a névvá-
lasztás – ferde csúcsa miatt – Ferdi-
nándra.
Április 13-án végre olyan jó lett az 

idő, hogy neki is estünk Ferdinánd 
„költöztetésének”. A gyerekek szor-
gosan gereblyéztek és locsoltak. Re-
méljük, nagyra nő majd a gondos-
kodásunk és szeretetünk alatt. A kis 
udvar mellett elhaladva pedig, bárki 
megcsodálhatja az apró kis hajtásokat.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620745128168044.1073742123.1475479139361311&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620745711501319.1073742124.1475479139361311&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620745711501319.1073742124.1475479139361311/1620745731501317/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620745711501319.1073742124.1475479139361311/1620745728167984/?type=1&permPage=1
http://obudasport.hu/wp-content/uploads/sportagvalaszto_plakat.jpg
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620745128168044.1073742123.1475479139361311/1620745148168042/?type=3&theater
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Az Aquincumi Múzeumban pén-
teken megnyílt új időszaki kiállítás 
a régészet régi és új technológiáit 
mutatja be.
Az időszaki kiállítás a múzeum régi 

épületének termeiben mutatja be a vá-
rosi környezetben található régészeti 
lelőhelyek előzetes felderítésében, fel-
térképezésében, és a leletek kiértékelésé-
ben fontos szerepet játszó tudományos 
módszereket és eszközöket.
Zsidi Paula, a Budapesti Történeti Mú-

zeum főigazgató-helyettese a kiállítás 
megnyitóján arról beszélt, hogy a régé-
szet egy új tudományág, amely nagyon 
dinamikusan fejlődik módszereiben és 
eszközeiben egyaránt.
Mára az ecset, a spakli, illetve a lelet-

gyűjtés és falkutatás újabb eszközökkel 
és módszerekkel bővültek, amelyek el-
sősorban a városi régészet és ezen belül 
is a történeti városmagok területének 
feltárásában segítenek.Óbuda Budapest 
legrégebbi városmagja, ha a III. kerület-
ben fejlesztés zajlik, ott a régészek meg-
jelenésre lehet számítani.
A  főigazgató-helyettes asszony kitért 

arra is, hogy a régészeti örökség megőr-
zésében nagy szerepe van a helyi város-
vezetésnek.
Bús Balázs polgármester megnyitó be-

szédében így fogalmazott: A hétköznapi 
hírfogyasztók az örökségvédelemmel 
összefüggő, kötelezően előírt feltárások-
kal többnyire a nagy útépítések, külön-
böző kivitelezési földmunkák kapcsán 
találkoznak, ahol is a régészeti tevé-
kenység, mint a hatékony munkavégzés 
fékezőjeként tűnik fel. Ezért is fontos, 
hogy minél többen lássák az érem má-

sik oldalát, a leleteket, a földből való ki-
mentésük részleteit, egyszóval mindazt 
az értéket, melyet a múzeumok világa 
közvetít. Biztos vagyok abban, hogy a 
gyerekek, fiatalok figyelmét is fel lehet 
kelteni a kutatások iránt, ha az túlmutat 
a konyhakert felásásának izgalmi fokán. 
Erre pedig úgy hiszem, garancia lehet 
a fémdetektoros keresés, a georadaros 
vizsgálat, vagy épp a térképészet és a 
régészeti lelőhelyek összekapcsolását is 
szolgáló helymeghatározó és képalkotó 
eszközök bemutatása.

Azt gondolom, – folytatta a kerület 
vezetője, hogy sokat elárul egy-egy kö-
zösségről, hogy miként viszonyul régen 
letűnt civilizációk megmaradt kulturális 
örökségéhez. Látjuk, ahogy a világ távo-
labbi pontjain erőszakkal pusztítják eze-
ket, másutt egyszerűen nem törődnek 
velük. Budapest ebben a tekintetben az 
értékmentés mellett elkötelezettek közé 
tartozik, amit számunkra az Aquincumi 
Múzeum és az itt dolgozó szakemberek 
munkája jelez.
A beszédeket követően Láng Orsolya, 

és Tóth Farkas Márton a kiállítás kurá-

Spakli, ecset, lézerszkenner - új időszaki kiállítás az Aquincumi Múzeumban
torai tárlatvezetésen mutatták be többek 
között a geofizikai, lézerszkenneres, légi 
felvételeket alkalmazó, valamint fémke-
reső technológiákat. A kiállításon a láto-
gatók megismerkedhetnek a különböző, 
ásatásokról származó leletek kiértéke-
lésében szerepet játszó módszerekkel, 
segédtudományokkal, köztük a régészeti 
növény- és állattannal, valamint az em-
beri csontok vizsgálatában rejlő lehető-
ségekkel is.
Az emberi maradványok vizsgálata so-

rán, ma már arra is lehetőség van, hogy a 
kutatók a feltárt csontok alapján megál-
lapíthassák, a Római Birodalom melyik 
részéből érkeztek az Aquincumban állo-
másozó, és itt elhunyt katonák, lakosok 
– tudhatták meg a résztvevők.
A tárlat áttekintést nyújt az elmúlt két 

évtizedben Óbudán, valamint a főváros 
más részein végzett régészeti kutatásokról 
is, köztük a Hajógyári-szigeten feltárt késő 
középkori, írásos forrásokban sehol sem 
szereplő birtokközpont, vagy az óbudai 
Duna-parton talált, mintegy 6 ezer éves kis-

település feltárásáról. Szintén megtekint-
hetőek a Budapest egyetlen hun sírjából 
származó gránitberakásos aranylemezek, 
valamint egy ugyanott talált aranyreke-
szes kőberakásokkal díszített vas övcsat is.
A kiállítás megtekintése után érdekes-

ségképpen drón bemutatót is tartottak a 
múzeum kertjében.
A Spakli, ecset, lézerszkenner: Régi és 

új technológiák alkalmazása a régészeti 
kutatásokban Óbudától Újpestig című 
kiállítás október 31-ig tekinthető meg az 
Aquincumi Múzeum épületében.

forrás: obuda.hu

http://obuda.hu/hirek/spakli-ecset-lezerszkenner-uj-idoszaki-kiallitas/
http://obuda.hu/hirek/spakli-ecset-lezerszkenner-uj-idoszaki-kiallitas/
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Mit jelent egészségesen élni? Ho-
gyan készüljünk a családi életre? 
Honnan kellene tudnunk a csecse-
mővel bánni, csak azért, mert nők va-
gyunk és gyereket szültünk.

E kérdések megválaszolására a 
Vöröskereszt szervez csecsemő-
gondozási versenyt tizenéveseknek. 
A Fodros csapata pedig évek óta az 
élvonalban szerepel, köszönhető ez 
a lelkes diákoknak és Cili néninek, 
azaz a Fodros iskola védőnőjének, 
Balyiné Varga Cecíliának.
Az idei év versenycsapata nem 

akármilyen eredményt ért el: buda-
pesti 2. helyezettek lettek!
Csapattagok: Antal Vanda, 
Nádaskai-Pirroch Lilla, Oláh Zsó-
fia.
A lányok így meséltek élményeikről:
„A versenyre sok olvasnivalót kap-
tunk, amit otthon tanulmányoz-
tunk, majd rendszeresen találkoz-
tunk Cili nénivel és átbeszéltük az 
ismereteket.

Ahogy közeledett a területi verseny, 
úgy egyre jobban izgultunk és egy-
re hosszabb felkészítő gyakorlaton 
vettünk részt.
A feladatok érdekesek voltak - ba-
bát fürdettünk, pépet készítettünk 
neki, meggyőztünk egy anyukát, 
hogy miért ne tápszerrel etesse a 
babát és tápokat töltögettünk.
Nagyon szoros volt a verseny és 

nagyon szurkoltunk, de szerencsére 
elsők lettünk, aminek nagyon - na-
gyon örültünk. Ezzel továbbjutot-
tunk a budapesti versenyre.
Ott is hasonló feladatok voltak, ta-

lán picit nehezebbek és sokkal szi-
gorúbban bíráltak.
Ez a forduló még izgalmasabb és 

szorosabb volt!
Sajnos egy ponttal lemaradtunk az 
első helyről, amiért akkor nagyon 
szomorúak voltunk.
Most így visszagondolva, nem is 

rossz eredmény ez a második hely 
sem, olyan emlékeket és tapaszta-
latokat szereztünk, melyeket nem 
felejtünk el.”
Szívből gratulálunk a szép ered-
ményhez!

Országos Csecsemőgondozási Verseny - Jól szerepelt a Fodros csapata!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620746874834536.1073742125.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1620746874834536.1073742125.1475479139361311/1620746894834534/?type=3&theater
http://www.aeliasabina.hu/images/2015_plakatok/20150423_hangszerbemutato.jpg
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