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Tehetséghíd a Bárcziban
Az idei évben kéthetenként izga-

tottan várják diákjaink a könyvtár 
olvasótermében azokat a kedves volt 
diákokat, ill. tanítványaink szüleit, 
akik egy kellemes, jó beszélgetés 
keretében mesélnek eddigi életük-
ről, munkájukról, tapasztalataikról. 
Iskolánk két pedagógusa: Kardos 
Tamásné és Horváthné Láposi Éva 
kutatják fel és hívják sorainkba őket. 
Iskolánk elsődleges feladatának tekinti a 

tehetséggondozást. Így a számtalan dél-
utáni szabadidős foglalkozáson túl arra is 
nagy hangsúlyt fektet, hogy élet közelbe 
hozza azokat a lehetőségeket, amelyek 
diákjainak segít eligazodni az életben.
Cikkünk a 11. oldalon folytatódik

A felelős döntés tanulható

Tisztelet a Bátraknak!
Ünnepségek Március 15-én
Március 15-e jelkép, nemzetünk 

szabadság iránti vágyának, a mo-
dern parlamentáris Magyarország 
megszületésének jelképe, amelyre 
méltóképpen emlékezünk meg év-
ről évre.
Most iskoláink rendezvényeiről és 
megemlékező programjairól olvas-
hatnak több oldalon át!
2015. március 15-én az Óbudai Nagy 

László Általános Iskola Zápor utcai ta-
nulói képviselték a III. kerület diákjait 
az állami megemlékezésen.
A 13 gyermeket Aradi Szilvia igaz-

gató-helyettes és Strausz Tamás törté-
nelem tanár kísérte a nap folyamán. A 
megemlékezés az ünnepélyes zászló-
felvonás megtekintésével kezdődött a 
Kossuth téren, majd innen a huszárok 
felvezetésével a Nemzeti Múzeumhoz 
vonultunk több mint ezer iskolás tár-
saságában.
Cikkünk a 3. oldalon folytatódik

éves diákoknak arról, hogy mi a jövedelem és a bevétel közötti különbség, vagy 
mit jelent a költségvetés egy családnak és mit az államnak.
Miért fontos, hogy mindenki tisztában legyen a pénzügyi alapfogalmakkal? – tette fel 

a kérdést az óra elején Varga Mihály, majd példákat sorolva bizonyította, hogy 
életünk során szinte minden döntésüknek van pénzügyi vonzata.
Cikkünk a 2. oldalon folytatódik

Az Óbudai Gimnázium 10. évfo-
lyamos diákjainak tartott a pénz-
ügyi ismeretekben való jártasság 
előnyeiről rendhagyó órát Varga 
Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter, Óbuda országgyűlési képvise-
lője március 23-án.
A tárcavezető az Európai Pénz7 

program keretében beszélt a tizen-

Napfogyatkozás – A 
Polaris Csillagvizsgáló 
Nap-bemutatóján jártunk
Március 20-án részleges napfo-

gyatkozást láthattunk Magyaror-
szágról. Az Óbudai Nagy László 
Általános Iskola tanulóival együtt 
nagy izgalommal készültünk erre 
a ritka természeti jelenségre.
Az iskola tanulóiból egy kis csopor-

tot szerveztünk, akikkel részt vettünk 
Óbudán, a Polaris Csillagvizsgáló 
nap-bemutató programján. A csillag-
vizsgáló teraszán számtalan napvédő 
fóliával ellátott távcső várta az érdek-
lődőket.
Cikkünk a 11. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609929252582965.1073742070.1475479139361311/1609929565916267/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609932105916013.1073742071.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609929252582965.1073742070.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609933302582560.1073742072.1475479139361311&type=3&uploaded=12
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609933302582560.1073742072.1475479139361311&type=3&uploaded=12
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609933302582560.1073742072.1475479139361311&type=3&uploaded=12
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A miniszter szavaiból kiderült, szá-
mos felmérés bizonyítja: sok hirtelen 
meggazdagodott ember – például lot-
tónyertes – nem értve a pénzügyek-
hez, rövid idő alatt elveszítette a va-
gyonát. A példák is azt jelzik tehát, 
hogy nemcsak a közgazdászoknak 
érdemes megismerni a gazdasági fo-
lyamatokat és fogalmakat.
Varga Mihály – a prezivel illusztrált 

előadásában – beszélt többek között 
a jövedelem és a bevétel közötti kü-
lönbségről, valamint a költségvetés 
elemeiről, a kiadási és a bevételi oldal 
egyensúlyáról. Szó esett a megtakarí-
tásokról és a hitelezés formáiról, és 
arról, hogy milyen szempontokat kell 
figyelembe venni egy-egy pénzügyi 
döntés – például hitelfelvétel – meg-
hozatalakor.
Az óra végén Varga Mihály az Óbu-

da újságnak adott nyilatkozatában el-
mondta: a Nemzetgazdasági Minisz-
térium célja, hogy a tanterv szerves 
részévé váljon az alapvető pénzügyi 

ismeretek elsajátítása.
Szűcs József, az Óbudai Gimnázi-

um igazgatója a kezdeményezéssel 
maximálisan egyetért, hiszen az isko-
la feladata az, hogy naprakész és jól 
hasznosítható tudást adjon a gyere-
keknek. Az Óbudai Gimnázium ezért 
is jelentkezett a Pénz7 szervezőinek 
felhívására.
Hazánk idén először csatlakozott 

a Pénz7 programsorozathoz, 23 eu-
rópai országban március második és 
harmadik hetében a pénzügyi ismere-
teket népszerűsítették előadásokkal, 
interaktív játékokkal, flashmobokkal. 
A programok célja az általános és kö-
zépiskolások pénzügyi ismereteinek 
megalapozása. A Magyar Bankszö-
vetség szervezésében a Pénziránytű 
Alapítvány szakmai támogatásával 
megvalósuló programban mintegy 90 
ezer diák osztályfőnöki órákon ismer-
kedhetett meg az őket is érintő hét-
köznapi pénzügyi témákkal, a családi 
költségvetés alapkérdéseivel.

Húsvéti kézműves foglalkozás

A tojás egyetlen húsvéti asztalról 
sem hiányozhat. A hímes tojás készí-
tése elsősorban a lányok dolga, amit a 
locsolóknak szánnak. Az egyszerű pi-
ros festéstől a bonyolultabb techniká-
kig mindenki ügyességének, ízlésének 
megfelelő technikát választhat.
Helyszín:
Civil Ház
1036. Bp., Kolosy tér 2.
Időpont:
2015. március 31. 16:00 órától
A belépés ingyenes

Nem létező tárgyak 
kiállítása

2013 után újra Békásmegyerre érke-
zik az a bizonyos Rezes Bagoly, a Radai 
Rossebb, a Fészkes Fene és társaik. 
Láthatunk Telefonbetyárt, Haspókot, 
megszereztük a Kutya fáját, s reméljük, 
legközelebb átlépjük a Fájdalomküszö-
böt is…A nem létező tárgyakat létező-
vé varázsolták: Túri Erzsébet, Buzás 
Mihály és Zugmann Zoltán.
A kiállítás április 17-ig ingyenesen 

megtekinthető a Közösségi Ház nyit-
vatartási idejében.
Helyszín:
Békásmegyeri Közösségi Ház
1039. Bp., Csobánka tér 5.
Időpont:
2015. április 1. - 18:00 órától
A belépés ingyenes

A felelős döntés tanulható

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
http://kulturkozpont.hu/ch/?event=husveti-kezmuves-foglalkozas-2
http://kulturkozpont.hu/bk/event/nem-letezo-targyak-kiallitasanak-interaktiv-megnyitoja/
http://kulturkozpont.hu/bk/event/nem-letezo-targyak-kiallitasanak-interaktiv-megnyitoja/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609929252582965.1073742070.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609929252582965.1073742070.1475479139361311/1609929319249625/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609929252582965.1073742070.1475479139361311/1609929325916291/?type=3&theater
http://kulturkozpont.hu/ch/?event=husveti-kezmuves-foglalkozas-2
http://kulturkozpont.hu/bk/event/nem-letezo-targyak-kiallitasanak-interaktiv-megnyitoja/
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A múzeumkertben meleg teával vár-
tak minket, és gyerekek számára fenn-
tartott helynek köszönhetően az első 
sorból nézhettük végig a színvonalas 
műsort.
Délután a Várkert Bazárnál folyta-

tódott a program – a világörökség 
részét megtekintve diákjaink gyönyör-
ködhettek az egyedülálló budapesti 

panorámában. A Fortuna étteremben 
megpihenhettünk az ebéd elfogyasztá-
sa közben, majd 15:00 órakor a Szent 
István szobornál Körtvélyessy Zsolt 
színművész vezetésével az összegyűlt 
ünneplőkkel együtt elszavaltuk a Nem-
zeti dalt.
Az egész program maradandó él-

ményt nyújtott tanulóinknak.

 Záporosok a nemzeti ünnepen ÖKO-7 2015

Az ÖKO-7 a kerületi oktatási intéz-
mények hagyományos játékos környe-
zet-, és természetvédelmi vetélkedője.
Helyszín:
Békásmegyeri Közösségi Ház
1039. Bp., Csobánka tér 5.
Időpont:
2015. április 21. - április 24.
14:00-16:00 óra között

Múzeumpedagógia a 
Kiscelli Múzeumban

Múzeumpedagógia foglalkozásaink 
minden korosztálynak!
A kisiskolás korosztálynak szóló fog-

lalkozásaink középpontjában az élmény-
szerű megismerés, a főváros tárgyi emlé-
keivel való párbeszéd, a történetmesélés 
és az alkotás áll.
A felső tagozatos és középiskolás kor-

osztálynak szóló programjaink a műtár-
gyakkal való párbeszéd, a szituációs já-
tékok, a főváros történetének a jelenből 
kiinduló felfedezéséből és élményszerű 
megismeréséből áll. 
A foglalkozások ára: 700 Ft/fő, ami 
tartalmazza a belépőjegyet is.
A múzeumpedagógiai foglalkozásokra 
és a tárlatvezetésekre előzetes bejelent-
kezés szükséges.
Kérjük, legkésőbb a tervezett látogatás 
előtt egy héttel jelentkezzen!
Email: sziray.zsofia@kiscellimuzeum.hu
Telefon: +361/430-1076
Foglalkozásaink a kísérő tanárok számá-
ra ingyenesek. Szeretettel várjuk Önt és 
osztályát múzeumi óráinkon!

Nekünk szabadságot, vért és halált, 
ünnepet és változást! „A forradalom 
mi vagyunk!” – zengett huszonhá-
rom 3.d-s kisdiák lelkes hangja az 
Aquincum Angol-Magyar Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola március 
15-i ünnepén - számolt be újságunk-
nak Mojzes Dóra tanárnő.
Formabontó módon a tanulók saját 

nyelvükön fogalmazták meg kötődé-
süket hazájukhoz, a 48/49-es magyar 
szabadságharcot a fiatalok – a Pilvax, 
vagy ahogyan műsorban is elhangzott 

a Filliger kör – szempontjából közelí-
tették meg. Filmet forgattak, jelenete-
ket adtak elő, táncoltak, verset mond-
tak, festettek Mozart: Lacrimosa című 
lélegzetelállító művére.
Mégis a műsor legfelemelőbb pillana-

ta a Himnusz volt, magnó helyett 150 
gyerek egy szívvel és lélekkel szavalta 
Kölcsey Ferenc versét.
„Erre emlékezni fogok!” – mondta ké-

sőbb egy negyedikes tanulónk. A lel-
kesedés mindenkit magával ragadott, 
igazi színházi élményben volt részünk!

Neked mit jelent a márciusi ifjak forradalma?

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609680602607830.1073742069.1475479139361311/1609928112583079/?type=3&theater
http://www.kiscellimuzeum.hu/programok
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609680602607830.1073742069.1475479139361311&type=3&uploaded=2
http://kulturkozpont.hu/bk/event/oko-7-2015/
http://www.kiscellimuzeum.hu/programok
http://www.kiscellimuzeum.hu/programok
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609934615915762.1073742073.1475479139361311&type=3&uploaded=12
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609934615915762.1073742073.1475479139361311/1609935065915717/?type=3&theater
http://kulturkozpont.hu/bk/event/oko-7-2015/
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Az Óbudai Múzeum 
kínálatából
Történelmünk forrásai
A történelem tanulás nem egyszerűen 

a száraz ismeretek betanulása vagy az 
évszámok bemagolása. Ennél sokkal 
többet rejt magában: a hiteles történeti 
források olvasása, eredeti történeti tár-
gyak megtekintése és az összefüggések 
önálló feltérképezése a mai történelem 
oktatás alapja is.
Foglalkozásunkon megtanuljuk a kü-

lönböző típusú források használatát, 
hasznosítását és ezáltal a tanulást élmé-
nyekben gazdaggá tesszük a múzeum 
falain kívül is.
A tárgyakon, műtárgyakon túl közép-

kori adománylevelet, barokk szerelmes 
verset, népesség növekedési diagramot 
és családi iratokat tanulmányozunk. 
Mindezek révén a fontos történelmi 
események miértje, háttere és társadalmi 
közege elevenedik meg.
A foglalkozást kifejezetten az 5. évfo-

lyamos történelem tantárgy kiegészítése-
ként ajánljuk.

Történelmi fogyasztás 
- így költöttünk Óbudán

A foglalkozás során megvizsgáljuk a 
fogyasztási szokásokat a középkortól 
napjainkig. Mennyiben változtak meg 
vásárlási hagyományaink, mennyiben tér 
el mai táplálkozásunk korábbi korszako-
kétól, miközben végig járjuk Óbuda tör-
ténetét.
Vajon ugyan azt és ugyan annyit 

eszünk, mint egy középkori ember? Mi-
kortól váltak elérhetővé a déligyümöl-
csök? Hol szerezte be Óbuda lakossága 
a gyarmatbirodalmakról származó fű-
szereket? Egyáltalán hol, mikor és meny-
nyit vásárolnak az emberek?
A történelmi változások a fogyasztási 

szokásokat is gyökeresen megváltoztat-
ták, sőt a középkortól napjainkig több-
ször gyökeresen változott a vásárlói 
magatartás. Múzeumunk állandó kiállí-
tásának segítségével megtaláljuk és ele-
mezzük a kulcspontokat, így talán friss 
szemmel tudjuk nézni saját fogyasztási 
szokásainkat is.

“És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,

Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.”

Az 1848-49-es forradalom emlé-
kére tartott megemlékezés idén 
is méltó tisztelgés volt a forrada-
lom és szabadságharc hősei előtt a 
Dr. Béres József  Általános Iskola 
mindkét telephelyén, a Keve utcá-
ban és a Kiserdőben is.
Hagyományainkhoz híven, idén is 

látványos ünnepséggel emlékeztünk 
meg az 1848-as eseményekről, ame-
lyet 7. évfolyamos tanulóink elevení-
tettek fel.
Az előadást táncos előadás is színe-

sítette, ami igazán látványossá tette a 
programot. Köszönjük a felkészítő 
tanároknak a lelkiismeretes munkát: 
Tokics Ildikónak, Novák Zsuzsának, 
Mozsár Líviának és Varga Judithnak. 
Természetesen köszönet illeti a 7.a és 
7.b osztályok tanulóit is, akik fegyel-
mezetten, tudásuk legjavát adva,  egy 
rendkívül  színvonalas előadással káp-
ráztatták el diáktársaikat és iskolánk 
tantestületét.
Nemzeti ünnepünkre március 13-án 

emlékeztünk a Kiserdőben.
A 3.d felemelő műsora után isko-

lánkban került sor a tanulmányi és 
sportversenyeken kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó tanulóink díjazására is.

Március 15. - Megemlékezés a Béresben

http://www.obudaimuzeum.hu/
http://www.obudaimuzeum.hu/
http://www.obudaimuzeum.hu/modul/article.php?id=49
http://www.obudaimuzeum.hu/modul/article.php?id=52
http://www.obudaimuzeum.hu/modul/article.php?id=52
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609936912582199.1073742074.1475479139361311&type=3&uploaded=9
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609936912582199.1073742074.1475479139361311/1609937105915513/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609936912582199.1073742074.1475479139361311/1609937655915458/?type=3&theater
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A nemzettudat kialakítása azért fon-
tos már fiatalkorban, hogy a gyerme-
kek el tudják helyezni magukat a világ-
ban – vallják a Szellő iskolában. Az ezt 
elősegítő nemzeti ünnepek náluk ép-
pen ezért nem száraz, unalmas esemé-
nyek, hanem mozgalmas, érzelmekkel 
teli drámajátékok. A Szellőbe értelmi 
fogyatékos gyerekek járnak, ám az is-
kola módszerei bárhol alkalmazhatók.
A következőkben a Magyar Hírlap 

cikkét olvashatják, amelyben a Szellő 
EGYMI március 15-ei ünnepségéről 
készítettek beszámolót.
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon 

legyünk benne” – Tamási Áron szállóigévé 
lett gondolatát gyakran idézik, pedagó-
giai vezérelvként azonban nemigen jut 
eszünkbe. Pedig a nemzettudat kialakítá-
sa azért fontos már fiatalkorban, hogy a 
gyermekek el tudják helyezni magukat a 
világban – vallják a Szellő iskola vezetői. 
Az Elek Zsuzsanna igazgatóval és Molnár 

Sándor igazgatóhelyettessel való beszélge-
tésen kiderült, a Szellőben a nevelésnek – s 
így a nemzeti tudatformálásnak is – lénye-
ges eszköze a drámapedagógia, a néptánc, 
a zene. Tanulóikat nem a minél pontosabb, 
részletesebb történelmi tények rögzítésével, 
hanem főként érzelmi alapon közelítik az 
ünnep átéléséhez. Másként ez nem is mű-
ködne az ő esetükben.
A Szellő iskola, hivatalos nevén Buda-

pest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény diákjai enyhén értelmi fogyaté-
kos gyermekek, közülük többen autisták. 
Az intézmény fő nevelési céljai – a tanu-
lók megismerése, felmérése után – a kö-
zösségformálás, a feladattudat kialakítása, 

a beszédfejlesztés és önállóságra nevelés. 
Ennek eszközei rendkívül színesek, a ze-

neterápiától a néptáncon és gyógytestneve-
lésen át az állatasszisztált terápiáig, de van 
például fotó- és főzőszakkör, rehabeséstan 
és jobb agyféltekés rajzolás is. Az iskola a 
Klik módszertani intézménye többek közt 
komplex művészeti nevelés, tehetségsegítés 
és tehetséggondozás, hátránykompenzá-
ció, felzárkóztatás témákban.
A Szellő felső tagozatosai a tavaly március 

15-i iskolai ünnepségre megtanulták a Him-
nuszt, s idén január 22-én, a magyar kultúra 
napján reggel tíz órakor – az ország száz-
ezer más diákjával egyidejűleg – mondták 
el hatalmas lelkesedéssel az Együtt szaval a 
nemzet című felhívásra. Az ő számukra ez 
különösen nagy feladat és nagy siker volt, a 
költemény elsajátítása ugyanis hosszú hete-
ket vett igénybe. Az idén a Szózatot tanul-
ták meg. Együtt, közösen.
A Szellőben nem sajnálják az időt a nem-

zeti ünnepekre való felkészülésre. Így van 
ez március 15-ével kapcsolatban is. A mű-
sorban a felsősök fele részt vesz, a másik 
fele a pedagógusokkal alkotja a nézőkö-

zönséget, a következő alkalommal majd 
mások szerepelnek, senki sem unatkozik.
Elek Zsuzsanna és Molnár Sándor la-

punknak arról beszélt, hogyan lehet való-
ban átélhető iskolai ünnepséget tartani. Ők 
speciális helyzetben vannak, hiszen diákjaik 
másoknál sokkal nehezebben, lassabban 
sajátítják el a táncokat, dalokat, még a „tö-
megjelenetek” szerepeinek egyszerű mon-
datait is. Távoli, érthetetlen fogalmakkal, 
száraz tankönyvi szövegek felolvasásával 
hiába is próbálkoznának náluk. Cselekvés 
kell, mozgás, eljátszani a múlt eseményeit, a 
Pilvax Kávéháztól a szabadságharc katoná-
inak toborzásáig. Nagy dráma ez, megérinti 
a lelket. Meg kell, hogy érintse.
Hetek telnek el a felkészüléssel, próbák-

kal, sok-sok gyakorlással a húsz–huszonöt 
perces, élettel teli előadásért. Díszleteket 
kell készíteni, jelmezt választani. Együtt. 
Fontosak a színek. És persze az autentikus 
népzene és néptánc. Most éppen rábaközi 
csárdást táncolnak. A nemzeti identitástu-
dat alakításához kevés jobb módszer van 
a néptáncnál Molnár Sándor szerint. Ő 
„civilben” a Szilas Néptáncegyüttes tagja. 
Büszkén mesélte, hogy volt itteni tanítvá-
nya is táncol már vele az együttesben.
A gyógypedagógiai módszerek egy része 

„normál” iskolákban is alkalmazható, ve-
lük hatékonyabbá válhat a nevelőmunka 
– hangsúlyozta Elek Zsuzsanna. A nem-
zeti identitástudat kialakításában is bárhol 
hasznos, ha átélhetővé teszik a gyermekek 
számára a tananyagot, az ünnepségek 
pedig nem kötelező feladatot, hanem él-
ményt jelentenek. 

forrás: Korompay Csilla, Magyar Hírlap

El kell játszani a múlt eseményeit

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609939062581984.1073742075.1475479139361311/1609939485915275/?type=3&theater
http://magyarhirlap.hu/cikk/19821/El_kell_jatszani_a_mult_esemenyeit
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609939062581984.1073742075.1475479139361311&type=3&uploaded=19
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609939062581984.1073742075.1475479139361311/1609939662581924/?type=3&theater
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Az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
felső tagozata számára az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc tisz-
teletére rendezett ünnepség rend-
hagyó módon egy váci kirándulás-
ba ágyazva került megszervezésre. 
A reggeltől kora délutánig tartó 
programon a diákok a megemléke-
zés mellett csapatokba szerveződve 
vetélkedőn is részt vettek, ahol nem 
csupán történelmi ismereteikre, ha-
nem ügyességükre is szükség volt. 
A kirándulásról és a programról 
Huszár Gergő számolt be nekünk.
A gyerekzsivaj péntek reggel fél 

nyolckor töltötte be a Nyugati pálya-
udvart, ahonnan az osztályok közösen 
indultak Vácra. 

A megérkezés után a Honvéd emlék-
műnél a Himnusz közös eléneklésével 
egy kisebb ünnepség kezdődött, mely-
re a diákok előzetesen verssel, énekkel 
készültek, zárásul pedig előre elkészített 
papírzászlóikat tűzhették le az emlékmű 
köré. Ezután következhetett a játék. A 
gyerekek csapatokba szerveződve ve-
télkedőn vettek részt, ahol számot ad-
hattak ismereteikről az 1848.március 
15. napjának eseményeiről, a márciusi 
ifjakról, és a város történetéről.
Tudásuk mellett az ügyességükre is 

szükség volt, hiszen a Duna parti zöld-

övezetben számos ügyességi feladatot 
kellett teljesíteniük. Ilyenek voltak a 
célba rúgás, kötélhajtás vagy labda-
egyensúlyozás, mely kihívások inkább 
bizonyultak szórakoztatónak és kacag-
tatónak, mintsem nehéznek. A békés 
park csendjét az állomásról állomásra 
érkező csoportok hangos, forradalmi 
énekei törték meg. 
A feladatok végeztével sem kellett 

unatkozni a diákoknak. Megtekint-
hették a Göncöl Házban található ás-
ványkiállítást, hallhattak egy előadást 
a környezettudatos életmódról, illetve 
a tanösvényt járva figyelhették meg a 
Duna part kora tavaszi, éledő termé-
szetének világát. 
Az ünnepség meghitt és a játékok 

vidám pillanatai után megható percek 

következtek, amikor több, mint százöt-
ven diák dalolva köszöntötte iskolánk 
pedagógusát, Katica nénit születésnap-
ja alkalmából.
A mozgalmas nap zárásaként a Már-

cius 15. téren irodalmi flash mobra 
került sor. Az osztályok egymás után, 
versszakonként becsatlakozva szaval-
ták el a Nemzeti dalt, ezzel ünnepi 
hangulatot teremtve Vác főterén.
A programokban és érzelmekben 

egyaránt gazdag nap után a gyerekek 
fáradtan, de szép emlékekkel tértek 
vissza a fővárosba.

Megemlékezés Vácott Március idusa a 
Bárcziban

Hosszú hetek lázas munkája előzte 
meg az idei nemzeti ünnepi megem-
lékezést iskolánkban. Kissé rendha-
gyó műsorunk azonban nem a törté-
nelmi események felidézését célozta 
meg. A rendezők olyan verseket és 
dalokat gyűjtöttek egy csokorba, 
melyek mindegyike a mai nemze-
dék felelősségét hangsúlyozták. Va-
lamennyi vers üzenet volt a múltból 
a jelennek. Őseinktől, akik ránk ha-
gyományozták a forradalom szelle-
miségét és a szabadság szeretetét.
Rajtunk múlik, ebből az örökségből 

mit viszünk tovább. Haza, hazasze-
retet, kitartás, hűség… Miben hittek 
apáink, s miben hiszünk mi? Milyen 
értékeket adunk át a jövő generáció-
jának? Erőt és példát kell merítenünk 
a múltból, erőt és példát kell tovább 
adnunk a jövőnek. 
A műsort másodikos és hatodikos 

gyerekek adták elő. Közreműködött a 
közel száz tagot számláló énekkar és 
néhány pedagógus kolléga is, s ettől 
igazán különlegessé vált a hangulat. 
Ismét vendégeink voltak azok az idős 
nyugdíjasok, akiket már hagyományo-
san minden ünnepségünkre meghí-
vunk. Meghatottan nézték végig az 
összeállítást, és sokszor csendesen 
mormolták a számukra is ismerős, ré-
gen hallott sorokat. Az előadás végén 
többeknek könny jelent meg a szemé-
ben, sőt olyan is akadt, aki – saját állí-
tása szerint – az elejétől már sírt.
Bár ebben az évben nem hagyomá-

nyos módon ünnepelt az iskola, az 
üzenet eljutott a hallgatósághoz: „Hol 
sírjaink domborulnak, unokáink lebo-
rulnak, s áldó imádság mellett mond-
ják el szent neveinket….”

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609948475914376.1073742076.1475479139361311&type=3&uploaded=11
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609956089246948.1073742077.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609956089246948.1073742077.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609948475914376.1073742076.1475479139361311/1609948635914360/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609956089246948.1073742077.1475479139361311/1609956342580256/?type=3&theater
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Az idei tanévben ezt a jeles na-
pot frontálisan szervezett ün-
nepség helyett interaktív progra-
mokkal ünnepelték a Csillagház 
diákjai és munkatársai. Az él-
ménypedagógia elveinek megfe-
lelően így minden gyermekhez 
közel kerülhettek a megidézett 
jelképek és események.
A nap egy közös nyitókörrel in-

dult, ahol a himnusz eléneklése 
után levetítésre került egy korábbi 
iskolai projekt eredménye, vagyis 
a Lobogódal kisfilmje. E kisfilmet 
a magyar zászló napja alkalmából 
kiírt pályázatra készítettük. A gyer-
mekek nagy örömmel fedezték fel 
társaikat és magukat a méretes ki-
vetítőn. 
Ezután osztályfokok szerint há-

rom csoportot alkottak a tanulók és 
forgórendszerben vettek részt kü-
lönböző helyszíneken. 
A történelmi vonatkozásokat a 

filmklubban ismerhették meg a 
gyermekek, ahol az egyes csopor-
tok saját előismereteiknek megfele-
lően tekinthettek meg a szabadság-
harchoz kapcsolódó fényképeket, 
videofelvételeket. 
A magyar népi kultúra megisme-

rése a kézműves műhelyben kez-
dődött, ahol a lányok pártát, a fiúk 
huszárcsákót készítettek. Minden 
kisdiákunk emelt fejjel, egyenes 

háttal, büszkén nézegette magát és 
új fejfedőjét a tükörben. 
Az izgalmak ezután sem csök-

kentek, a táncházban a Budapesti 
Műszaki Egyetem Néptáncegyütte-
sének néhány tagja várta a gyerme-
keket, akik önkéntesként látogat-
tak el iskolánkba, immár negyedik 
alkalommal. Kezdésként a magyar 
népviselet néhány darabját (kalap, 
csizma, mellény, szoknya, szalagok 
stb.) tekinthették meg, valamint 
próbálhatták fel a gyermekek. Mi-
után mindenki felöltötte a neki tet-
sző ruhadarabokat, kezdetét vette a 
tánc.
A zenét mindig kitörő örömmel 

fogadják tanítványaink, de ez alka-
lommal külön tetézte az izgalma-
kat, hogy „igazi néptáncosokkal” 
lehetett párba állni.  Természetesen 
vendégeinknek is nagy élményt je-
lentett az akadálymentes táncház 
megtapasztalása. Táncoltunk legé-
nyest, csárdást és körtáncot is, majd 
dobszóval kísért katonadalokat 
énekeltünk.
A nap zárásaként ismét összegyűlt 

az egész iskola és egy rövid szatmári 
bemutatót láthattunk a tánccsoport 
tagjaitól. A gyermekek még órákkal 
később is lelkesen fényképezkedtek 
a maguk által készített fejdíszekben, 
és osztották meg élményeiket taná-
raikkal, szüleikkel. 

Március 15-e a Csillagházban Megemlékezés 1848. 
március 15-éről a Paisban

A Pais Dezső Általános Iskola 
közössége ünnepi műsorral em-
lékezett az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc eseménye-
ire, hőseire.
Az ünnepély kezdetén az iskolai 

kórus és jelenlévő tanáraink, diák-
jaink közösen énekelték el a Him-
nuszt.
Az ünnepség műsorát diavetítés, 

zenei betétek és az iskolai kórus 
dalai színesítették, melyekkel a sze-
replők igyekeztek megeleveníteni a 
márciusi ifjak szavait, tetteit.

A felcsendülő indulók, csataképek 
felidézték hős honvédeink harcait is. 
Az előadók a 6.b és a 7.a osztály 

diákjaiból kerültek pódiumra.
Az ünnepi műsort Soltész- Bakti 
Éva és Molnár Géza szervezte, kö-
szönet munkájukért.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609957039246853.1073742078.1475479139361311/1609957112580179/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609957039246853.1073742078.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609957769246780.1073742079.1475479139361311&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609957769246780.1073742079.1475479139361311&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609957039246853.1073742078.1475479139361311/1609957232580167/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609957769246780.1073742079.1475479139361311/1609958082580082/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609957769246780.1073742079.1475479139361311/1609958052580085/?type=3&theater
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Március első napjaiban a Fodros 
Általános Iskola osztályai maguk 
készítették a kokárdákat és a nem-
zeti színekben pompázó papírtuli-
pánokat, melyekkel feldíszítették a 
faliújságokat, s az iskola folyosóit.
A 3.c osztály Molnár Adrienn tanító-

nő vezetésével vállalta az ünnepi mű-
sor előadását.
Nagyon lelkesen készültek!
Hetekkel az előadás előtt elkezdtek a 
gyerekekkel próbálni. Rengeteg tán-
cos betétet terveztek előadni, amit a 
gyerekek nagy kedvvel tanultak meg. 
Volt néptánc, modern tánc is a prog-
ramban, és persze a csodálatos Petőfi- 
verseket is szavaltak. Minden gyerek 
nagyon fegyelmezetten és vidáman 

készült az ünnepélyre.
2015. március 13-án, pénteken tartot-

tuk megemlékező műsorunkat az 1848. 
március 15-i forradalom és szabadság-
harc tiszteletére. Az előadásra az érdek-
lődő szülők is meghívást kaptak.
A rengeteg munka gyümölcse meg-

érett: az előadás nagy sikert aratott, 
Adri néni nagyon büszke volt a sok 
csemetére! A közönség néma csönd-
ben ülte végig a majdnem fél órás ren-
dezvényt. Még a kamaszok is nagyon 
figyeltek a műsor alatt.
Egy igazán komoly, szép, táncos-ze-

nés ünnepélynek lehettek a gyerekek, 
tanítók, tanárok és szülők is szemtanúi. 
A mellékelt fotók híven tükrözik az 

esemény egyedi hangulatát.

 „A mi Március 15-énk!” - Így ünnepelt a Fodros 48-as megemlékezés a 
Harrerban

Nagy sikert aratott a 6. évfolyam 
1848. március 15-e emlékére készített 
műsora az Óbudai Harrer Pál Általá-
nos Iskolában.
Versekkel elevenítettük fel a forrada-

lom előzményeit, a március 15-i esemé-
nyeket egy jelenettel idéztük fel. Feleme-
lő érzés volt a Himnusz és katonadalok 
közös éneklése. Hangszerrel és énekszó-
val tettük változatossá a műsort, a nézőt 
a Pilvax Kávéházban és a pesti utcákon 
érezhették magukat.
A fontosabb eseményeket digitális ve-

títéssel kísértük, hogy a kisebbek is kö-
vethessék.
Az idei megemlékezés mélyen meg-

érintette a közönséget, emlékezetes ma-
rad a nézők és a résztvevők számára is.

Március 15-i megemlékezés a Csillaghegyiben
A Csillaghegyi Általános Isko-

lában ismét színes programokkal 
tarkított nap vette kezdetét a már-
cius 15-i események kapcsán.
Hagyomány az iskolában, hogy a 

márciusi megemlékezést változatos 
formában tartjuk.
Ebben a tanévben a felső tagozato-

sok a Várba kirándultak, s a múzeum 
megtekintését követően az ott látot-
tak, hallottak alapján tesztlapot töltöt-
tek ki, melyet később értékeltünk.
Az alsó tagozatosok akadályversenyt szer-

veztek, az állomások feladatai kapcsolódtak 
az 1848-as eseményekhez, ezzel közelebb 
hozva a gyerekekhez az ünnepet.

Új tehetséggondozó 
szakkör indult az 
Aquincum Iskolában

A „Tehetséghidak Program” ki-
emelt projekt keretében ingyenes 
tehetséggondozó szakkör indul is-
kolánkban az alsó tagozatosoknak. 
A Talentlab Tehetségpont által 

szervezett foglalkozások során tanu-
lóink megismerhetik a táblás játékok 
főbb csoportjait, ezek használatát és 
kapcsolatát a matematikával, vala-
mint a társtudományokkal és a mű-
vészetekkel.
A programról ITT olvashatnak többet.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609959082579982.1073742080.1475479139361311&type=3&uploaded=10
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609964799246077.1073742082.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609964799246077.1073742082.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609959082579982.1073742080.1475479139361311/1609961132579777/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609963339246223.1073742081.1475479139361311&type=3&uploaded=10
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609963339246223.1073742081.1475479139361311/1609963462579544/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609964799246077.1073742082.1475479139361311/1609966769245880/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609968379245719.1073742083.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609968379245719.1073742083.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609968379245719.1073742083.1475479139361311&type=3&uploaded=1
http://www.aquincum01.hu/00_letolt/talentlab2015.pdf
http://www.aquincum01.hu/00_letolt/talentlab2015.pdf
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2015. március 20-án 
a Pais Dezső Álta-
lános Iskola diákjai 
megemlékeztek az 
iskola névadójáról, 
aki 1886. március 20-
án, vagyis 129 éve 
született. Pais Dezső 
magyar-latin- görög 
szakos középiskolai 
tanár, nyelvész, nyelv-
történész volt.
Kerületünkhöz az 

1902-ben Óbuda lakosainak kérésére ala-
kult nagy múltú Árpád Gimnázium taná-
raként kötődik.
1924-től a mai Eötvös Loránd Tu-

dományegyetemen 
oktatott, a nyelvtudo-
mányi tanszékvezető 
professzora volt. Szíve-
sen foglalkozott magyar 
nyelvemlékek magyará-
zatával.
Nyelvészeti kutatásai, 

Zala megye helynevei-
nek gyűjtése, szövegem-
lékek és régi oklevelek, 
Anonymus, valamint a 
Halotti Beszéd szöveg-

elemzése egész életét kitöltötték.
Ezen a napon az iskola 8. osztályos diák-

jai a Farkasréti temetőben megkoszorúz-
ták Pais Dezső síremlékét.

Megemlékezés Pais DezsőrőlCsaládi sítáborban a 
Béreses diákok

A Dr. Béres József  Általános Is-
kola immár negyedik alkalommal 
szervezte meg az ausztriai Koralpen 
iskolai sítáborát, ahol 163 diák és fel-
nőtt vett részt március elején.
A sítáborról András Mária tanárnő 
írt újságunknak.
A ragyogóan napos, szinte tavaszias 

idő és a sok hó, ideális feltételeket bizto-
sított e csodás téli sporthoz.
Naponta kétszer vehettek részt a tanul-

ni vágyók síoktatáson, a négyféle tudás-
szinten mindenki megtalálhatta a képes-
ségeinek megfelelő csoportot.
Utolsó este játékos csapatvetélkedőt 

szerveztünk, ahol ügyességi és más kre-
atív feladatok jelentettek kihívást gyere-
keknek és felnőtteknek egyaránt.
A csodás alpesi táj, a friss levegő, a pá-

lyaszállás kényelme, és a jó társaság igazi 
kikapcsolódást jelentett a résztvevőknek. 

Rettentő ébresztő

Felkelni mindig nehéz, főleg ha nagyon 
korán kéne, és még annyira visszahúz az 
ágy, az álomvilág. 
Az Eszter-lánc Mesezenekar és az 

Óbudai Danubia Zenekar Rettentő ébresztő-
jétől volt hangos az Aquincum Általános 
Iskola tornaterme. Az Óbudai Danubia 
Zenekar 2014 tavaszán indított interaktív 
ifjúsági koncertsorozatának újabb előadá-
sát tekintették meg tanulóink.
A műsor kreatívan ötvözte a szimfoni-

kus és a zenés színpad varázslatos világát. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609970302578860.1073742085.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609969019245655.1073742084.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609969019245655.1073742084.1475479139361311&type=3&uploaded=5
http://www.aeliasabina.hu/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609969019245655.1073742084.1475479139361311/1609969325912291/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609971092578781.1073742086.1475479139361311&type=3&uploaded=7
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609971092578781.1073742086.1475479139361311/1609971185912105/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609970302578860.1073742085.1475479139361311/1609970332578857/?type=3&theater
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A Mentoráló Intézményi Pá-
lyázat keretein belül egy külön-
leges találkozásban volt részük 
az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la 5.a osztályos tanulóinak, erről 
Széles Szilvia néptánctanár be-
számolóját olvashatják.
Különleges néptáncóra volt az 

5.a osztályban. A Szellő utcai is-
kolából, a tanulásban akadályozott 
gyermekek tagozatáról a néptánc 
szakkörösök látogattak el hozzánk. 
A rendkívüli alkalmat a Mentoráló 
Intézményi Pályázat tette lehetővé, 
melynek célja, hogy elősegítse a fo-
gyatékossággal élő gyerekek több-
ségi, ép közegbe történő integráló-
dását a művészeteken keresztül.

Ötödikeseink izgalommal várták a 
Szellő utcai gyerekeket. Először mi 
mutattuk be a rábaközi dust, amit 
épp most gyakorolunk, majd ők 
mutatták be a rábaközi verbunkot 
és csárdást. A mieinket meglepte az 
őszinte, nyílt kiállás, ahogyan eltán-
colták a koreográfiájukat, nagy tet-
szést arattak.
Molnár Sándor tanár úr mindkét 

csapatnak vitnyédi verbunkot taní-
tott. Majd az önként jelentkezők a 
rábaközi csárdást közösen táncol-
ták a vendégekkel. 
Remélem, sikerült az előítéleteken 

egy kis rést ütni, erről erkölcstan-
órán is lesz lehetőség beszélgetni, 
s egy témához kapcsolódó filmet 
megnézni.

Különleges néptáncóra az Aquincum Iskolában Gyerekhíradó – a Zichy-
kastély
Az Óbudai Múzeum és az Óbu-

dai Nagy László Általános Isko-
la rég óta meglévő kitűnő kap-
csolatának köszönhetően immár 
ötödik éve vehetnek részt az is-
kola tanulói a múzeum színvona-
las programjain.

Az interaktív foglalkozások kere-
tében 20 tanuló ismerheti meg kivá-
ló múzeumpedagógusok irányításá-
val lakókörnyezetünk helytörténeti 
múltját.
Négy héten át szerdánként, 2-2 

órás időkeretben kaphatunk érdekes 
információkat Óbuda középkori, a 
török időket követő barokk kori, 
a 19. és 20. századot felölelő, ven-
déglőktől hangos kisvárosi, majd a 
nagy átépítésekkel jellemezhető 70′-
es évek szocialista időszakából.
Minden foglalkozás kiegészül 

kisebb-nagyobb kézügyességet 
igénylő tevékenységgel, amikor is 
a gyerekek az adott korra jellemző 
tárgyakat, emlékeket készíthetnek.

Reméljük a jövőben is megmarad 
ez a nagyszerű lehetőség gyerekeink 
számára!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609972055912018.1073742087.1475479139361311&type=3&uploaded=8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609973655911858.1073742088.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609973655911858.1073742088.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609972055912018.1073742087.1475479139361311/1609972122578678/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609972055912018.1073742087.1475479139361311/1609972292578661/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609973655911858.1073742088.1475479139361311/1609976075911616/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609973655911858.1073742088.1475479139361311/1609976072578283/?type=3&theater


Pais-os kisdiákok 
Gergely-járása

Az iskolaalapító Szent Gergely pápa 
emléknapja. március 12-én van, kisdiák-
jaink ezen a napon ellátogattak a szom-
szédos óvodákba.
Magyarországon Szent Gergely nevéhez 

kapcsolódik a Gergely-járás szokása. Célja 
nemcsak az adománygyűjtés volt, hanem 
a gyerekek iskolába való csalogatása is. Az 
iskolások játéka a katonai toborzást utá-
nozta. A Pais Dezső Általános Iskola 3. b 
osztályos tanulói a Napraforgó Művészeti 
Óvodában, a Mesevilág Óvodában és a 
Bárczi Óvodában jártak kis műsorukkal. 
Öröm volt látni az ismerős óvó néniket, s 
a kis ovisok izgatott arcát. 
Az ajándékba kapott adományokból: 

tojásból, szalonnából technika órán fi-
nom rántottát készítettek a 3. b osztályos 
gyerekek

Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 11 -Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Egy – egy életút példája mindig nagy 
hatással van életünkre. Ezek a délutáni 
találkozások is ezt szolgálják.
Február 4-én az „Iskolanapon” négy 

tanítványunk látogatott vissza hoz-
zánk, akik már hosszú évekkel ezelőtt 
elbúcsúztak tőlünk.
Amikor beléptek a terembe, megha-

tott pillantások tükrözték, hogy bár-
mennyi év is múljon el, az a szoros 
kapcsolat, amely örömökön – bána-
tokon – küzdelmeken keresztül több 
éven át összetart tanárt és diákot, meg-
határozóvá válik és mély nyomot hagy 
az életében. 
Dr. Borsos Attila, kémikus 18 éve 

fejezte be intézményünkben tanul-
mányait. Az ELTE-n vette be magát 
a „fizikai kémia” tudományának mé-
lyebb megismerésébe, majd doktorált 
vegyészetből. Gyógyszerhatóanyagok 
szállítására alkalmas parányi részecs-
kék kutatásával foglalkozott, ma pedig 
kozmetikai termékek fejlesztése a fő 
területe.
Veres Ádám mérnök és sportlövő 

színtévesztés korrekciójával foglalko-
zik, ami rengeteg ember életpályáját és 
életminőségét javíthatja. Így nyilatko-
zott az emlékkönyvünkben:
„- Köszönöm tanáraimnak mindazt az 

értéket, tudást és útravalót, melyet a Bárczi 
falai között szerezhettem, s amely minden tu-
dományos sikeremhez hozzájárult.”
Dr. Gell Gyöngyvér Mónika, kuta-

tó, mikrobiológus is érdekes dolgokról 
mesélt a hallgatóságnak.
Dános Ildikó, kellemes, vonzó egyé-

niség. Ma a Tv2-n futó Rising Starnak 

a szerkesztője. Ő azt tolmácsolta a gye-
rekek felé, hogy bármilyen nehéz is az 
út, érdemes álmainkért küzdeni és hin-
ni magunkban.
Tanulóink két héttel később Walterné 

Dr. Magyari Anna orvos-közgazdász-
szal találkozhattak, aki pályaválasztási 
tanácsokkal látta el az érdeklődőket és 
érdekes orvosi eseteket mesélt a múlt-
ból. Ő is a kitartó, szorgalmas munkát 
tekintette a tehetség alapjának. 
Márciusban egy kozmetikus anyu-

ka, Horváthné Pásztor Annamária 
beszélgetett a szakma szépségéről és 
hasznos tanácsokkal segítette az érdek-
lődő diákokat.
A március 17 –i találkozás különleges 

élmény volt. Kolczonay Katalin tanár 
és szerkesztő szintén a pályaválasztás-
ról és a tehetség kibontakoztatásának 
útjairól beszélgetett a részt vevőkkel. 
Kolczonay István, vívó pedig nem-
csak a kitartó, rendszeres sportra buz-
dított, hanem a vívó kardját is elhoz-
ta magával és sisakot is megengedte, 
hogy a gyerekek felpróbálják. Szerinte 
igazából sportbázis iskolákat kellene 
létrehozni, mivel a mai mozgásszegény 
világunkban hihetetlen nagy szük-
ség van a szakszerű, sok örömöt adó 
edzésre, amely nemcsak a testnek, de 
a szellemnek, léleknek egyaránt a javát 
szolgálja.
A sorozat nemsokára múzeumlá-

togatással folytatódik. Az iskola és a 
könyvtár értékes gyöngyszemei ezek a 
találkozások. Szeretnénk a következő 
években ezt a megkezdett sorozatot 
hagyományosan folytatni.

 Tehetséghíd a Bárcziban Napfogyatkozás – A 
Polaris Csillagvizsgáló 
Nap-bemutatóján jártunk

Bármelyik távcsőbe belenézhettünk, 
emellett napnéző szemüveg használa-
tával figyelhettük ezt a látványos ese-
ményt. A Hír TV készített velünk ripor-
tot. Egyik legnagyobb élményünk volt 
a fogyatkozást lyukkamerás módszerrel 
észlelni. Egy kis luk elé fehér papírlapot 
helyeztünk, és a kirajzolódott árnyék a 
megfogyatkozott Napot ábrázolta.
Élményekben gazdagon tértünk visz-

sza az iskolába. Szép tavaszkezdet volt 
valamennyiünk számára.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609981455911078.1073742089.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609981455911078.1073742089.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609932105916013.1073742071.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609933302582560.1073742072.1475479139361311&type=3&uploaded=12
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609933302582560.1073742072.1475479139361311&type=3&uploaded=12
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609933302582560.1073742072.1475479139361311&type=3&uploaded=12
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609933302582560.1073742072.1475479139361311/1609933485915875/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609981455911078.1073742089.1475479139361311/1609982642577626/?type=3&theater


 Tanszobás pizzabuli 

Tanítás utáni pizzabulit tartot-
tak az Aquincum Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 5.c osztályos tanulói, 
amelyről az osztály három tag-
ja, Köte Nóra, Veress Viktória és 
Veress Vivien számolt be újsá-
gunknak.
Keményen kellett tanulni az előző 

héten, de tudtuk, hogy lesz egy kis 
felüdülés, mert Hédi néni kitalálta, 
hogy szórakozásból süssünk pizzát 
tanulószobán.

Már az előző héten megbeszél-
tük, hogy aki akar az pénzt, aki 
akar az pedig feltétet hozhat, ha 
szeretne részt venni. A pénzből 
pizzalapokat, mozzarellát és gom-
bát vett a tanárnő. A tanároktól 
aznap kevesebb házit kértünk. Aki 
meghallgatott bennünket, azoknak 
hálásak vagyunk!
Gyorsan megcsináltuk a házikat, 

azután lementünk a tankonyhába. 
Párban készítettünk pizzákat. Ki 
mit akart, azt tett rá: sonkát, gom-
bát, ananászt, mozzarellát, tonha-
lat. Szántai Marisa édesanyja házi 
készítésű pizzaszószt küldött ne-
künk, az különlegesen finom lett.
A legnehezebb dolog az volt, ami-

kor csorgó nyállal figyeltük a sütő-
ben készülődő ételt. Miután elké-
szült, mindenki jóízűen ette.
Ezzel szebb lett egy tanulással töl-

tött délutánunk, és végre jót is be-
szélgethettünk egymással.
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A jól sikerült februári esemény 
után, márciusban ismét meg-
rendezésre került a Dr. Béres 
József  Általános Iskola Tehet-
séghidak projektjének újabb 
előadása.
Második alkalommal rendeztük 

meg a Kiserdőben a TÁMOP Te-
hetséghidak keretében megvalósuló 
programunkat. Vendégeink olyan 
iskolánkba járó diákok szülei voltak, 
akik zenei, illetve tánc területen al-
kotnak nap, mint nap maradandót. 
Modrián József, a Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekarának hegedűse 
és Angelus Iván táncművész, tanár 
beszélt fiatalkoráról, munkájáról és 
a tehetségről.
Hogyan lesz sikeres művész egy 

kisgyermekből, akinek pályafutását 
szülei minden erejüket latba vetve 

segítik? Hogyan lesz középiskolai 
tanár egy, az egész életén át útkereső 
táncművészből? Mennyire fontos a 
napi több órai gyakorlás? Mely a te-
hetség kibontakoztatása szempont-
jából legmegfelelőbb életkor? A si-
ker eléréshez le kell-e mondanunk 
dolgokról?
Ezekre, és még sok más kérdésre 

is választ kaptunk az oldott han-
gulatú délutánon. Nagy öröm volt 
számukra látni a mosolyt és elége-
dettséget azok arcán, akik a hét-
köznapi időpont ellenére is tudtak 
másfél órát áldozni erre az iskolai 
programra, ahol szülők, diákok és 
nevelők közelebb kerülhettek egy-
máshoz.
A programon résztvevők nevében, 

tiszta szívből mondhatjuk: várjuk a 
folytatást!

Tehetséges gyermekekből – sikeres szülők
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Egyre több óbudai gyerek tölti 
hasznosan délutánjait a békásme-
gyeri Vízművek Sporttelepén, ahol 
az Oázis Sport Club vízilabdára, 
a Római Sport Egyesület pedig 
úszásra oktatja a fiúkat és lányo-
kat. Az Oázis Sport Club évek óta 
jelen van az óbudai sportéletben 
és csak Békásmegyeren csaknem 
150 gyerek száll vízbe, hogy nap, 
mint nap ússzon, vízilabdázzon.
A gyerekek nemcsak egy jó közösség-

be kerülnek, de az edzők arra is oda-
figyelnek, hogy fokozatos terheléssel 
szerettessék meg velük az úszást, és ha 
az már jól megy, akkor kezdődhet a ví-
zilabdázás. Elsősorban arra törekedik a 
Sport Club, hogy az óbudai gyerekek jó 
körülmények között, jó edzők vezetésé-
vel sportolhassanak. A fiatalok hetente 
hat edzésre járhatnak le. Természete-
sen lehet kétszer és háromszor is vízbe 
szállni. Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata is sokat segített abban, hogy 
az egyesület ma ott tart, hogy az Oázis 
csapatai jól szerepelnek a területi és or-
szágos megmérettetéseken.
Mint minden sportágban, vannak 

tehetséges és lelkes gyerekek, és van-
nak olyanok, akik egyszerűen csak 
szeretnének egy kicsit sportolni és 
nincsen távlati terveikben komolyabb 
sportjövő. Az egyesület edzői minden 
gyereket szeretettel várnak, hiszen a 
legfontosabb az, hogy a srácok ren-
desen megtanuljanak úszni, aztán idő-
vel úgyis kiderül, hogy ki az, akiben 
van erő és tehetség ahhoz, hogy akár 
OB1-es vízilabdázó legyen felnőtt 

korára, vagy ha még messzebb me-
gyünk, akkor olimpikon.
Azokat az óvodáskorú kislányokat, 

kisfiúkat, akik szívesen járnak és tehet-

Békásmegyeri vízilabda élet
ségesek is, a legjobb kezekbe kerülnek, 
a Római SE több évtizede élvonalban 
működő egyesületének mesteredzői-
hez, hogy valódi úszóvá váljanak. Ez 
a szakmai szimbiózis óriási esély arra, 
hogy a vízi edzéseket kedvelő óbudai 
gyerekek tényleg első osztályú szakem-
berek irányításával váljanak eredmé-
nyes sportemberekké.
Természetesen a vízilabda nemcsak a 

gyerekek és fiatalok sportja. Koroso-
dó apukák, fiatal felnőttek is eltanul-
hatják és gyakorolhatják a vízilabdá-
zás fortélyait és természetesen ehhez 
elengedhetetlen, hogy jó közösségben 
távokat is ússzanak.

forrás: obudasport.hu

http://obudasport.hu/2015/03/bekasmegyeri-vizilabda-elet/
http://obudasport.hu/2015/03/bekasmegyeri-vizilabda-elet/
https://www.facebook.com/events/341889306015521/
http://obudasport.hu/2015/03/bekasmegyeri-vizilabda-elet/
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Megjelenik 
kéthetente

2015. március 6-án az Óbuda Fo-
gyatékos Gyermekeiért Alapítvány 
jótékonysági egészségnapot szer-
vezett a Szellő EGYMI-ben.
Ezen a napon reggel 10-16-ig ven-

dégeinket a következő szolgáltatá-
sokkal vártuk, melyek nagy részét a 
nálunk dolgozó kollégák biztosítot-
ták: vezetett relaxáció, terápiás hang-
fürdő, színterápiás sókabin, reiki ke-
zelés, hangmeditáció-hangmasszázs, 
fülgyertyás kezelés, fül akupunktú-
ra, érintő masszázs, Enneagram se-
gítségével személyre szóló karakter 
meghatározása, energetikai egyen-
súly helyreállítása Orgon készülék 
segítségével, Dr. Edward Bach lé-
lekvirág terápia, bioritmuson alapuló 
elemzés, bioptron lámpás kezelés, 
asztrológiai tanácsadás, jóslás. Lehe-
tőség volt még talizmánok készíté-
sére, kineziológiai oldásra, meridián 
tornára. Az idelátogatók gyermekei 

számára szakszerű felügyeletet bizto-
sítottunk, hogy vendégeink nyugod-
tan élvezhessék programjainkat. Volt 
„gyógy”büfé is egészséges ételekkel, 
italokkal. A résztvevők vásárolhattak 
az egészséges életmódot támogató 
termékeket is.
A befizetett támogatásokat az ud-

var felújítására szánja az alapítvány. 
A pénz, ami befolyt természetesen 
messze nem elég az udvar felújítására, 
de azt reméljük, hogy Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata is hozzáteszi 
saját forrását és így közös erővel meg-
valósulhat a kitűzött cél.
Az egészségnapon részt vettek kül-

sős látogatók mellett az intézmé-
nyünkben dolgozó kollégák, szülők 
és tankerületünk vezetője, Tamás Ilo-
na is. A napot mindnyájan hasznos-
nak és eredményesnek érezték, mert 
a jótékonyság mellet lehetőségük nyílt 
testi, lelki feltöltődésre is.

Kerületi vers- és 
prózamondó verseny a 
Medgyessyben
2015. március 5-én először tartották 

a Medgyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Isko-
lában a kerületi vers- és prózamondó 
versenyt.
4 kategóriában összesen 55 tanuló mé-

rettette meg magát. A hozzánk látogató 
versenyzőknek nyugodt körülményeket 
biztosítottunk a versenyzéshez. A zsűri is 
zökkenőmentesen végezhette munkáját. 

A gyerekeket, kollégákat egy-egy 
szendviccsel, kis üdítővel tudtuk meg-
vendégelni a CBA jóvoltából.
A verseny lebonyolításával mindenki 

elégedett volt. Nagy örömünkre mind-
két induló diákunk sikeresen szerepelt; 
Vass Kata (5.a) 1. helyezést ért el vers 
kategóriában, Szabadhegyi Ármin (5.a) 
3. helyezést kapott próza kategóriában.
Ezúton is gratulálunk Nekik!

Egészségnap a Szellő EGYMIben

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609993875909836.1073742095.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609993875909836.1073742095.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609993875909836.1073742095.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609998229242734.1073742097.1475479139361311&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609998229242734.1073742097.1475479139361311/1609998595909364/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1609998229242734.1073742097.1475479139361311/1609998609242696/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1609993875909836.1073742095.1475479139361311&type=3&uploaded=2
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