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Országos Katasztrófa-
védelmi Ifjúsági 
Versenyen a Fodros
A 2014/2015 tanév Kerületi Ka-

tasztrófavédelmi Ifjúsági Verse-
nyét  Kraska Levente, Máté Áron, 
Pecze Áron és Szabó Tamás di-
ákokból álló „Fodros” csapata 
nyerte, így ők képviselhették kerü-
letünket a budapesti fordulóban.
Felkészítő tanárunk Sabla István 

tanár úr volt.
A versenyre főleg elméleti isme-

retekből készültünk fel, de Balyiné 
Cili néni iskolai védőnő segítségé-
vel az elsősegély nyújtás gyakorlatá-
val is megismerkedtünk. 
Cikkünk a 9. oldalon folytatódik

Faültetés és ÖKO-7 vetélkedő

Szentjánosbogarak az 
amfiteátrumban

Az Óbudai Árpád Gimnázium 
igazán különleges helyszínen, az 
aquincumi katonai amfiteátrum-
ban, emlékezetes műsorral búcsúz-
tatta végzőseit. A látványos esti 
műsor keretében a tanulók világító-
buzogánnyal mutatták be táncukat, 
közös koreográfia alapján, így az 
egész a szentjánosbogarak táncá-
hoz hasonlított. A tánc után tűzijáték 
következett – immár évtizedek óta.
Egy építési felirat alapján úgy tudjuk, 

hogy az aquincumi katonai amfite-
átrum Krisztus után 145 körül épült. 
A hatalmas, a római Colosseumnál is 
nagyobb aréna nemcsak a tömegszó-
rakozást szolgálhatta, hanem katonai 
gyakorlótér is lehetett egykor.
A lépcsőzetesen emelkedő üléssorok-

ról mintegy 10-13 ezer néző követte az 
eseményeket, a nézőteret pedig a bol-
tozott lépcsősoron keresztül lehetett 
megközelíteni.
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik

nyos játékos környezet- és természetvédelmi vetélkedője, az ÖKO-7.
A kerületi nevelési és oktatási intézményekbe járó gyerekek is különböző 

programokkal csatlakoznak ehhez a naphoz.
A legtöbbeket idén is a hagyományos ÖKO-7 természetvédelmi rendezvény moz-

gatta meg - április 21-től 5 napon át idén is közel 800 gyerekrészvételével zajlott 
a program. Cikkünk a 7. oldalon folytatódik

Április 22-én a Föld napja alkal-
mából különféle eseményeket ren-
deznek világszerte, így a kerüle-
tünkben is, melyekkel felhívják a 
figyelmet a Föld természeti kör-
nyezetének megóvására. Ennek 
része az immáron több évtizede 
megrendezésre kerülő, a kerületi 
oktatási intézmények hagyomá-

Böde Péter Vándor 
Meseíró járt a 
Bárcziban
Hogy, milyen egy Vándor Mese-

író? ... Most már tudjuk. Nagy fe-
kete kerekes bőröndjét maga után 
húzza, ami telis, de tele van köny-
vekkel. Méghozzá olyanokkal, 
amelyeket Ő írt, sőt Ő is illusztrált.
Péter bácsi elmesélte nekünk, hogy 

gyermekkorában varázsló szeretett 
volna lenni, és miután tanulmányoz-
ta a varázslók életét, észrevette, hogy 
ezek a csodálatos emberek sokat gon-
dolkoznak, saját könyvtáruk van, ahol 
bújják a könyveket és soha nem néz-
nek tévét… 
Cikkünk a 10. oldalon folytatódik
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Április 17-19-ig 
rendezték Szom-
bathelyen a sakk 
diákolimpia or-
szágos döntőjét, 
melyre az Árpád 
Gimnázium csapa-
ta a budapesti ver-
seny megnyerésével kvalifikálta magát.
A csapat nagyszerű teljesítménnyel az or-

szágos döntőt is megnyerte, az utolsó for-
dulóban az addig velünk holtversenyben 
álló miskolci Zrínyi Gimnázium csapatát 
3:1-re legyőzve. Gratulálunk!
A csapat tagjai és eredményeik 8 játszmából 

(táblasorrendben):
Kántor Gergely (9.d) 
4,5 pont, Csáti Oli-
vér (11.b) 6 pont, 
Tóth-Katona Tamás 
(11.b) 7 pont (ezzel az 
eredménnyel Tamás táb-
ladíjas lett a 3. táblán), 

Geresdi-Horváth Ágoston (7.b) 4 pont.
A kerületi, illetve a budapesti fordulóban 
szerepelt még Sörös Patrik (11.b) és Bea 
Gergely (11.b).
A csapat felkészítését egykori diákunk, 
Medvegy Zoltán nemzetközi nagymester 
irányította.
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Országos bajnok az Árpád Gimnázium sakkcsapata

Az Interkultur Hungária Non-
profit Kft 2015. március 29. és 
április 2. között tizenötödik alka-
lommal rendezte meg a Budapes-
ti Nemzetközi Kórusversenyt és 
Fesztivált. A rendezvény 27 éve 
csábítja Budapestre a hazai és 
nemzetközi kórusvilág énekkara-
it.  Az Óbudai Gimnázium csapa-
ta a B3 – Női kórusok kategóriá-
ban hódította el az első helyezést.

Az Óbudai Gimnázium diákjaiból 
2001-ben alakult Care Voci Kama-
rakórus Király Gabriella vezetésével 
szép sikert ért el.
Márciusában, a Budapesti Nemzet-

közi Kórusversenyen nőikari kate-
góriában első helyezést szereztek a 
15. Budapesti Nemzetközi Kórus-

versenyen, amelynek köszönhetően 
felléphettek a több napos programot 
lezáró nagydíjas versenyen is a Mű-
vészetek Palotájának Bartók termé-
ben.
A 15. alkalommal megrendezett 

Kórusverseny és Fesztivál 16 ország 
több mint 60 kórusát, 2000 énekesét 
fogadta. A kórusok az Egyesült Ál-
lamokból, Európa több országából, 
Indonéziából, Iránból, Izraelből, Ja-

pánból, Nepálból, Oroszországból 
és természetesen hazai budapesti és 
vidéki városokból érkeztek.
A kórusverseny tiszteletbeli elnöke 

Kodály Zoltánné Péczely Sarolta.
Az énekkarok értékelését a hazai és 

nemzetközi zenei élet kiválóságait 
felvonultató zsűri végezte.

Művészek a Miklós Házért

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

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

Rudolf  Péter

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

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

Gyermekekért Alapítvány céljait 
segítjük megvalósítani.

Nemzetközi siker a Kórusversenyen!

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626747937567763.1073742131.1475479139361311/1626748000901090/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626747400901150.1073742130.1475479139361311/1626747414234482/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/411429545698458/
https://www.facebook.com/events/411429545698458/
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Az idei évben ismét lehető-
séget kaptak az Aquincum 
Angol-Magyar Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola 
tanulói a Cambridge Young 
Learners nyelvvizsgák letételére. 
Februárban 31 hatodik osztályos 
diákunk vizsgázott. Az ő bizo-
nyítványuk már meg is érkezett 
Cambridge-ből: eredményük 
Flyers (A2) szinten átlagosan 
88%-os, mely nagyon szép telje-
sítménynek mondható.
Különösen gratulálunk annak a 6 

tanulónknak, akik minden készség-
szinten (hallás utáni szövegértés, 
írás-és szövegértés, beszédkészség) 
100 %-os teljesítményt nyújtottak.
Negyedik osztályosaink április 15-

én Movers szinten (A1) vizsgáztak, 
eredményük a júniusi bizonyítvány-
osztásra várható. Álljon itt néhá-
nyuk vizsga után írt pár sora:
„Erre a vizsgára már nagyon ké-

szültünk. Még próba vizsga is 
volt. Az írásbelitől nem féltem, in-
kább a szóbeli okozott izgulást, de 
a tanáron látszott, hogy jó voltam. 
Amikor kijöttem, nagy kő esett le a szí-
vemről és az jutott eszembe, hogy „Meg-
csináltam”. Ha máskor is fogok vizs-
gázni, akkor már nem fogok izgulni.” 
(Szakács Fanni)
„Az írásbeli feladatok könnyűek vol-

tak. Nem izgultam nagyon, csak egy ici-

picit. Szerintem jól sikerültek a felada-
tok mindenkinek. A szóbelinél jobban 
izgultam. Amikor sorra kerültem, egy 
bácsi várt rám. Amikor végeztem, kezet 
fogott velem és azt mondta „Excellent”. 
(Ábel Kornél)
„Nagyon sok időt készültünk rá, de 

szerintem megérte. Kicsit izgultam, de 
azután megnyugodtam, mert láttam, hogy 
nem nehéz. Nagyon tetszett, jól éreztem 
magam.” (Györfi Dániel)
„Végül elérkezett a nagy nap. Én már 

előző nap elkezdtem izgulni, de a mamám 
megnyugtatott. Még most is emlékszem, 
mit mondott: „Kell egy kis izgulás, de 
több sose!” Az alap feladatokat sokszor 
gyakoroltuk, könnyen mentek. Amikor 
kész lettem, megkönnyebbültem. Remé-
lem jól sikerült.” (Tóthpál Veronika)
„A szóbeli után boldogan ültem vissza 

a padba, mert tudtam, hogy mindent be-
leadtam.” (Carra Chaira)
„A szóbelit úgy mondtam végig , mint 

aki a kisujjából rázza ki a szavakat.” 
(Csépe Emma)
„Szuper volt! A szóbelin én egy rop-

pant kedves hölgyhöz kerültem. Nevetve 
mondta a feladatokat. Nem kell félni az 
angol nyelvvizsgától!” (Schuszter Juli-
anna)
A gyerekek felkészítő tanárai: 

Herbályné Gáti Katalin, Nagy 
Beáta, Hortobágyi Éva, Dimitri 
Mandarakas és a vizsga szervezője, 
Ráczné Schanda Katalin voltak.

Floralia
Római tavaszünnep 

Aquincumban
Az Aquincum Baráti Kör és az 

Aquincumi Múzeum XXVI. alka-
lommal rendezi meg a római kor 
egyik legkedveltebb ünnepét, a 
Floraliát, 2015. május 16-17-én.
Erre az alkalomra fiatal virágkötők 

római ihletettségű kompozícióikkal dí-
szítik fel a múzeumot és a romterületet.
A program ideje alatt a látogatók az Ókort 

idéző életmód és kézműves bemutatókkal 
ismerkedhetnek, betekintést kaphatnak az 
antik Róma életébe. Római katonák, gla-
diátorok, kelta harcosok harci bemutatói, 
pillanatképek a mindennapi életükből.
A látogatók kipróbálhatják a hódító 

légiók fegyvereit, ékszert, sarut, kerámia 
edényeket, érmet készíthetnek, szőhet-
nek. Légiók felvonulása, mesterségek be-
mutatója, gladiátorviadalok, szerepelnek 
még a hétvége ajánlatában.  Ebben az 
évben a múzeum szabadtéri színházában 
Plautus: Az ikrek című darabja kerül be-
mutatásra. A gyerekek a kézműveskedés 
mellett részt vehetnek római gyermek és 
ügyességi játékokban is.

Részletes program:
11:00 - Ünnepi menet (szombat)
12:00 - Ókori mesék Phaedrus nyomán 
- Szami-Ko Társulat (szombat-vasárnap)
12:00, 13:00, 14:00 - Rabszolgavásár 
(szombat-vasárnap)
13:00 -13:45 - Római legiósok és kelta har-
cosok összecsapása (szombat-vasárnap)
14:00-14:45 - Gladiátor játékok 
(szombat-vasárnap)
15:00-15:45 - Késő római legiósok és 
germánok összecsapása 
(szombat-vasárnap)
16:00 Plautus: Az ikrek - Halmágyi Sán-
dor és színész barátai (szombat-vasárnap)
További információ:
www.aquincum.hu

Nyelvvizsgáztunk

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626749754234248.1073742132.1475479139361311/1626749764234247/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/1579154275672456/
http://www.aquincum.hu/programajanlo/floralia-romai-tavaszunnep-aquincumban
http://www.aquincum.hu/programajanlo/floralia-romai-tavaszunnep-aquincumban
http://www.aquincum.hu/programajanlo/floralia-romai-tavaszunnep-aquincumban
http://www.aquincum.hu/programajanlo/floralia-romai-tavaszunnep-aquincumban
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626749754234248.1073742132.1475479139361311&type=3&uploaded=2
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A TÁMOP- 
Tehetséghidak 
projekt kereté-
ben rendezte 
meg a Dr. Béres 
József  Általános 
Iskola a Kiser-
dőben pályaava-
tó foci derbinket 
április 17-én.
Környező iskolákat, köztük Tehet-

ségpontokat is meghívtunk a torná-
ra. A Pais Dezső Általános Iskola, a 
Medgyessy Ferenc Általános Iskola 
és a Csillaghegyi Általános Iskola 
diákjait láthattuk vendégül a sportos 
délutánon.
Iskolánk az elmúlt évben egy nagy-

szerű gumiborítású sportpályával 
gazdagodott, melyet a műszaki át-
adás után végre április közepén bir-

tokba vehettünk. 
Ez alkalomból 
szerveztünk, ha-
gyományteremtő 
szándékkal, egy 
közel száz spor-
toló kisdiákot 
megmozgató, s 
több tucat gyer-
meket, szülőt, 

pedagógust szurkolásra bíró fut-
balltornát.
Az I. és II. korcsoportos csapatok 

körmérkőzéssel mérték össze tudá-
sukat. A barátságos mérkőzéseken 
rengeget gól született.
Az eredményhirdetések végén a fo-

cisták nyakába érem került, a csapa-
tok kupákat, okleveleket vehettek át, 
mindenkinek jutott frissítő és ener-
giapótlásként némi harapnivaló is.

Az elliptikus küzdőtér a XX. század 
70-es éveitől egy különös búcsúzási-
búcsúztatási szokás szereplőinek ad 
helyet: az Árpád Gimnázium látványos 
esti műsor keretében búcsúztatja itt 
végzőseit a nézők - szülők, testvérek, 
családtagok, barátok és környékbeliek 
- legnagyobb örömére.
A nagyszabású, világítóbuzogányos 

ünnepély mintegy húsz percig tart, 
ahol a diákok előre meghatározott ko-

reográfiára mutatják be műsorukat.
A pontos végrehajtást rengeteg gya-

korlás előzi meg, ettől is lesz az egész 
egyszerre látványos és ünnepélyes.
Az estét tűzijáték zárta, ami szin-

tén nagyon emlékezetes ezen a kü-
lönleges helyszínen. Az eseményen 
készült videó itt tekinthető meg: 
https://youtu.be/x1NL4UlkjB0

forrás: http://welovebudapest.com/ 
fotók: Bódis Krisztián Photography

Szentjánosbogarak az amfiteátrumban Fodrososok az 
élvonalban: Bolyai 
országos 6. és 7. hely!
A Bolyai Csapatverseny 2015 ta-

vaszán természettudományból is 
megrendezésre került az egész or-
szág területén, 5-8. osztályos diá-
kok évfolyamonként szerveződő 4 
fős csapatai számára.
A Fodrosból osztályonként több 

csapat is részt vett a körzeti fordulón.
A felkészülési időszakban nehéz 

dolguk volt a gyerekeknek, mert alsó 
tagozatosoknak eddig még nem ren-
dezték meg ezt a versenyt. A kérdések 
összeállításában, és a tananyag kije-
lölésében, feldolgozásában a tanító 
nénik lelkes, fáradhatatlan munkája 
segítette a diákokat. A csapatok felké-
szítésébe még a szülőket is bevonták.

„A verseny rendkívül nehéz felada-
tokból állt, csalafinta megfogalmazású 
kérdéseken verekedtük át magunkat.
Mindegyik csapatunk derekasan 

küzdött, és egyikünk be is került az 
első 10-be. Izgatottan vártuk, va-
jon bejutunk-e a díjazottak 6-osába? 
Örömmel értesültünk róla, hogy ben-
ne vagyunk!
Az eredményhirdetésre izgatottan 

készülődtünk. Ott ért csak bennünket 
az igazi meglepetés!
Győztünk! Továbbjutottunk az or-

szágos versenyre, ahol kiderül, kik a 
legjobban teljesítő csapatok hazánk-
ban?
Büszkén viseljük az ajándékpólót, 

bekereteztük az okleveleinket!”- me-
sélik a boldog győztesek.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 

április 11-én került sor.
Alig akartuk elhinni, hogy ilyen 

szép eredményeket értünk el, mi 
fodrososok!

I. Béres Kupa a Kiserdőben

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://youtu.be/x1NL4UlkjB0
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/szentjanosbogarak.az.amfiteatrumban.ilyen.az.arpad.gimnazium.ballagasa
https://www.facebook.com/krisztian.bodis.photography?fref=photo
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626750130900877.1073742133.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626750130900877.1073742133.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626750130900877.1073742133.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626750450900845.1073742134.1475479139361311&type=3&uploaded=13
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626750450900845.1073742134.1475479139361311/1626750487567508/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626728774236346.1073742126.1475479139361311/1626729110902979/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626750130900877.1073742133.1475479139361311/1626750157567541/?type=3&theater


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 5 -Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Idén is meg-
rendezésre ke-
rült iskolánkban 
a Költészet napja 
alkalmából a non-
stop szavalás.
A Versünnepet 

Bedecs László író, 
kritikus nyitotta meg 
a gyerekeknek. Ganxsta Zoli is a vendé-

günk volt. Mintegy 
450 kisdiák verselt 
folyamatosan kora 
délutánig kifogyha-
tatlanul e jeles nap 
alkalmából.
Bízunk benne – az 

ilyen alkalmak köze-
lebb hozzák a gyere-

keket a költészethez, irodalomhoz.

Irodalmi teaház az Első Óbudaiban
A magyar költészet napját hazánk-

ban 1964 óta József  Attila szüle-
tésnapján, április 11-én ünnepeljük 
- tudvalévő, hogy a Költészet Világ-
napja március 21. -, a Magyar Írószö-
vetség a rendszerváltás után csatla-
kozott a kezdeményezéshez.
Márai Sándor is ezen a napon szü-

letett, és csak öt évvel volt idősebb a 
költőnél.
A jeles születésnap alkalmából minden 

évben óvodáktól színházakig verseléssel, 
irodalmi előadóestekkel, könyvbemuta-
tókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel 
tisztelegnek a magyar líra előtt. (1998-ban 
a költészet napját tizennégy költő úgy ün-
nepelte, hogy közösen írtak egy szonett 
koszorút Weöres Sándor Hála-áldozat 
című szonettjének megadott soraiból.)
Iskolánkban tíz évvel ezelőtt – 2005. áp-

rilis 11-én, a költő születésének 100. évfor-

dulóján – rendeztük meg először, azóta 
hagyománnyá vált költészet napi megemlé-
kezésünket „Irodalmi teaház” címmel, 4-8. 
évfolyamos tanulóik és kollégáink részére. 
A teaházi belépő egy kedvenc vers fel-

olvasása, mely lehet klasszikus vagy kor-

társ, de nagy örömmel fogadjuk azt is, 
amikor valaki saját versét hozza el.
A jeles napra készülve rendhagyó pla-

kátokat helyezünk el a folyosókon, amire 
figyelemfelkeltő „reklámszlogenként” 
mindenki felírhatja kedvenc verssorát. 
Akik irodalmi vonzódásukat más művé-
szeti ágban kamatoztatnák, azok számá-
ra versillusztrációs pályázatot hirdetünk.
Az ünnepségen teával és süteménnyel 

várjuk a versszerető gyerekeket és felnőt-
teket, a felolvasások, szavalatok mellett 
beszélgetünk József  Attila életéről és 
megzenésített verseket is hallgatunk.
Tíz éves tapasztalatunk szerint gyerekek 

és felnőttek örömmel és kedvvel vesz-
nek részt a teaházi megemlékezésen, és 
bízunk benne, hogy ezzel a programmal 
közelebb hozzuk tanulóinkhoz a versek, 
a líra szeretetét és érdeklődővé válnak a 
magyar irodalom iránt.

József  Attiláról rengeteg szobor és 
emlékmű mellett egy kisbolygó is meg-
emlékezik. Az ő nevét viseli a 39971-es 
kisbolygó, melyet 1998-ban talált meg 
az égbolton az akkor még egyetemista 
Sárneczky Krisztián és Kiss László. 

 Költészet napja a Bárcziban

A költészet napját 1964 óta min-
den évben április 11-én, József  
Attila születésnapján tartják Ma-
gyarországon.  A magyar költészet 
egyik legkiemelkedőbb alakja szo-
morú sorsú költő volt, akinek a vi-
lág minden pici rezdülése a lelkén 
futott át. Verseiben tovább él most 
velünk.
Minden évben iskolánk tanulói és 

pedagógusai is megemlékeznek Jó-
zsef  Attiláról ezen a napon.
Az elmúlt években ezen a jeles ün-

nepen közös irodalmi délutánon a 
könyvtárban felváltva adtuk közre 
egymásnak, szavaltuk el a szebbnél 
szebb gondolatokat - tanuló és tanító 
egyaránt. Volt, amikor volt tanulóink 
jöttek vissza megzenésített verseket 
bemutatni.
Idén rendhagyó módon az iskola ap-

raja - nagyja kivonult az udvarra és je-
les költőnk egyik legszebb vallomását, 
a „Születésnapomra” című versét szaval-
tuk el közösen.
A rohanó világ felgyorsult forgata-

gában egy gyöngyszem volt ez az ese-
mény.
„Mikor meghalt, nem volt semmije. És ma 

– költők tudják csak igazán! – egész világ 
a birtoka: fűszálak és csillagok, sőt a szótár 
egyes szavai, amiket büntetlenül senki többé 
el nem vehet tőle.” írta Pilinszky János 
(József  Attila emlékkönyvébe).

Maratoni verselés a Harrer Pál Általános Iskolában
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Az Óbudai Gimnázium 45 fős kó-
rusa – dr. Erdős Ákos tanár úr veze-
tésével és a francia nyelvi munkakö-
zösség szervezésében - április 11. és 
16. között Franciaországban járt.
Az iskola nagykórusa és kamara-

kórusa, valamint hangszeres szó-
listái Sceaux városában adtak 13-án 
egy nagy sikerű koncertet a Lakanal 
Gimnázium ének-zene szakos taná-
rának, Sandrine Galianonak a meg-
hívására.
Sceaux gyönyörű kisváros Párizs köze-

lében, kastélyával és parkjával Versailles-
ra emlékeztet.
A gimnázium hatalmas épületegyütte-

sét éppen renoválják, de így is lenyűgö-
ző volt látni a három részből álló iskolát, 
ahová 11 éves kortól 20-21 évesig járnak 
a diákok (összesen kb. 2000-en!), különö-
sen három nagy udvarát és saját parkját 
csodálták meg diákjaink.
Az idősebb korosztály érettségi utá-

ni, úgynevezett egyetemre előkészítő 
képzésben vesz részt – erre a képzés-
formára az egész országból jelentkez-
nek ide érettségi után a legjobb diákok. 
Nekik tart fakultatív zenetörténeti órá-
kat Sandrine Galiano, a koncerten az 
ő hangszeres növendékei közül szere-
peltek néhányan a kórussal és az Óbu-
dai Gimnázium hangszeres előadóival 
együtt.
Ha már Franciaországban jártunk, ter-

mészetesen nem hagyhattuk ki a város-
néző sétákat sem: Párizsban legelőször 
az Eiffel-toronyból, majd a Diadalívről 
láthatták az óbudaisok a csodás vá-

rost, de sétáltunk a Louvre kertjében, a 
Tuilériákban, a Champs-Élysées sugár-
útján, a Montmartre-on, a Luxemburg 
parkban és Európa legnagyobb üzleti 
negyedében, a Défense-ban is.
Megnéztük a Notre-Dame székesegy-

házat, a Panthéont, a párizsi egyetemet, 
a Sorbonne-t is, együtt ebédeltünk az 
egyetemistákkal a Latin negyed egyete-
mi menzáján.
Az utolsó párizsi estén busszal még 

egyszer körbejártuk esti kivilágításban is 
a nappal már megismert helyszíneket, s 
gépkocsivezetőink ezúttal is bravúrosan 
megállták a helyüket csakúgy, mint nap-
közben, amikor igazán nagy figyelemre 
és türelemre volt szükségük - a közleke-
dési szabályokat elég lazán kezelő fran-
ciák között lavírozva - a csúcsforgalom-
ban.
Hazafelé megálltunk Reimsben, hogy 

láthassuk a francia királyok koronázási 
templomát, majd a Rohan hercegek kas-
télyában, Saverne-ben töltöttük az utol-
só éjszakát, ahol diákszálló működik.
Az utazásban részt vevő tanulók több-

sége franciául is tanul a gimnáziumban, 
számukra ez az út nyelvi szempontból 
is különösen érdekes, tanulságos volt. 
Hazaérve képes beszámolót tartanak di-
áktársaiknak franciaországi élményekről. 
A legtöbb műemléki helyszínen diákok 
voltak az idegenvezetőink is, akik előre 
felkészültek a látnivalókból, s a buszon – 
mint az igazi idegenvezetők, mikrofon-
ba beszélve – bemutatták, mit fogunk 
látni az egyes helyszíneken.
Az óbudais diákok az egész út során 

Az Óbudai Gimnázium énekkara Párizsban járt
nagyon fegyelmezetten, iskolájukhoz 
méltóan viselkedtek. A koncert után 
összebarátkoztak a Lakanal Gimnázi-
um jelen lévő diákjaival, akikkel spontán 
örömzenélést is szerveztek, amíg a taná-
raik az iskola igazgatóhelyettesével és a 
koncertre érkezett szülőkkel beszélget-
tek egy esetleges folytatás lehetőségéről.
Így nyilatkozott a kirándulással kapcso-

latban az egyik résztvevő diák:
„Nekem nagyon tetszett minden. Csak azt 

sajnáltam, hogy nem mehettünk fel az Eiffel-
torony legtetejére, csak a második emeletre. De 
nem nagy probléma, nekem a hely így is ha-
talmas élményt nyújtott. Egy kicsit fárasztó 
volt a Diadalív tetejére felmenni a lépcsőn (egy 
kicsit szédültem is a végére a sok csigalépcső-
től), viszont megérte, mert a kilátás csodálatos 
volt. A Notre-Dame elkápráztatott a gyönyörű 
rózsaablakaival. Gyönyörűek és hatalmasak 
voltak!”

Tarzan Park

A Kiserdő 8 osztálya április 24-én, 
pénteken, az újpesti Tarzan Parkba lá-
togatott. A barátságos környezetben, 
gyermekekhez illő, koruknak megfelelő, 
a nagymozgások, finommozgások kivi-
telezésére és mozgástervezésre, szerep-
játékra alkalmas eszközök találhatóak az 
óriási játszótéren.
A játszópark remek lehetőséget bizto-

sított a gyerekek számára, hogy kisza-
kadjanak a hétköznapok megszokott 
világából, és különleges játékélmények-
kel gazdagodjanak. Megmutathassuk 
számukra, milyen fontos az egészséges 
életmód, megérezzék a sportban és a 
mozgásban rejlő izgalmas lehetőségeket. 
Az üzemeltető jóvoltából iskolánk gyer-
mekei ingyenes belépési lehetőség mel-
lett tölthettek el egy nagyszerű délelőttöt 
a Tarzan Parkban.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626754504233773.1073742138.1475479139361311/1626754514233772/?type=3&theater
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A program az önkormányzat környe-
zetvédelmi elképzeléseibe illeszkedően 
jött létre azzal a céllal, hogy az új gene-
ráció tudatosan figyeljen a környezete 
tisztaságára. 
Az esemény a nevéből adódóan egy 

héten keresztül – hétfőtől péntekig – 
tartott, és a kerület szinte összes  isko-
lájának és óvodájának részvételével.
Az ÖKO 7 egy játék, amely valójá-

ban alapos felkészülést igényel, sok-
szor a meghívott szakemberek segítsé-
gével komoly kutatásokat végeznek a 
gyerekek. Az évek során a vetélkedők 
feladatai közt volt fotópályázat, rajzos 

könyvillusztráció vagy újrahasznosít-
ható anyagokból játékkészítés is, de 
idén az 1-2. osztályos csapatok jártak 
a Naplás tónál is, ahol a természetvé-
delmi terület élővilágával ismerkedtek 
meg, de versenyeztek pumpa bobbal is.
A látványos programok felkeltik az 

emberek érdeklődését és behozzák a 
látogatókat. A programot évről évre 
úgy szervezik meg, hogy olyan felada-
tokat is kínáljon, amelyek a felnőtteket 

szólítják meg és bemutatják a környe-
zetvédelem, az energiatakarékosság, a 
szelektív hulladékgyűjtés és az újra-
hasznosítás eszközeit, folyamatait.  A 
szervezők abban bíznak, hogy ezáltal 
nem csak a tanulók, hanem a családok 
szemléletét is átformálják.
A Föld napja alkalmából, valamint a 

társadalmi felelősségvállalás jegyében 
a kerületi székhelyű FŐTÁV Zrt. 15 
db fát ajánlott fel a III. kerület számá-
ra másik öt kerület mellett.
A különböző kőrisekből álló fákat két 
óvoda udvarán illetve néhányat közte-
rületen ültettek el.

A Vízi Óvoda örömmel vette a fel-
ajánlást és az óvodások Bús Balázs 
polgármesterrel, valamint Kurucz Ba-
lázzsal, a FŐTÁV hőtermelés üzemel-
tetési régióvezetőjével közösen ültet-
ték el az óvoda kertjében az egyiket.
Ezen a napon az összes szorgos kéz az 

ovi kertjét szépítgette. Tulipánok és más, 
a tavasz színeiben pompázó virágok is a 
kertet díszítik mostantól. 

forrás: obuda.hu

Faültetés és ÖKO-7 vetélkedő Paisos diákok a 
Parlamentben
Április 16-án verőfényes nap kö-

szöntötte a Pais Dezső Általános 
Iskola tanulóit. A délelőtti órák után 
gyors ebéd, öltözés, sorakozás. A di-
ákok népes csapatához szülők csat-
lakoztak az iskola előtt hiszen ők is 
kíváncsian várták a délutáni progra-
mot, ahogy Peti is már ősz óta.

Az Országházban Károly bácsi, az 
idegenvezető fogadott minket.
Folyosók labirintusán át érkeztünk 

meg a főbejárati lépcsőházhoz. Ép-
pen akkor zajlott az őrségváltás. (Halk 
vezényszavak, katonás léptek.) Ezután 
megtekintettük a kupolában őrzött 
koronázási jelvényeket, melyre fentről 
régi korok királyai, fejedelmei vetették 
vigyázó tekintetüket.
Megmutatták még a képviselői társal-

gótermet, a főrendházi folyosó szobra-
it. Beengedték csoportunkat a főrendi 
tanácsterembe, amely szinte ikertestvé-
re a parlamenti ülésteremnek. 
Sok érdekes történetet hallottunk 

a vezetőnktől. Kérdéseire a leglelke-
sebb válaszadó természetesen Peti 
volt. – Talán történész lesz belőle?
Megnéztük még az Országgyűlés 

Múzeumát. Az Aranybulla másolatát, 
régi okleveleket, Mária Terézia pa-
noptikumát láttuk.
Hazafelé kívülről is megcsodáltuk 

Steindl Imre tervezte szép épületet. 
Elzarándokoltunk a 110 éve született 
József  Attila Duna-parti szobrához, 
megnéztük a mártír miniszterelnök 
Nagy Imre emlékművét is.
Sok élménnyel, telefonunkban még 

több fotóval gazdagodva érkeztünk 
haza.
Petinek így teljesüljön minden kí-

vánsága.

http://www.obuda.hu
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A József  Attila Színház idén 
rendhagyó módon ünnepelte a 
Színházi Világnapot.  Közös elő-
adásra hívta a budapesti általános 
és középiskola színjátszó csoport-
jait, akik Madách Imre: Az ember 
tragédiája című művét adták elő. 
 Lelkesen meséltek élményeikről a 

„Vadócok”és felkészítő tanáruk: 
„A mi iskolák színi csoportja is jelentke-

zett erre a nagyszerűnek ígérkező program-
ra. Lelkes diákjaink (a Vadócok színjátszó 
kör tagjai) már számos műsorral, színda-
rabbal örvendeztették meg az évek során ta-
nulóinkat és a tanárainkat ünnepségeinken, 
ill. az időseket az Öregek Otthonában.”

„Azt, hogy melyik iskola melyik színt 
adja elő, sorsolással döntötték el. Minden 
csoport felkészülését a József  Attila Szín-
ház művészei mentorállták.”
A mi segítőnk Fehér Anna színésznő volt. 

Több hónapos előkészület és próba előzte 
meg a bemutatót.  A művésznő többször is 
eljött az próbákra, amelyeket nemegyszer 
délután a könyvtárban tartottunk. Kedves, 
közvetlen és segítőkész embernek ismertük 
meg. Bepillantást engedett a kulisszatitkok-
ba is. Elmondta a próbák során, hogy a 
szerepünket nem csak érteni és érezni kell, 
de azt is át kell élni, amit a közönség megél 
az előadás során. Megértettük, hogy minden 
tekintet, mozdulat erősíti a szavakat, hogy 
azzá váljunk a színpadon, akinek megál-
modott a szerző, és akik immár kicsit ön-

magunk is vagyunk.
Az előadást megelőző két napon, 

a színház színpadán próbálhattunk. 
Nagy volt az izgalom, hiszen nem 
mindennapi megmérettetés egy ilyen 
komoly, életbölcselettel teli darabot 
nekünk, általános iskolás diákoknak 
átérezni és előadni. A 8. szín (Prága) 
díszleteinek jó részét is magunk hoz-
tuk, ill. készítettük.
Aztán felgördült március 27-én 

18:00 órakor a József  Attila Színház-
ban a függöny.
Egy csodát éltünk át, aminek köz-

vetlen részesei voltunk.
Az előadást követően négytagú zsű-

ri döntése alapján díjazták a legjobb 
Ádám, Éva, Lucifer alakítást.
A zsűri elnöke Hanesz József, a 

KLIK elnöke volt, tagjai pedig Vere-
bes István rendező, Nemcsák Károly 
igazgató és a Fővárosi Önkormányzat 
egy delegáltja.
A felkészítő tanárok névre szólóan 

emléklapot kaptak. 
A Bárczi Géza Általános Isko-

la Vadócok Színjátszó szakköre 
„a leggondolatébresztőbb megva-
lósítás” (felkészítő tanár: Horváthné 
Láposi Éva) címet kapta, aminek szív-
ből örültünk, akár a sok tapsnak, amit 
a közönség soraiban ülő szüleinktől, 
tanárainktól és diáktársainktól is kap-
tunk. Igazán nagy élmény volt.
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Bárczis „Vadócok „  a színpadon, avagy 
Ádámok és Évák ünnepe a  József Attila színházban

„Élet Úton” 

Februárban a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központtal és a Közlekedéstu-
dományi Intézettel együttműködésben 
„Élet Úton” címmel pályázatot hirde-
tett általános iskolák számára.
A pályázat célja a balesetek meg-

előzése, továbbá, hogy a legfogéko-
nyabb, általános iskolás korban ne-
veljék a szabályok és más emberek 
tiszteletére a gyerekeket. A pályázaton is-
kolánk is nyert, így áprilisban közlekedés-
biztonsági foglalkozásokat tartott több ta-
nító és tanár is különböző évfolyamokon.
A pályázat különlegessége alsó tagozaton, 

hogy egy fakultatív óra keretében a gyere-
kek és a szülők együtt dolgozhattak tanítói 
irányítással. A szülők rendkívül együttmű-
ködőek voltak, és örömmel vettek részt 
a délutáni foglalkozásokon. A program-
nak volt több játékos, gyakorlati eleme is.
Minden gyereknek egy kis munkafü-

zetet kellett kitöltenie. A feladatlap fő-
szereplője Zebi, nagyon bájos karakter, 
mindenkit azonnal levett a lábáról. A 
gyerekeknek voltak már tapasztalataik a 
közlekedéssel kapcsolatban, ám nagyon 
hasznos volt összeszedni, rendszerezni, 
s olykor kiegészíteni ezt a tudást.
Látni azt, hogy a szülő a gyermekével 

együtt dolgozik, és gondolkodik egy 
ilyen foglalkozáson nagyon pozitív él-
mény volt mindannyiunk számára. Meg-
tanultuk belőle azt is, hogy egyikünk sem 
tud mindent, hiszen itt a jó idő, sok a 
bringás, de hol a határ a járdán? Erre a 
kérdésre senki se tudta a választ.
Szerencsére a foglalkozást tartó taní-

tók alaposan felkészültek, így mindany-
nyian megtudtuk, hogy a járdán bizony 
max. 10 km/h sebességgel tekerhetünk.
A közlekedés, mint téma nagyon sok fejlesz-

tő játék lehetőségét rejti magába, az irányok 
tudása, a tájékozódás nélkülözhetetlen a min-
dennapjainkban. Érdemes lenne többször 
tartani közlekedésbiztonsági foglalkozást.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626756827566874.1073742141.1475479139361311/1626756877566869/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626757344233489.1073742142.1475479139361311/1626757407566816/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626756827566874.1073742141.1475479139361311&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626756827566874.1073742141.1475479139361311&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626757344233489.1073742142.1475479139361311&type=3&uploaded=8
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2015. április 14-én az Aquin-
cum Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola három 
fős, lelkes hetedikes csapata 
hosszú útra indult, hogy részt 
vehessen Salgótarjánban az ötö-
dik Országos Angol Nyelvű Civi-
lizációs Versenyen.
Tóthné Ujfalusi Nóra angol szak-

tanár beszámolóját olvashatják.
Erre a rendezvényre 7-8. osztályos 

tanulók csapatai jelentkezhetnek, 
így végre az Aquincum két tanítási 
nyelvű osztályából is nevezhettünk 
gyerekeket.
A vetélkedő célja, hogy a két ta-

nítási nyelvű középiskolák tanulói 
kitágítsák és elmélyítsék az angol-
szász kultúrákkal kapcsolatos isme-
reteiket.
Csapatunk három tagja, Kispéter 

Viktória, Mikó Lili és Tóth Patrik 
szorgos munkával, sok-sok tanulás-
sal készülődött a megmérettetésre. 
Az idei verseny központi témája 
„London, a great city” volt
Vendéglátóink színvonalas angol 

nyelvű, zenés-táncos megnyitó mű-
sorát a versenyző csapatok bemuta-
tói követték.
Láthattunk előadást többek között 

a londoni metróról, a Tower-ről, 

VIII. Henrikről és Nelson admirális-
ról is. A mi kis csapatunk Viktória ki-
rálynő életéről és uralkodásáról mu-
tatott be PowerPoint prezentációt. 
Büszkék lehetünk Patrikra a profi 
PPT diavetítés összeállítása miatt, 
Vikire és Lilire pedig azért, mert 
nagyon szép angol kiejtéssel, ma-
gabiztos előadásmóddal sikerült 
ebben a versenyszámban maximális 
pontszámot szerezniük.
A verseny java azonban ekkor még 

hátra volt: tízféle városismereti, 
történelmi, illetve ügyességi fel-
adatsort kellett minél sikeresebben 
megoldani körülbelül másfél óra 
alatt.
Eközben kísérő pedagógus kollé-

gáimmal együtt izgalmas szakmai 
előadáson és beszélgetésen vehet-
tem részt a Salgótarjáni Általános 
Iskola és Kollégium idegen nyel-
vi munkacsoportja szervezésében, 
melyek a célnyelvi civilizáció tan-
tárgy tanításához kapcsolódtak. 
Bár csapatunknak végül nem sike-

rült dobogóra állni, szégyenkezniük 
sem kell, hiszen becsülettel helytáll-
tak minden feladatban.
Talán jövőre a mostani értékes ta-

pasztalatokkal gazdagodva még na-
gyobb sikert érhetünk el.

Országos Angol Nyelvű Civilizációs Verseny Országos Katasztrófa-
védelmi Ifjúsági 
Versenyen a Fodros
A verseny lebonyolítása a XII. kerületi 

Jókai Klubban történt április 16-án.
Itt a versenyzők elméleti feladatokból 

mérték össze tudásukat, melyre több tíz 
oldalnyi anyagból kellett felkészülniük.

A területi fordulóra 2015. április 22-én, 
a Hajógyári szigeten Szekér Csárdában 
és környékén került sor. Erre a verseny-
re már gyakorlatban is a Vihar utcai 
tűzoltóállomáson készültünk fel. A fel-
készülés többek között tűzoltótömlők 
gurításából és összeszereléséből, vízsu-
gárral célba lövéséből, zsákok homokkal 
megpakolásából és ezekkel gátépítésből 
valamint elsősegély nyújtási gyakorlati 
ismeretekből (újraélesztés, stabil oldal-
fekvés, sebek ellátása), és vegyvédelmi 
ruhákba beöltözés illetve levetkőzés állt.
A fővárosi versenyen az előbb elsorol-

takból kellett időre a feladatokat végre-
hajtani. A versenyt követően különböző 
helyszíneket látogattak meg a gyerekek, 
ahol drótkötélpályán csúszhattak, léze-
res pisztollyal célba lőhettek, kipróbál-
hatták a sumozást, a katasztrófavédelem 
járműveit vehették szemügyre.
A vetélkedő a szabadban füves terüle-

ten zajlott le. A lebonyolítás folyamatos, 
katonás volt. A résztvevőket reggelivel 
és ebéddel kínálták.
Kemény munkával végül a középme-

zőnybeli helyezést értünk el, melyre na-
gyon büszkék vagyunk, hiszen ez volt az 
első ilyen versenyünk.
 A csapattagok megfogadták: jövőre 

célunk az elsők között lenni!

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626746417567915.1073742128.1475479139361311/1626746494234574/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626758360900054.1073742143.1475479139361311/1626758374233386/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626758360900054.1073742143.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626746417567915.1073742128.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626746417567915.1073742128.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626746417567915.1073742128.1475479139361311&type=3&uploaded=1
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TrachTag, azaz 
Népviseleti na-
pot tartottak az 
Első Óbudai Né-
met Nyelvokta-
tó Nemzetiségi 
Általános Isko-
lában, amelyről 
Kollárné Mázsi 
Krisztina, nem-
zetiségi igazgatóhelyettes számolt 
be nekünk.
A Magyarországi Német Központ 

felhívására április 24-én egy új kezde-
ményezéshez csatlakoztunk TrachTag 
címmel. A felhívás szerint nem volt 
más dolgunk, mint kiválasztani egy 
ruhadarabot a magyarországi németek 

népviseletéből és a 
hétköznapi ruhával 
összekombinálva 
egész nap azt hor-
dani. A TrahtTag 
napján lelkes alsós 
és felsős diákjaink, 
valamint pedagó-
gusaink színes ru-
háikban nagy fel-

tűnést keltettek az iskola folyosóin, 
ahogy nagymamáik viseletét a trendi-
vel kombinálták. A színes forgatagról 
fotókat is készítettünk.
Így hoztuk közelebb elődeink életét 

a sajátunkhoz, emlékeztünk rájuk és 
mindarra, amit a hagyományainkban 
őrzünk róluk.

Böde Péter Vándor Meseíró járt a Bárcziban

Ha csak ennyi kell, hogy varázslás-
ra adjuk a fejünket, bizony érdemes 
megpróbálkozni vele.
A Vándor Meseíró a magyar nyelv 

különleges világába is elkalauzolt 
bennünket. Felnyitotta a szemünket, 
sőt inkább kinyitotta a fülünket, hogy 
meghalljuk a fel+hő, a szer+etet, 
fog+adás és más szavak beszédessé-
gét. Közben megtornáztattuk a szán-
kat, nyelvünket, megpróbálkoztunk 
egy nyelvtörővel, majd találós kérdé-
seken gondolkodtunk.
Megcsodáltuk az író gyönyörű il-

lusztrációit, és ismét tanultunk tőle 
egy lényeges dolgot arról, hogy milyen 
fontosak a képek - víziók -, amelyek a 
gondolatatinkban jelennek meg, ami-

kor olvasunk vagy mesét hallgatunk.
Most már tudjuk, hogy ezek a víziók 

sokkal fontosabbak, mint a televízió.
Péter bácsi könyveiben olvashatunk 

mondókákat, verseket, meséket, tör-
téneteket, ha már eldöntöttük, hogy 
mi is varázslók leszünk, akkor me-
seregényekkel is próbálkozhatunk, 
közben színezhetünk, üvegdíszeket 
készíthetünk a rajzok segítségével, 
és még nyomolvasást is tanulhatunk 
egyik könyvéből. 
Miután a 2., 3., 4., 5. és 6. évfolyam 

osztályai beszélgettek, játszottak, ne-
vetgéltek és gondolkodtak az íróval, 
a délután folyamán belelapozhattak 
a könyvekbe, s ha megtetszett nekik 
valamelyik, meg is vásárolhatták azt.  

Fodrososok látogatása 
az óvodában
Kapcsolattartás ápolása jegyében A 

Fodros iskola énekkara Tóth Brigitta 
ének-zene tanárnő vezetésével látoga-
tást tett a közeli Hunyadi utcai óvodá-
ba. A két intézmény régóta jó kapcso-
latot ápol, nem ez az első alkalom a 
találkozásra, tapasztalatcserére.
A kórust ezúttal elkísérte Merkó Ágnes 

tanárnő néptánccsoportjával, Rivnyák 
Réka pedagógiai asszisztens, aki most 
fuvolakíséretet vállalt, valamint Paksainé 
Bóka Ágnes igazgatóhelyettes asszony a 
leendő elsős tanító nénik kíséretében.
Az igazgatóhelyettes asszony kedves 

szavakkal üdvözölte a leendő iskoláso-

kat, bemutatta a leendő tanító néniket, 
majd tavaszi virágcsokor átadásával jel-
képesen megnyitotta a tavaszköszöntő 
összeállítást.
Az ovisok izgatottan figyelték a vendé-

geket, akik fergeteges műsort tartottak a 
kicsiknek. A Fodros kórus tavaszi dal-
csokrot adott elő Merkó Ágnes zongora 
és Rivnyák Réka fuvolakíséretében.
Ezután a néptánccsoport lánytagjai 

finn és skót táncokkal ejtették ámulatba 
a kis nézőket.
A baráti hangulatú összejövetelt vidám 

búcsúzás követte. Az ovisok alig akarták 
hazaengedni a kedves vendégeket. Az 
iskolások ígéretet tettek a mielőbbi vi-
szontlátásra.

„Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben”

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626765707565986.1073742148.1475479139361311/1626765760899314/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626758614233362.1073742144.1475479139361311/1626760777566479/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626758614233362.1073742144.1475479139361311/1626760044233219/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626746900901200.1073742129.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626758614233362.1073742144.1475479139361311&type=3&uploaded=24
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626758614233362.1073742144.1475479139361311&type=3&uploaded=24
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626746900901200.1073742129.1475479139361311/1626746930901197/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626765707565986.1073742148.1475479139361311&type=3&uploaded=2
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Elrajtolt az Óbudai Futófesztivál Másodikosok az Óbudai 
Futófesztiválon
Az Aquincum Angol-Magyar Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola má-
sodikos sportszerető tanító nénijei 
mozgósították szinte az egész évfo-
lyamot, gyermekeket, szülőket egy-
aránt az Óbudai Futófesztiválra.
A 2.c-ből 12-en futották le a rövidtávot 

Sallai Marcsi néni vezetésével. A legfiata-
labb futó egy kistestvér volt, aki még csak 
jövőre jön iskolába. A hosszabb távokra 
is akadt egy-két vállalkozó szülő. Végül 3 
hölgynek, 2 apukának és 7 kisgyermeknek 
a nyakába akasztottak érmet a célban. 
A 2.d-ből több mint 10 gyermek és a 

szüleik indultak neki a teljesítésnek Csoma 
Csilla tanító nénivel. Egy anyuka és Sziklai 
Fanni tanító néni bevállalták a félmaratont, 
amit szép időeredménnyel teljesítettek. 
A 2. a osztály az egész napot a Duna par-

ton töltötte. 16 kisgyerek, szülők, testvérek és 
a két tanító néni vágtak neki a rövidtávnak. 
Mindenki számára nagy élmény volt, hogy 
Benedek Tibor olimpikontól kapták meg az 
érmeket. A 7 km-es távon 3 szülő és Bor-
bás Martina tanító néni is elindult és célba 
is ért. Örömünkre a versenyszámot Dezső 
Sándor aquincumos apuka nyerte meg. A 21 
km-t váltóban teljesítette Budai Judit tanító 
néni, valamint Ilku György és Varga Zoltán 
apuka, s teljesítményükkel az élen végeztek. 
A versenyszámok között a gyerekek sár-

kányhajóztak. Ételről, italról a szülők gon-
doskodtak jó hangulatú piknik keretében. 
Gratulálunk mindenkinek az elért ered-

ményekhez! Mi, tanító nénik azt gondoljuk, 
a felnőttek személyes példamutatásával, 
ilyen nagyszerű programokon való részvé-
tellel közelebb lehet hozni a sport szeretetét 
a gyermekekhez.

Óbuda Békásmegyer Önkor-
mányzat támogatásával, az Óbu-
dai Sport Kft. szervezésében, 
megrendezésre került a Szabadidő 
szeretem! Újratöltve 2015. évi ren-
dezvénysorozat második állomása 
az Óbudai Futófesztivál.
Csodálatos napsütés fogadta a rajt-

hoz állókat, akik már korán reggel a 
helyszínen gyülekeztek. A helyszín 
változatlanul a Duna-parton volt, a 
pünkösdfürdői gátnál, amely immár 
második alkalommal adott otthont a 
rendezvénynek.
A rendezők igyekeztek valóban fesz-

tivál hangulatot teremteni, versenytá-
vok választéka és a versenyközpont sok 
színes programja várta a látogatókat: a 
Szent Margit Rendelőintézet munkatár-
sai ingyenes szűrővizsgálatokat és pre-
venciós tanácsadást tartottak, a cipőteszt 
busz munkatársai hasznos tanácsokkal 
látták el az érdeklődőket, a gyerekek kö-
rében rendkívül népszerű volt az arcfes-
tés és lufi hajtogatás, a sárkányhajózás 
lehetőségét is sokan üdvözölték, ahol 
örömmel szálltak vízre a szárazföldi pró-
batétel után. Új távok kijelölésével több 
lehetőséget adtak a futás szerelmeseinek 
és családoknak egyaránt, hiszen sporto-
lás és a mozgás rendkívül nagy élményt 
nyújt gyerekeknek és szüleiknek is.
Legtöbben a 2015 m távon indultak, 

amelyet a 7 km-es táv rajtvonalához 
álló 800 fő követett. A félmaratoni tá-
von is többen vettek részt, mint a tava-

lyi évben. A táv megtételére az egyéni 
nevezés mellett lehetőséget adtak 2-3 
fős váltó csapatban való részvételre is.
Az eseménysorozat fővédnöke Bene-

dek Tibor és Bús Balázs polgármester úr 
aktív szerepet vállalt a 2015 m táv indí-
tásában és a befutók éremmel való jutal-
mazásában. A 7 km táv indításánál Sinkó 
Andrea segédkezett, a félmaratoni távnál 
pedig Papp Krisztina kétszeres magyar 
bajnok hosszútávfutónő és Szabó Szilvia 
tizenháromszoros kajak világbajnoknő 
lelkesítve köszöntötték a félmaratoni fu-
tókat és rajtoltatták el a mezőnyt.
A rendezvény a résztvevők számára 

igazi közösségi élményt nyújtott és a 
programsorozatban ősszel újra talál-
kozhatnak az Óbudai Futófesztivállal!
A Szabadidő, szeretem! Újratöltve 

rendezvénysorozat legközelebbi ál-
lomása a Sportágbörze május 10-én 
kerül megrendezésre a TVE Sportpá-
lyán, amelyet a hagyományos Tour de 
Óbuda követ május 31-én.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626763450899545.1073742145.1475479139361311/1626763454232878/?type=3&theater
http://obuda.hu/hirek/elrajtolt-az-obudai-futofesztival/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626763450899545.1073742145.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626763450899545.1073742145.1475479139361311&type=3&uploaded=1
http://obuda.hu/hirek/elrajtolt-az-obudai-futofesztival/
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Újabb fodrosos sikerek 
a Kaán Károly Országos 
Természetismereti 
versenyen!

Nem túlzás azt állítani, hogy a 
Fodros Általános Iskolában évtize-
dek óta „jó gyakorlattá” vált a ter-
mészetismeret-földrajz versenyek-
re való eredményes felkészülés. 
Ennek a munkának legfőbb rugója 

Bozókiné Havas Katalin tanárnő, aki 
„titkos receptje”szerint készíti fel év-
ről évre tanítványait úgy, hogy azok 
meg sem állnak az országos versenyig.
Kati néni a készülést már szeptem-

ber hónapban elkezdi. Az ötödik osz-
tályos gyerekek megismerése a termé-
szetismeret órán nem kis feladat, ezért 
az évek gyakorlata alapján kialakult jól 
bevált kiválasztási rendszere.
A diákokkal közösen jelölik ki a cé-

lokat, fogalmazzák meg önmagukkal 
szembeni elvárásaikat. És persze min-
dent megtesznek annak érdekében, 
hogy a kitűzött célok sikerüljenek.
A tanulók tanárukkal egész éven át 

kitartóan dolgoznak. 
Kati néni a versenyre készülő diá-

kokkal nagyon szoros együttműkö-
dést alakít ki, több ez, mint tanár diák 
viszony. Mind szakmai felkészültsége, 
mind pedagógia gyakorlata elismerést 
vált ki tanítványaiban.
Az idén tehát 5 diákunkért izgulhatunk 

az országos döntőben május 23-24-25-én. 
Sok sikert kívánunk, szurkolunk értük!
Íme, az idei győztesek
Fővárosi 1. hely: Besze Viola - 5.b
Fővárosi 2. hely: Lévay Boglárka - 5.c
Fővárosi 3. hely: Lakatos Lili - 5.a
Fővárosi 1. hely: Somogyi Zsófia - 6.b
Fővárosi 2. hely: Simon Dominik - 6.a
Fővárosi 6. hely: Danyi Bence - 6.b

Óbudai Sportágbörze
2015. május 10-én kerül meg-

rendezésre a már minden év-
ben jelentkező sportágajánló. 
Itt minden III. kerületi sport-
egyesületnek lehetőséget adunk 
a nagyközönség részére való be-
mutatkozásra.
Meghívottak között rendszerint 

30 sportegyesület szerepel. Igyek-
szünk a családok részére minél szé-
lesebb választékot felkínálni, annak 
érdekében, hogy a gyermeküknek a 
leginkább alkalmas sportágat talál-
ják meg.

A sportbemutatókon az érdek-
lődők aktív részesei lehetnek a 
programoknak, kipróbálhatják a 
sporteszközöket, a sportágakat, így 
pozitív sportélményeket szerezhet-
nek.
Időpont:
2015 május 10.
Vasárnap 9-15 óra között
Új helyszínünk:
TVE Sportpálya és a Kaszások 
Streetball pálya, a 1037 Budapest 
Rádl árok és Kalap utca által körbe-
határolt terület.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626763744232849.1073742146.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626763744232849.1073742146.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626763744232849.1073742146.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626763744232849.1073742146.1475479139361311&type=3&uploaded=1
http://obudasport.hu/2015/04/obudai-sportagborze-2/
http://obudasport.hu/2015/04/obudai-sportagborze-2/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626763744232849.1073742146.1475479139361311/1626763787566178/?type=3&theater
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Megjelenik 
kéthetente

Április 15-én a Zápor utcai iskola ud-
varán közel 200 kisiskolásnak nyílt lehe-
tősége a Kézenfogva Alapítvány kalóz-
hajójának kipróbálására. A rendezvény 
célja a fogyatékkal élők helyzetére fel-
hívni a figyelmet, megismertetni minél 
több diákot a sérült emberek hétköz-
napi kihívásaival.
Az eseményről Kovács Mónika szá-

molt be újságunknak.
Az országos körút első állomása az 

Óbudai Nagy László Általános Iskola 
volt, amit még az országban 10 másik 
helyszín követ. A Kézenfogva Alapít-
vány idén új arculattal indította útjára az 
esélyegyenlőségi programját.
Az utazó kalózhajóvá alakított kamion-

ban mindennapi helyzeteket megoldására 
nyílt lehetősége a gyerekeknek, miközben 
játékos formában ismerkedhettek a fogya-
tékossági típusokkal. Így Csupaszív értelmi 
fogyatékos kalóz kabinjától indulva eljut-
hattak Csupaélet mozgáskorlátozott ka-
lóz élethelyzetének megtapasztalásáig egy 
kerekesszékes akadálypálya teljesítésével. A 
hajó kalózainak vidám életével megismer-
kedve a jelnyelv rejtelmeit is felfedezhették, 
vagy éppen néhány palack sorba állításával 
megtapasztalhatták, egy autistának milyen 
sokat jelenthet a kiszámítható napirend.
Az idei program így a hétköznapi prob-

lémákra és aprónak tűnő kihívásokra 
irányítja a fiatalok figyelmét, megmu-
tatva ezzel, hogy a fogyatékos emberek 
számára sokszor a legegyszerűbb dolgok 
is akadályt jelenthetnek, és hogy az épek 
hogyan tudnak ezen segíteni. Ennek első 
lépése az elfogadás.
Fogadd el, fogadj el!
A fogyatékos emberek partnerként törté-

nő elfogadása jelenti az alapot ahhoz, hogy 
akár hallássérülten, akár mozgáskorlátozot-
tan méltósággal lehessen élni a társadalom-
ban. A fogyatékosság sok esetben nehezen 
megfogható, összetett dolog, amit nem 
egyszerű szemléltetni egy gyerek számá-
ra. A célközönség a 7-14 éves korosztály, 
akik még kellően nyitottak és előítéletektől 
mentesek, így a játék által még formálható 
a szemléletük is. „A legfontosabb, hogy a 
résztvevő gyerekeket elindítsuk a nyitottság 
és a tolerancia útján, felkeltsük a bennük 

rejlő természetes kíváncsiságot” - emelte ki 
Pordán Ákos, az Alapítvány ügyvezetője a 
turné kezdő állomásán tartott sajtótájékoz-
tatón. A program célja így az egyéni tapasz-
talatszerzés, az érzékenyítés a fogyatékkal 
élők mindennapi kihívásait illetően, pozitív 
attitűdök kialakítása. Az OTP Esély Játék 
kapcsán joggal merül fel a kérdés, mit keres 
egy bank a kalózhajón? Ugyanaz az elbánás, 
ugyanaz a szolgáltatás – összegezte Bocskai 
István, az OTP Bank Társadalmi Kapcso-
latok és Belső Kommunikációs vezetője 
a pénzintézet szerepvállalása kapcsán. A 
nagyszabású közvélemény-formáló prog-
ram így immár tíz éve teremt lehetőséget 
arra, hogy egy-egy ilyen alkalommal az ép 
és sérült emberek közelebb kerülhessenek 
egymáshoz, megtapasztalva, hogy a fogya-
tékkal élők is sok mindenre képesek, csak 
nekik esetenként több segítségre van szük-
ségük a céljaik eléréséhez.
Elfogadóbbá válás a művészetek által
Az Óbudai Nagy László Általános Isko-

la MUS-E programban résztvevő diákjai 
voltak az első látogatói a kalózhajónak. A 
Kézenfogva Alapítvány kezdeményezésé-
hez csatlakozó MUS-E Egyesület a mű-
vészetek által kívánja elérni azt a célt, ami 
az előbbi esetben a játék által valósul meg 
– hangsúlyozta Kravalik Brigitta, a MUS-E 
Egyesület vezetője a civil kezdeményezé-
sek összefogása kapcsán. Az elfogadás, a 
tolerancia, az odafigyelés vagy azok hiánya 
a hátrányos helyzetű gyerekek esetében is 
mindennapi kérdés. A művészeti nevelé-
si program fókuszcsoportjai a hátrányos 
helyzetű és veszélyeztetett kisiskolás gyere-
kek, így került be a programba az Óbudai 
Nagy László Általános Iskola 3.a osztálya 

is, akik az elmúlt 6 hónapban művészek 
által ismerkedtek a zene, a tánc, a színház 
és a képzőművészet nyújtotta lehetőségek-
kel. A turné első állomásán gondos házi-
gazdaként fogadták az iskolájukba érkező 
gyerekcsoportokat, és maguk is szívesen 
kutatták a kalózok rejtett kincseit. A sokféle 
kisgyerek zsibongásában nyert valódi értel-
met a kampány célja: egymás megismerése 
és elfogadása innen indul.
Esélyt teremtve a tanuláshoz, képességeik 

fejlesztéséhez, a munkához éppúgy, mint a 
szabadidő hasznos eltöltéséhez – ép em-
bereknek, fogyatékkal élőknek, vagy hátrá-
nyos helyzetben nevelkedőknek.
A hétköznapi kihívások vidám hőseinek.

Kalózhajó az Óbudai Nagy László Általános Iskolában

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1626764167566140.1073742147.1475479139361311&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1626764167566140.1073742147.1475479139361311/1626764327566124/?type=3&theater
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