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K, mint Kojambuttúr
Idén is megrendezte az iskolai 

könyvtárak nemzetközi szerveze-
te, az IASL a nemzetközi könyvjel-
zőcsere-programot, amelyhez az 
Óbudai Árpád Gimnázium négy 
osztálya is csatlakozott.
A résztvevők Svarczné Micheller 

Erzsébet tanárnővel – akinek a segít-
ségével készítik el a diákjaink cserére 
szánt alkotásokat – együtt izgatottan 
várták, melyik országokból érkeznek 
majd a partnereink. 
Október közepén erre is választ 

kaptunk: az idei partneriskolánk egy 
indiai, azon belül a kojambuttúri The 
PSBB Millennium School lett.
Cikkünk az 6. oldalon folytatódik

”Együtt lenni jó!” –  Együtt lenni jobb, mint gondoltuk

Az 1956-os forradalomra 
emlékeztek intézményeink
1956. október 23-án a Magyar 

Egyetemisták és Főiskolások 
Szövetségének budapesti tömeg-
tüntetésével kezdődött meg az 
országunk életét megváltoztató 
forradalom, aminek célja a sztáli-
ni diktatórikus rendszer megdön-
tése lett.
Intézményeink a nemzeti ünnep 

alkalmából tartott megemlékezé-
sekkel zárták az őszi szünet előtti 
utolsó tanítási napot.
2015. október 22-én 11.00-kor ke-

rült sor az Óbudai Gimnáziumban 
az 1956-os Forradalom és Szabad-
ságharc tiszteletére megrendezett 
rendhagyó megemlékezésre. Az 
eseményen a vendégek között jelen 
volt Tamás Ilona Tankerületi Igaz-
gató asszony, és Menczer Erzsébet 
választókerületi elnök, a Gulág Em-
lékbizottság tagja.
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik

lya magyar szakos tanár számolt be újságunknak.
Az iskola egyik legfontosabb célkitűzése, hogy ne csupán a tanítás, de a 

közösségi lét színtere is legyen. Olyan találkozási pont, amelyben nemcsak 
a különböző iskolai osztályok, gyermekcsoportok, de a családok és család-
tagok útjai is összefutnak.
Cikkünk az 2. oldalon folytatódik 

A Zipernowsky Károly Általá-
nos Iskola közösségépítő céllal 
rendezett játékos családi találko-
zói megmozgatták a környék ap-
raját-nagyját, s emlékei megma-
radnak nem csupán az együttes 
élményekben, de a gyönyörű, kö-
zösen készített alkotásokban is.
Az eseményről Horváth Orso-

Jó tanuló, jó sportoló
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-

zata kihirdette a Jó tanuló, jó sporto-
ló ösztöndíjpályázat nyerteseit, akik 
közül idén 25-en nyertek ösztöndíjat 
és 23 fő elismerő oklevelet vehetett át.
Az önkormányzat Tanácstermében 

megrendezett ünnepélyes díjátadón 
Csiki Attila az Óbudai Sport Kft. cég-
vezetője köszöntötte Kelemen Viktória 
alpolgármestert, az elbíráló bizottság két 
tagját, Sinkó Andrea olimpikon ritmikus 
gimnasztikázót, az Óbudai WDSE elnö-
két, Gyepes Lajost, a Római Sportegye-
sület elnökét, illetve az összes díjazott 
fiatalt, felkészítő tanáraikat, edzőiket és 
nem utolsó sorban szüleiket.
Cikkünk az 10. oldalon folytatódik
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Sokszor a mindennapok rohanásában 
egy családon belül sem találkoznak iga-
zán egymással szülők, gyerekek és ro-
konok, a minőségi, együtt eltöltött idő 
mennyisége, lehetősége egyre kevesebb. 
Hogy erre pedig mekkora igény lenne, 

jól mutatja a Családi Napok rendezvény-
sorozata, amelyen a vártnál jóval nagyobb 
létszámban jelentek meg az iskolában ta-
nuló diákok és hozzátartozóik. Minderre 
a TÁMOP által támogatott „Köznevelés az 
iskolában projekt” jóvoltából nyílt lehetőség, 
amely segítséget nyújtott a Zipernows-
kynak a közösségi terek kialakításában és 
az együttes programok szervezésében. 
A rendez-

vénysorozat az 
áprilisi Családi 
Sportnappal vet-
te kezdetét, amit 
a medgyessys 
diákokkal szer-
vezett közös art 
flashmob kö-
vetett. Az idei 
tanévben egy já-
tékos műveltségi 
és ügyességi ve-
télkedő folytatta 
az „Együtt lenni 
jó!” jelmondattal 
fémjelzett prog-
ramsorozatot. 
Ekkor a verseny-
ző csapatok egyszersmind megkapták 
a következő összejövetel apropójának 
feladatát is, a családot jelképező logóra 
asszociáló alkotásokat újrahasznosított 
tárgyak felhasználásával kellett elkészíteni. 

A beérkezett pályaműveket a kiállításra 
ellátogató Tamás Ilona KLIK 3. tanker-
ület igazgatója és Juhászné Révész Edit 
projektkoordinátor értékelte a Családi 
Napok negyedik rendezvényén. Vidám 
műsorral és a díjkiosztást követő Népi 
Játékokkal ünnepelték kicsik és nagyok 
az együttlét örömét.
A zsűrinek korántsem volt könnyű 

feladata, a valóban figyelemreméltó 
pályamunkák nemcsak azt mutatták 
meg, hogy milyen esetleges is a hulla-
dék fogalma – hiszen gyönyörű művek 
alapanyaga is lehet – de azt is, hogy az 
alkotni vágyás milyen ősi és közös örök-

ségünk. 
A kiállítással 

egybekötött ta-
lálkozó pedig 
ismét bebizo-
nyította, hogy 
mekkora szük-
ség is van az 
időnek és térnek 
egy olyan szeg-
letére, amelyet 
együtt vehetnek 
birtokba az itt 
lakók, hogy ne 
csak földrajzilag, 
de a szó valódi 
értelmében is 
egymás közelé-
ben lehessenek.

A Zipernowsky ennek igyekszik lehe-
tőséget biztosítani, amellyel a rendez-
vénysorozat tapasztalatai alapján na-
gyon sokan és egyre többen kívánnak 
élni. Mert együtt lenni jó! 
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„Malenkij robot”

1945-ben, a háború végén sok száz-
ezer férfit és kisebb számban nőt hur-
coltak el a Szovjetunióba. Az embere-
ket azzal nyugtatták, hogy csak egy „kis 
munka” vár rájuk, amiből hosszú éve-
kig tartó kényszermunka lett. Tisztele-
tükre és elhurcolásuk 70. évfordulójára 
a  Német Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Braunhaxler Egyesület úgy dön-
tött, hogy a 2015. év „A malenkij ro-
botra elhurcoltak emlékéve” lesz.
Az emlékév fővédnöke Bús Balázs, 

Óbuda-Békásmegyer polgármestere.

A Gulág Emlékbizottság, a 
SZORAKÉSZ, a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat, és a Braunhaxler 
Egyesület az emlékévet méltó megem-
lékezéssel kívánja lezárni.
Ünnepi beszédet mond: Menczer Er-

zsébet, a SZORAKÉSZ elnöke
Közreműködik: a Schwarzwald Ha-

gyományőrző Egyesület, valamint a 
Rátka és a Braunhaxler Dalkör
Helyszín:
Békásmegyeri Közösségi Ház
1039 Budapest, Csobánka tér 5.
Időpont:
2015. november 6., 17:00
A belépés díjtalan.

”Együtt lenni jó!” –  Együtt lenni jobb, mint gondoltuk
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Hagyományos Egészségnapot 
tartottak a Pais Dezső Általános 
Iskola nevelői és diákjai október 
15-én. A program központjában 
az egészséges táplálkozás, az 
egészséges életmód állt.
A gyerekek körében a legnépsze-

rűbb program a közös salátaké-
szítés volt. Olyan ételeket kellett 
készíteni, amelyek egyszerűen elké-
szíthetők, ízletesek, gusztusosak és 
rögtön bekebelezhetők voltak.
A kicsik közös tornával kezdték a 

napot. Kicsik és nagyok, színezhet-
tek mandalát, amely segít lelassulni, 
kikapcsolódni, elmélyedni magunk-
ban; de később lehetett ügyeskedni 
a limbótáncban és a kötélhúzásban. 
Volt filmvetítés, amelynek segít-

ségével egyszerű stressz-kezelő és 
relaxációs technikákat tanulhattak 
a gyerekek Dr. Bagdy Emőke pro-
fesszor asszonytól. Az alsós diákok 
pedig szobrászkodhattak gyümöl-
csökből és zöldségekből.
Az FTC tehetséges, ügyes tornász-

lányai csábították bemutatójukkal 
egyesületi sportolásra a diákokat.
Zárásként Dr. Bakanek György 

sportorvos tartott a gyerekek szá-
mára is érthetően előadást arról, 
mennyire fontos a helyes táplál-
kozás mellett a helyes életrend, a 
munka és pihenés helyes arányának 
kialakítása.
Megköszönhetjük ezt a napot egy-

másnak: diákok, szülők, pedagógu-
sok, résztvevők. Jó volt. 

Márton nap
Márton nap, a liba és az újbor ünnepe.
16:00 - 18:00 - kézműves foglalkozások 

– lámpáskészítés. Márton-napi mesék és 
libakészítés.
17:00 - Libasor, Luxné dr. Vincze Judit 

a Kiss Áron Magyar Játék Társaság tag-
ja. Libái a legkülönbözőbb anyagokból 
készültek. A hatalmas gyűjtemény leg-
szebb darabjaiból nyílik kiállítás.
19:00 - Buda Folk Band koncert
„Legyen a népzene mindenkié!”
A Buda Folk Band saját zenéjét „vi-

lági” népzenének nevezi, utalva arra, 
hogy meggyőződésük szerint a magyar 
népzene már önmagában is világzene. 
Számtalan európai városban adtak nagy-
sikerű koncertet. Második nagylemezük 
januárban a World Music Charts Euro-
pe 2. helyezését nyerte el.
Egész nap kürtőskalács, kézműves ter-
mékek vására.
Közben az Összefogás Óbudáért 

Egyesület bemutatkozása
Helyszín:
Civil ház - 1036 Budapest, Kolosy tér 2.
Időpont:
2015. november 7., 16:00 - 20:00

Irodalmi Csillagdélután
A vendégekkel Gyimesi László író, 

költő beszélget.
Közreműködnek: a Veres Péter Gim-
názium színjátszó növendékei
17:30 Barlai László  kelenvölgyi fes-

tőiskolájának növendékei mutatkoznak 
be egy közös tárlaton. A kiállítás nov-
ember 20-ig tekinthető meg közösségi 
házunk nyitvatartási idejében.
18:00 Suhai Pál költő tudós tan-

könyvszerző tanárként éppúgy ismert, 
mint igényes, nagy műveltségű, kitűnő 
formaérzékű költőként. Sohasem töre-
kedett talmi hírnévre, mégis kivívta a 
szakma és az igényes közönség elisme-
rését, szeretetét.
Helyszín:
Csillaghegyi Közösségi Ház
1039 Budapest, Mátyás Király út 13-15.
Időpont:
2015. november 11., 17:30
A belépés díjtalan.

Egészségnap a Paisban
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A megemlékezésen meghívott elő-
adóként osztotta meg a végzős gim-
nazistákkal visszaemlékezését Dr. 
Legány András nyugalmazott főis-
kolai tanár, aki elsők között sebe-
sült meg a forradalmi harcban. Az 
előadásában részletesen kitért az 
átélt eseményekre, amelyet a hallga-
tósága csak a tankönyvekből ismer-
hetett meg.
Elengedhetetlen fontosságú, hogy 
a felnövő generációk megismerjék 
annak a kornak a történetét, a dikta-
túrák működéséből fakadó kegyet-
lenségeket, amelyek egy-egy szemé-
lyes sorson keresztül élhet át igazán 
a fiatalság. Ezért is elengedhetetlen 
fontosságúak, és követendőek az 
ilyen kezdeményezések, ahol a diá-
kok az eseményeket átélők vissza-
emlékezéseiből ismerhetik meg a 
történelmet.
A megemlékezés után az Óbudai 
Gimnázium tanulói, az igazgatóság, 
és a vendégek közösen koszorúzták 
meg a gimnázium előtt, a Szentlélek 
téren található kopjafát tisztelegve 
az ’56-os hősök emléke előtt.

Rendhagyó ünnep a Bárcziban

Az őszi szünetet megelőző utolsó 
tanítási napon a Bárczi Géza Ál-
talános Iskola tanulói és tanárai is 
rendhagyó műsor keretében emlé-

keztek meg az 1956-os forradalom 
eseményeiről.
1991 óta október 23-a kétszere-

sen is nemzeti ünnep hazánkban, 
mivel nemcsak az 1956-os for-
radalom és szabadságharc ünne-
pe, hanem a Magyar Köztársaság 
1989-es kikiáltásának napja is.
Ha az embereket – főként az 

újabb generációt – megkérdezik 
ezen ünnepről, sokan csak annyit 
tudnak, hogy valamiféle nemzeti 
ünnep.
Nincsenek tisztában igazában 

ezzel az évfordulóval, bár már so-
kat hallottak és tanultak erről. A 
szülők és a nagyszülők elbeszé-
léseiben is sok a bizonytalanság. 
Hiszen ahány generáció, annyiféle 

Az 1956-os forradalomra emlékeztek intézményeink
életérzés vegyül az eseményekkel 
kapcsolatban.
Az ünnepi megemlékezést az is-

kola igazgatója, Sisa Péterné nyi-
totta meg, majd a Vadócok szín-
játszó kör vezetője – Horváthné 
Láposi Éva – pár mondatban szólt 
a rendhagyó előadás kapcsán arról, 
hogy ez a rövid színdarab épp ezt 
az ellentmondást és bizonytalansá-
got igyekszik feloldani.
Az 1956-os forradalom esemé-

nyeit feldolgozó színmű, melyben 
a Víziorgona Idősek Otthona lakói 
is szereplőként részt vettek, igazán 
emberközeli és mindenki számára 
méltó megemlékezést adott a hall-
gatóságnak. Az énekkar színvonalas 
zenei betéttel emelte a műsor szín-
vonalát. Nagy áhítattal és odafigye-
léssel, majd hosszan tartó hatalmas 
tapssal nyilvánította ki tetszését az 
iskola apraja-nagyja. Vendégünk 
volt Kelemen Viktória alpolgár-
mester asszony is, illetve a Vízior-
gona Idősek Klubjának nyugdíjasai 
is megtisztelték a rendhagyó közös 
produkciót. 
Reméljük, hogy az idősek és a di-

ákok megható közös produkciója 
nem utoljára örvendeztette meg a 
lelkes közönséget.
Köszönjük a részt vevő nyugdíja-

soknak, diákoknak és a kollégáknak 
a közreműködést, akik lehetővé tet-
ték ezt az igazán bensőséges meg-
emlékezést.

https://www.facebook.com/tankerhir3
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A Zipernowsky Károly Általá-
nos Iskola diákjai az iskola ha-
gyományaihoz híven idén is a 
Derűs Alkony Gondozóház la-
kóival ünnepelték a magyar nép-
mese napját, amelyről Horváth 
Orsolya magyartanár számolt be 
nekünk.
A gyermeki és az idős életszakasz 

számtalan ponton kapcsolódik egy-
máshoz – elég, ha csak a „második 
gyermekkor” vagy a „gyermeki böl-
csesség” kifejezésre gondolunk.
A Zipernowsky jól ismeri ennek a 

két, években távoli, ám érzésvilág-
ban annál közelibb korosztálynak 
az egymásra hangoltságát, s nem-
csak ismeri, de tudatosan építi is. 

Ennek köszönhetően mára már 
hagyománnyá vált, hogy az iskola 
diákjai és a Derűs Alkony Gondo-
zóház lakói együtt ünneplik a ma-
gyar népmese napját, hiszen kicsik 
és idősek összefonódottságát mi 
sem példázza jobban, mint a me-
sék világa, amelyekben ősi tanítá-
sok elegyednek a gyermeki képzelet 
csodáival.
Idén még tovább színesedett a 

szokásos program. A Zipernowsky 

diákjai most nemcsak dramatikus 
mesefeldolgozással – a Mi van a ládi-
kóban? című, Benedek Elek gyűjté-
sének köszönhető magyar népmese 
előadásával – lepték meg a gondo-
zóházban élőket, de az együtt ját-
szás örömével is ünnepelték ezt a 
kedves napot. 
Mindez persze nem előzmények nél-

küli: a Derűs Alkony lakóinak min-
dennapjait mesedélelőttök tarkítják, 
melyet a Zipernowsky könyvtárosa, 
Botyánszkiné Rácz Mária vezet heti 
rendszerességgel. Az itt elhangzott 
mesék és az ünnepi műsor alapján 
készített totó kérdéseit a gyerekek és 
az idősek közösen, sok nevetéssel, 
együttes izgalommal oldották meg. 

A rendkívül jól sikerült, vidám 
hangulatú találkozó azonban csak 
a kezdet volt: a könyvtáros kollé-
ga a hétfői mesedélelőttökön túl 
havi egy alkalommal érzékenyítő 
foglalkozás keretében közös já-
tékra hívja az iskola diákjait és az 
otthon lakóit, így erősítvén gye-
rekek és idősek természetes, egy-
mást építő, mindkét korosztály 
számára sokat nyújtó, szép köte-
lékét.

Években távol, lélekben közel Budapestért díjjal 
tüntették ki Kobzos 
Kiss Tamást

Családtagjai körében, otthonában 
vette át a rangos kitüntetést a népze-
ne “nagykövete”.
Az ünnepi eseményen Tarlós István 

főpolgármester megbízásából Bús Ba-
lázs polgármester adta át a Fővárosi Ön-
kormányzat képviselő-testületének elis-
merését kifejező díjat. A kísérő oklevél 
tanúsága szerint: Kobzos Kiss Tamás 
a magyar népzene „nagyköveteként” 
Budapest kulturális életében betöltött 
zeneművészeti és kultúraközvetítői 
tevékenységéért,valamint kiemelkedő 
intézményvezetői munkájáért vehette át 
az elismerést.
A Kossuth-díjas művész, pedagógus 

irányítása mellett működik az Európá-
ban is egyedülálló állami népzenei intéz-
mény, az Óbudai Népzenei Iskola, mely-
nek 1986 óta tanára, 1991 óta igazgatója. 
Énekmondóként és zeneművészként is 
hozzájárul Budapest kulturális életének 
fejlődéséhez. 2008-ban az általa vezetett 
Iskola a Magyar népművészet és közmű-
velődés kategóriában Prima Díjat kapott.
Kobzos Kiss Tamás mind zenetanár-

ként, mind művészként, mind az okta-
tási intézmény igazgatójaként a népzene, 
a népi hagyományok – népművészet – 
közvetítője, nemcsak Budapesten és Ma-
gyarországon, hanem a világ más tájain is. 
Munkája során öregbíti Budapest jó hírét.

forrás: obuda.hu

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1683991155176774.1073742239.1475479139361311/1683991278510095/?type=3&theater
http://obuda.hu/hirek/budapestert-dijjal-tuntettek-ki-kobzos-kiss-tamast/
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683991155176774.1073742239.1475479139361311&type=3&uploaded=5
http://obuda.hu/hirek/budapestert-dijjal-tuntettek-ki-kobzos-kiss-tamast/
http://obuda.hu/hirek/budapestert-dijjal-tuntettek-ki-kobzos-kiss-tamast/
http://obuda.hu/hirek/budapestert-dijjal-tuntettek-ki-kobzos-kiss-tamast/
http://obuda.hu/hirek/budapestert-dijjal-tuntettek-ki-kobzos-kiss-tamast/


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 6 -Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Kojambuttúr egy dél-indiai város, 
Tamil-Nadu állam több mint két-
millió lakosú fővárosa, ipari köz-
pont-jellege miatt „Dél-India Man-
chestere”.
Bár ipari vidéknek tűnik, 

Kojambuttúr természeti szépsége 
is páratlan: egyike India leglátoga-
tottabb, turisztikai szempontból is 
legnépszerűbb régióinak.
Itt található az az iskola, a The 

PSBB Millennium School, amely-
nek közel száz tanulójával könyvjel-

zőt cserél az Óbudai Árpád Gimná-
zium nyolcadik évfolyama Svarczné 
Micheller Erzsébet tanárnő és a 
könyvtárostanárok koordinációja 
mellett a nemzetközi könyvjelző-
csere-program keretein belül.
Izgatottan készülünk a csereberére, 

és ugyanezt halljuk Latha Sethu-tól, a 
cserecsoport könyvtárostanárától is.
A korábbi években volt már íror-

szági, portugál, olasz partnerünk, 
de Európán kívül még sosem repí-
tettünk könyvjelzőket!

K, mint Kojambuttúr

Projekt nap a Váradiban: központban a zene
Zenei projekt na-

pot tartottak októ-
ber 20-án az Óbudai 
Nagy László Általá-
nos Iskola Váradi 
utcai telephelyén.
Egy álmos kedd 

reggel vidám han-
gok töltötték be a 
földszinti folyosót 
iskolánkba. Az ebéd-
lőben az első és má-
sodik szünetben, a 
földszinten lévő négy 
osztály (3.b, 3.c, 4.b, 
4.c) énekelt a reggeli-
ző gyerekeknek. Volt emellett hang-
szeres élőzene és hangszerbemuta-
tó is olyan hangszerekből, amelyek 

hétköznapi tárgyak-
ból készültek.
Később az aulában 

Makka bácsi gitáro-
zott és angol dalokat 
fütyült. Az osztályok-
nak ki kellett találni 
a dalok címét és egy 
papírra leírni a meg-
oldásokat.
Végül egy nagy kö-

zös éneklés és tánc 
következett.
A két napig tartó 

projekt lezárásaként 
a 3. évfolyamos osz-

tályok tablókat készítettek, amelyek 
középpontjában a hangok, a zene és 
a hangszerek álltak.

Itt a 2016-os 
középiskolai rangsor

Csütörtökön jelent meg a HVG 
kiadványa az ország száz legjobb 
középiskolájáról.
A budapesti Fazekas Mihály Ál-

talános Iskola és Gimnázium, az 
ELTE Radnóti Miklós Gyakor-
ló Általános Iskola és Gyakorló 
Gimnázium, a Budapest V. Kerü-
leti Eötvös József  Gimnázium, a 
Lovassy László Gimnázium és az 
ELTE Apáczai Csere János Gya-
korlógimnázium vezeti a HVG 
2016-os középiskolai rangsorát. A 
Békásmegyeri Veres Péter Gimná-
zium a nyolcadik a rengsorban.
Az összesített rangsor első helyén 

ismét a Fazekas-gimnázium áll, amely 
kettő - a matematikai képességeket 
vizsgáló kompetenciamérés, valamint 
a matematikaérettségi eredménye 
alapján összeállított - alrangsorban 
is az első helyet szerezte meg. A lis-
ta második helyezettje a budapesti 
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gyakorló Gimnázi-
um, míg a harmadik helyen Budapest 
V. Kerületi Eötvös József  Gimná-
zium áll. Veres Péter Gimnázium, 
amely a hetilap középiskolai rangso-
rának indulása óta minden évben sze-
repel a tíz legjobb középiskola listá-
ján, idén a nyolcadik lett.
Az összesített rangsor mellett a kiad-

vány közli a szakközépiskolák, az egy-
házi, az alapítványi, a két tanítási nyel-
vű, a köznevelési típusú sportiskolák 
és a gyakorlóiskolák rangsorát is, vala-
mint a diákolimpiai eredmények, illet-
ve a biológia-, fizika-, kémia- és infor-
matika-OKTV-n szerzett helyezések 
alapján összeállított intézményi listát.

forrás: eduline.hu

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683990041843552.1073742237.1475479139361311&type=3&uploaded=9
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1683990041843552.1073742237.1475479139361311/1683990071843549/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683991601843396.1073742240.1475479139361311&type=3&uploaded=17
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1683991601843396.1073742240.1475479139361311/1683991608510062/?type=3&theater
http://eduline.hu/kozoktatas/2015/10/28/Itt_2016os_kozepiskolai_rangsor_a_szaz_legj_SX8XXE
http://eduline.hu/kozoktatas/2015/10/28/Itt_2016os_kozepiskolai_rangsor_a_szaz_legj_SX8XXE
http://eduline.hu/kozoktatas/2015/10/28/Itt_2016os_kozepiskolai_rangsor_a_szaz_legj_SX8XXE
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Október 6. – Nemzeti Gyászna-
punk – alkalmából a Dr. Béres Jó-
zsef  Általános Iskola Kiserdei tag-
intézménye hagyományos egész 
napos kirándulást tett egy az 
1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc kapcsán fontos nemzeti 
emlékhelyre, Isaszegre és környé-
kére.
Az esős, kicsit hideg időben Isa-

szegen kezdtük a programot, ahol 
a Honvéd Emlékműnél helyeztük 
el koszorúinkat, rövid megemléke-
zés, majd egy Kossuth-nóta elének-
lése után indultunk tovább. A helyi 
falumúzeumban megtekintettük az 

isaszegi csata makettjét és a korabeli 
harceszközöket, majd tárlatvezetéssel 
egybekötve jártuk végig a Gödöllői 
Királyi Kastély termeit. Sétánk során 
a XIX. századi Magyarországba csöp-
pentünk, s megízlelhettük a királyi pár 
életének érdekes pillanatait. A kirán-
dulást a kastély parkjában fejeztük 
be, ahol önfeledten játszottuk, s a bú-
jócska, fogócska után hazafelé vettük 
utunkat.
Kirándulásunkat a III. kerületi Ön-

kormányzat kulturális intézmények 
látogatását támogató kezdeményezé-
se révén tudtuk ilyen magas színvona-
lon megvalósítani.

Kirándult a Kiserdő Pro Progressio-díjban 
részesült az Árpád 
Gimnázium

Átadták a 2015. évi Pro 
Progressio díjakat a műszaki 
és természettudományi képzés  
népszerűsítéséért.  Idén a díja-
zottak között szerepelt az Óbu-
dai Árpád Gimnázium is.
2015-ben – immár hetedik alka-

lommal – 10 középiskolai tanár és 
14 középiskola kapta meg a Pro 
Progressio díjat ünnepélyes kere-
tek közt.
A természettudományi, a műszaki 

és az informatika területén kiemel-
kedő teljesítményt nyújtó középis-
kolákat és középiskolai tanárokat a 
BME Pro Progressio Alapítványa 
díjazta, amelynek legfontosabb te-
vékenysége az innovatív gondolko-
dást elősegítő intézmények és okta-
tók elismerése. Az alapítvány 2009 
óta díjazza és támogatja a műszaki 
és természettudományi tárgyakat 
eredményesen oktató iskolákat és 
pedagógusokat.
2015-ben az Óbudai Árpád Gim-

názium is a díjazottak közé került.
Az elismerést október 13-án vette 

át a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen tartott 
ünnepségen Besnyőné Titter Beá-
ta, a matematika munkaközösség 
vezetője.
Az alapítvány az elmúlt 7 évben 

több mint 70 középiskolai tanárt 
díjazott és részesített fejenként 
400.000 Ft-os díjban, illetve 90 kö-
zépiskolának  nyújtott több mint 
25 millió Ft-os támogatást, hozzá-
járulva  természettudományi szak-
mai versenyek, bemutatók szer-
vezéséhez, a műszaki pálya iránti 
érdeklődés növeléséhez.

forrás: proprogressio.hu

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683992568509966.1073742241.1475479139361311&type=3&uploaded=11
http://proprogressio.hu/kiemelkedo-tanarokat-es-kozepiskolakat-dijazott-a-bme-pro-progressio-alapitvanya/
http://proprogressio.hu/kiemelkedo-tanarokat-es-kozepiskolakat-dijazott-a-bme-pro-progressio-alapitvanya/
http://proprogressio.hu/kiemelkedo-tanarokat-es-kozepiskolakat-dijazott-a-bme-pro-progressio-alapitvanya/
http://proprogressio.hu/kiemelkedo-tanarokat-es-kozepiskolakat-dijazott-a-bme-pro-progressio-alapitvanya/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1683992568509966.1073742241.1475479139361311/1683992581843298/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1683992568509966.1073742241.1475479139361311/1683992738509949/?type=3&theater
http://proprogressio.hu/kiemelkedo-tanarokat-es-kozepiskolakat-dijazott-a-bme-pro-progressio-alapitvanya/
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Pilisszentkeresztre szervezett ki-
rándulást a Dr. Béres József  Álta-
lános Iskola az őszi szünet előtti 
utolsó tanítási napon. A jól sike-
rült programról András Mária be-
számolója olvasható.
A 2., 3., és 4. évfolyamos diákjaink 

október 22-én, egy ködösnek indu-
ló napon a Pilisszentkereszt melletti 
szurdokvölgyben és a mellette lévő 
hegygerincen tettek tanulmányi ki-
rándulást.
A rendhagyó témanapon a Duna-

Ipoly Nemzeti Park védett termé-
szeti értékeivel, és az erdő élővilágá-
val ismerkedhettek meg tanulóink. 
A 6 állomáson játékos és ügyessé-

get, kreativitást igénylő feladatok 
várták a 12 vegyes évfolyamból ösz-
szeállított csapatot.
A hűvösnek induló napon végül 

csodás napsütés ragyogta be az őszi 
színpompájában tobzódó erdőt. 
Reméljük nagy élményt szerzett ez 
a nap a gyerekeknek, és bízunk ben-
ne, hogy idővel rendszeres termé-
szetjáróvá válnak, hiszen nem kell 
messzire menni az iskolától, hogy 
hasonlóan szép kiránduló helyeket 
találjanak a családok.
A program megszervezését Rikk 

Ica néninek köszönjük. Az osztá-
lyok útiköltségét pályázati pénzből 
finanszírozta iskolánk.

Pilisszentkereszti kirándulás Tökfaragó verseny a 
Krúdyban
Október 19-én immáron ötö-

dik alkalommal rendezték meg 
a Krúdy Gyula Angol-Magyar 
két tanítási nyelvű Általános Is-
kolában a tökfaragó versenyt a 
diákönkormányzat szervezésé-
ben, melyet nagy izgalommal 
vártak a gyerekek. Az esemény-
ről Lehelváriné Kiss Tünde DÖK 
segítő tanár beszámolóját olvas-
hatják.
Idén 38 csapat mérte össze tehet-

ségét, kreativitását, igaz a szülők is 
besegíthettek az alsóbb osztályok-
ban az alkotások létrehozásában, 
míg a nagyobbakat ötletekkel látták 
el. Minden csapat magának gondos-
kodott a kifaragandó tökről, a zsű-
rizés ideje alatt mécsesekkel világí-
tották meg a töklámpásokat, melyek 
hangulatossá tették az iskola auláját.

A zsűrinek nagyon nehéz dolga 
volt az értékeléskor. Nagyon szép 
és ötletes munkákban gyönyörköd-
hettünk. A legjobbnak ítélt alkotá-
sok készítői oklevélben részesül-
tek, édességeket kaptak és az őszi 
osztály dekorációk elkészítéséhez is 
kaptak anyagot.
Nagyon jó hangulatban töltöttük 

el ezt a hétfő délutánt. 

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1683993015176588.1073742242.1475479139361311/1683993258509897/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1683993015176588.1073742242.1475479139361311/1683993465176543/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683993015176588.1073742242.1475479139361311&type=3&uploaded=22
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683993775176512.1073742243.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683993775176512.1073742243.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1683993775176512.1073742243.1475479139361311/1683993798509843/?type=3&theater
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Játékos informatikaórán vett 
részt több negyedikes osztály is 
az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolá-
ban a SAP Ma-
gyarországnak 
köszönhetően.
A 4.b és a 4.c 

osztály cso-
portjai játékos 
i n f o r m a t i k a -
órán vehettek 
részt a SAP 
Magyarország 
munka tá r s a i -
nak jóvoltából. A cég harmadik éve 
futó Coding Kids programjának 
fontos célja, hogy támogassák az 

iskolákban folyó informatikai okta-
tást, a szaktanárok munkáját.
Az előadó kódolási illetve infor-

matikai alapismereteket mutatott be 
d i á k j a i n k n a k 
játékos, inter-
aktív módon a 
Scratch prog-
ram segítségé-
vel. 
A program 

mesék és játé-
kok készítésé-
re is alkalmas, 
nem csoda hát, 

hogy tanulóink nagy örömmel és iz-
galommal ismerkedtek ezzel a rend-
kívüli alkalmazással.

Darmstadti cserediákok
Az október elején német szó-

tól hangos az Árpád Gimnázium 
könyvtára: október 7-én érkeztek 
és egy hétig maradnak a németor-
szági Darmstadtból érkezett cse-
rediákok, akiket árpádos tanulók 
látnak vendégül.
Magyar Margit és Makkné Ken-

de Adrienn tanárnők vezetésével. 
Könyvtárunk a projektmunkák el-
készítésének, bemutatásának, rend-
hagyó német-magyar kultúrtörténe-
ti óráknak, közösségi játékoknak és 
ismerkedésnek, de még egy pörgős 
moldvai táncháznak is helyet adott és 
ad. Izgalmas!
A darmstadti cserediák-program 

iskolánk hagyományos rendezvé-
nyei közé tartozik: az őszi félévben 
a német diákok látogatnak Óbudára, 
tavasszal pedig a mi tanulóink viszo-
nozzák a cserehetet Németországban.

2015. október 1-jén valósították 
meg a Pais Dezső Általános Iskola 
egyik ÖKO programját, a Sulitúrát 
az óbudai Hajógyári–szigeten.
A kiránduláson 330 tanulónk és 35 

pedagógusunk vett részt. Az idő-
pont választása nem volt véletlen, hi-
szen október 4. az állatok világnapja. 
ÖKO-iskolaként túránkkal ehhez a 
„zöld naphoz” is kapcsolódtunk.
Az alsó és felső tagozat számára, 

hogy izgalmasabbá tegyük a kirán-
dulást, akadályversenyt szerveztünk, 
ahol elméleti és gyakorlati állomások 
egyaránt szerepeltek. A gondolkodta-

tó ismeretterjesztő totó kérdései szo-
rosan kapcsolódtak a természetvéde-
lemhez.
Az ügyességi feladatok végrehajtása, 

a mocsárjárás, célba dobás, lajhármá-
szás, gránátdobás nem okozott prob-
lémát a gyerekeknek. A füves réten 
a beérkezett csapatok kötélhúzásban 
mérték össze erejüket, utána játszot-
tak, tollasoztak, fociztak.
Pihenésképpen olvasást, társasjáté-

kozást is választhattak a gyerekek. 
A sziget csúszdaparkja különleges 

élményt jelentett kicsiknek, nagyok-
nak egyaránt.

Sulitúra az Óbudai-szigeten Koncert a Dr. Béres 
József Általános 
Iskolában

Október 1-jén a Zene Világnapját 
közös énekléssel ünnepelték meg a 
Dr. Béres József  Általános Iskolában.
Iskolánk programsorozata pár nappal 

később folytatódott az Aelia Sabina Ze-
neiskola növendékeinek koncertjével. A 
30 fős zenekar fúvós és ütős hangsze-
rekkel szólaltatott meg több filmslágert 
és közismert dallamot, ami nagy tetszést 
aratott tanulóink és tanáraink körében.
Köszönjük a rendkívül színvonalas és 

kitűnő hangulatú koncertet Kovács Ti-
bor zenekarvezetőnek és Iván Gábor-
nak aki, a hangszerekről tartott rövid 
tájékoztatót a hallgatóságnak.
Bízunk bene, hogy jövőre is vendégül 

láthatjuk a Zenekart!

Játékos informatikaóra Aquincumon

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1683996408509582.1073742247.1475479139361311/1683996438509579/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683996288509594.1073742246.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683994128509810.1073742244.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683994891843067.1073742245.1475479139361311&type=3&uploaded=25
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683994891843067.1073742245.1475479139361311&type=3&uploaded=25
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683994891843067.1073742245.1475479139361311&type=3&uploaded=25
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1683994891843067.1073742245.1475479139361311/1683994905176399/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1683994128509810.1073742244.1475479139361311/1683994248509798/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1683996408509582.1073742247.1475479139361311&type=3&uploaded=5
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Megjelenik 
kéthetente

Ezt követően Sinkó Andrea a pá-
lyázatok elbírálásáról szólt néhány 
szót:  9 éve hirdették meg először 
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatával támogatott Jó tanuló, jó 
sportoló elnevezésű pályázatot, 
mely idő alatt 232 alkalommal, 155 
főnek ítéltek ösztöndíjat.
2015-ben hagyományosan szept-

emberben hirdették meg a pá-
lyázatot a III. kerületben lakó és 
tanuló, 7-12. évfolyamra beirat-
kozott tanulók számára, akiknek a 
2014/2015-ös tanév végén a tanul-
mányi eredménye elérte vagy meg-
haladta a 4.00 átlagot és a 2014. 
szeptember 1. - 2015. augusztus 
31. közötti időszakban a rendsze-
res sportolás mellett elért sport-

eredménnyel rendelkeznek.
Összesen 66 pályázat érkezett be, 

melyek közül 25 pályázó részesült 
ösztöndíjban, oklevélben, vala-
mint elismerésül még egy sport 
kultúrtörténeti könyvet is kaptak. 
Közülük 22-an olimpiai sportág-
ban szerepeltek kiváló eredmény-

Jó tanuló, jó sportoló
A 2015. évi Sza-

badidő, szeretem! 
utolsó rendezvé-
nye is lezajlott. 
Október 11-én va-
sárnap a kitartó 
eső ellenére 104 fő 
rajtolt el 9 óráig 
Doberdó utcai ját-
szótérről a 19 km-
es hosszú távon.
Felkészültségüket 

és kitartásukat mi 
sem bizonyítja job-
ban, hogy a kissé felázott és sáros 
terepviszonyokat leküzdve bőven 
a szintidőn belül megérkeztek a 
célba, a Csúcshegyi Vendégházba. 
Esőben indult el összesen 123 fő a 
két rövidebb távon, 78 fő a 12 km-
en és 45 fő a családi, 6 km-es távon. 
Nem sokkal az indulást követően 
az eső elállt, így igazi tiszta hegyi 
levegőben, a csodás őszi Budai-he-
gyekben tölthették a napot régi és 
új résztvevőink.
Őket is a Csúcshegyi Vendégházban 

várta a talán még a lelket is melenge-

tő spanyol kolbász-
leves és csokoládé.
Utolsó eseményün-

kön is tartottunk Jó-
tékonysági tombolát 
az Összefogás Óbu-
dáért Egyesület ré-
szére. A 3 távon kü-
lön sorsoltunk azok 
között, aki legalább 
200 forinttal támo-
gatták az egyesüle-
tet. A megnyerhető 
ajándékok között 

volt páros belépőjegy a Római Ka-
landparkba, családi sportcsomagok 
a Toyota Sakura jóvoltából, 5000 Ft 
értékű Mókus Sörkert utalványok, 
„Szabadidő, szeretem!” ajándékcso-
magok és nem utolsó sorban túra-
felszerelések, mint például esőkabát, 
alumínium étkészlet.
Köszönjük a túrán résztvevő 227 

főnek, hogy a zord körülmények 
között is velünk tartottak!
Találkozunk 2016-ban, az olimpia 
évében!

forrás: obudasport.hu

Beszámoló az Őszi Óbudai Teljesítménytúráról

nyel, 3 fő a World Games sport-
ágaiban jeleskedett. További 23 fő 
elismerő oklevelet és egy kisebb 
sportcsomagot vehetett át. Az 
ösztöndíjasok 2015-ben is 10 ezer 
forintot kapnak, 10 hónapon ke-
resztül.

forrás: obudasport.hu

https://www.facebook.com/tankerhir3
http://obudasport.hu/2015/10/7700/
http://obudasport.hu/2015/10/beszamolo-az-oszi-obudai-teljesitmenyturarol/
http://obudasport.hu/2015/10/beszamolo-az-oszi-obudai-teljesitmenyturarol/
http://obudasport.hu/2015/10/7700/
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