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„Az éneklés a lényeg 
nálam”– interjú Kobzos 
Kiss Tamással 
(részlet)
Kobzos Kiss Tamás Liszt Ferenc-

díjas zenész, előadóművész, zenepe-
dagógus 1950. május 30-án született 
Debrecenben. Zongorázni, gitároz-
ni tanult, egyetemi évei alatt (Kossuth 
Lajos Tudományegyetem, vegyész szak) 
a Főnix színjátszó együttes, majd a 
Délibáb népzenei együttes tagja lett, 
és az ének mellett több hangsze-
ren is megtanult játszani: citera, ko-
boz, brácsa, tekerő, lant, török saz. 
1974-ben került Budapestre, ahol a 
Néprajzi Múzeumban restaurátorként 
dolgozott. 
Az interjút a 9-10. oldalon olvashatják

Igazgatói karácsony a Miklós téri iskolában
A Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központ 03 Tankerületének 
óvodai, általános és középiskolai 
intézményvezetői az idei évben 
(is) a Szent Miklós Általános Is-
kola, EGYMI, Kollégium és Gyer-
mekotthonában tartották közös 
karácsonyukat. Virt István beszá-
molóját olvashatják.

A december 12-én, délután öt órakor kezdődő igazgatói találkozó nem csak a 
közös karácsony várásra adott lehetőséget, hanem a résztvevők köszönthették 
az intézményt közel 40 éve igazgató Marton Tibornét, aki négy évtizedes peda-
gógiai és igazgatói pályája után az idén megkezdi nyugdíjas éveit.
Cikkünk a 8. oldalon folytatódik

Büszke fenyők éneke
Mikor a csillagok kigyúlnak az égen, 

A pici angyalok táncolnak a fényben. 
A fenyők mesélnek a csillámos hó alatt, 
Kitárják águkat minden nyugodt marad. 
Vidáman táncolnak az ezüst hópihék is 
- Karácsony, a fenyők szívébe tekints! 

Akik minden nap boldogok, zöldben pompáznak, 
Hozzák a ragyogó, szép ünnepet a világnak. 

Csak némán állunk a boldog ünnep előtt, 
Felöltözködnek a büszke, didergő fenyők. 

Mosolyognak, táncolnak és énekelnek, 
Angyalok sokasága lepi el a földet. 

A fenyők énekelve várják az ünnepet, 
Minden ember boldog szívébe költöznek. 
Ott, hol összeérnek a forró, izzó szívek: 

- Szeressenek és vigyázzanak egymásra az emberek. 
A fenyők is családosan, büszkén élnek, 

Karácsonykor szerető embereket keresgélnek. 
Eljött hát Karácsony, a fenyők ünnepe: 

- Érjen össze minden ember szíve és szeretete! 
Erről szól a Karácsony, a tél legszebb ünnepe, 
Angyalok békét szórnak, és szól a büszke fenyők éneke

Kormos Nikolett, poet.hu
Tankerületünk ezzel a szép verssel kí-
ván minden kedves olvasónknak Áldott 
Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt!

Ismét Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont 
az Óbudai Harrer Pál 
Általános Iskola
A hazai tehetségsegítő rendszer, a 

Magyar Géniusz hálózat alapegysé-
gei a Tehetségpontok:
Az öt évvel az indulás után ma 
már a Kárpát-medence területén 
ezernél is több található belőlük. 
Örömünkre szolgál hírt adni ar-
ról, hogy a Magyar Tehetségsegítő 
Szövetség Tanácsa a magas szintű 
iskolai tehetséggondozó munka el-
ismeréseként 2017-ig „Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont” kitünte-
tő címet adományozta az Óbudai 
Harrer Pál Általános Iskolának.
Cikkünk a 17. oldalon folytatódik
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Mikulás Nap a Béresben
 Kattintson Facebook oldalunkra!

A Dr. Béres József  Általános Isko-
la idén is változatos programokkal 
tette színesebbé az iskolai Mikulás 
Napot, ami a decemberi program-
sorozat egyik fénypontja: Reggel a 
felső tagozatos osztályokat látogatta 
meg a Mikulás, majd a 4. órában kis 
műsorral és csokival kedveskedtek a 
felsősök az alsós gyerekeknek. Az 5. 
évfolyam versekkel, az iskolai énekkar 
pedig csodaszép dalokkal nyűgözte le 
a kicsiket.
A varázslat délután is folytatódott, 

hiszen kézműves foglalkozásra és 
táncházra került sor, majd sötétedés-
kor kezdődött a felsősök Mikulás bu-
lija, amelynek során bemutathatták a 
táncórákon tanult Cha-Cha-Cha-t a 
negyedik és hetedik évfolyamosok, 
felléptek a 4.b osztályosok saját dal-
szerzeményükkel és az énekkarosok 
is bemutathatták repertoárjukat. Majd 
játékos vetélkedők következtek, s vé-
gül zenés-táncos programmal zárult a 
nap.
Természetesen nem csak saját tanu-

lóinkra gondoltunk Mikulás napján, 
az előző évhez hasonlóan, idén is 
ellátogatott a 8.a osztály a Dósa ut-
cai óvodásokhoz, akiket egy Mikulás 

műsor keretében köszöntöttek. Az 
előadás a piciknek egyből elnyerte 
tetszését, ami abban is megnyilvánult, 
hogy közösen énekelték a már ismert 
dalokat a szereplőkkel együtt, miköz-
ben lelkesen tapsoltak.
A műsor végén kisebb ajándékkal 

kedveskedtek a nyolcadikos diákok. 
Igazán sajnálta az idén ballagó osztály, 
hogy ez volt az utolsó ilyen alkalom, 
ahol az ovisokat meglátogathatták.
A Kiserdőben is minden évben na-

gyon várják a piros ruhás, fehér sza-
kállas Mikulás érkezését. A Mikulás 
idén is megérkezett a tagiskolába, ahol 
illően köszöntötte őt az iskola apraja-
nagyja.
Az 1.d osztályos tanulók kis műsorral 
kedveskedtek nem csak a Télapónak, 
hanem az iskola minden kisdiákjának. 
Miután a tanulmányi versenyeken elő-
kelő helyezéseket elért tanulókat nem 
csak tapssal, hanem csokival is díjaz-
tuk, minden osztály a saját termébe 
vonult, s ott várta, hogy a Mikulás 
soha ki nem ürülő zsákjából ajándé-
kokat varázsoljon mindannyiuk szá-
mára.
Kedves Mikulás, köszönjük, hogy el-
jöttél, jövőre is visszavárunk!

Meghívó az Óbudai 
Gimnázium Karácsonyi 

Hangversenyére
Az Óbudai Gimnázium szeretettel 

meghívja Önt Karácsonyi Hangverse-
nyére 2014. december 17-én (szerda) a 
szentmise után az Óbudai Szent Péter 
és Pál Főplébánia Templomba.

Helyszín:
Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia 
Templom
1036. Budapest, Lajos u. 168. 
Árpád híd, budai hídfő
Időpont: 
2014. december 17. 18:45
Mindenkit szeretettel várunk!

Fellépnek:
• iskolánk kórusai
• a kórus hangszeres szólistái
• színjátszó körünk tagjai

Közreműködnek:
• Care Voci Kamarakórus
• Óbudai Kamarakórus
• Király Miklós - orgona

Vezényelnek:
• Király Gabriella és
• dr. Erdős Ákos 

Műsor:
Egyházzenei művek a zenetörténet 
különböző korszakaiból, hangszerszó-
lók, valamint tradicionális karácsonyi 
dalok.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559553824287175.1073741979.1475479139361311/1559554057620485/?type=3&theater
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Karácsonyi szerenád a szakrendelőnél

Eseménydús szombat a Fodrosos gyerekeknek
A Fodros Általános Iskola tanu-

lóinak - nem túlzás azt állítani - 
biztosan emlékezetes marad ez a 
szombat.
Az iskolánk énekkara a Rendelőinté-

zetnél adott szerenád után az Óbudai 
Fő térre vette az irányt, ahol az Ad-
vent Óbudán rendezvényén a Fő téri 
színpadon is szórakoztatta az arra já-
rókat.
A közönség hatalmas tapssal jutal-

mazta a gyerekek gyönyörű dalait, s a 
tanárnők színvonalas munkáját.
Ennek a napnak a legjobb híre a fod-

rosok számára mégsem ezek voltak: 
az Önkormányzat és az Óbudai Kul-
turális Központ által szervezett ke-
rületi Karácsonyfa díszítő versenyen 
iskolánk csapata idén is a legszebb 
karácsonyfa díszítést készítette el. 
Így - mint minden évben - idén is első 
a Fodros!

 Kattintson Facebook oldalunkra!

December 13-án, szombaton meg-
lepetés előadással ajándékozta meg a 
Vörösvári úti orvosi rendelő dolgozó-
it a Fodros Általános Iskola kórusa.
A Szent Margit Rendelőintézet novem-

ber 8-ra egészségnapot szervezett a kerü-
let pedagógusainak és az Önkormányzat 
dolgozóinak. A meghívottak számos in-
gyenes szűrővizsgálaton vehettek részt a 
Vörösvári úti szakrendelőben.
Tamás Ilona tankerületi igazgató és a 

Fodros Általános Iskola kórusa a kerü-
let valamennyi pedagógusa nevében egy 
rövid szerenáddal köszönte meg a Ren-
delőintézet szakembereinek a munkáját, 
valamint azt a nagyvonalú lehetőséget, 
hogy rendelőintézet orvosai minden év-

ben egy szombatot áldoznak szabadide-
jükből kerületi pedagógusaink ingyenes 
soron kívüli szűrővizsgálatára.
A Fodros-kórusának a gyeremekei gyö-

nyörűen énekeltek, Tóth Brigitta veze-
tésével és Merkó Ágnes tanárnő közre-
működésével nagyon szép műsort adtak 
elő, a meglepetés pedig olyan jól sikerült, 
hogy a Főigazgató úr is az könnyekig ha-
tódott - számoltak be a kórustagok
A meglepetés tényleg hatásos volt, az 

orvosok és asszisztensek örömmel vet-
ték a szombati minikoncertet, amelyet 
Dr. Petrik Róbert, a Szent Margit Ren-
delőintézet Főigazgatója és Szente Zsu-
zsanna, ápolási igazgató köszönt meg a 
gyerekeknek.

Német - Szlovák - 
Lengyel advent

Óbuda-Békásmegyer Német, Szlo-
vák és Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata és a Braunhaxler Egyesület 
hagyományos, nemzetiségi adventi ün-
nepe, melyen fellépnek Óbuda-Békás-
megyer német nemzetiségi óvodásai és 
iskolásai, valamint német, szlovák és 
lengyel nemzetiségi énekkarok.
Az adventi gyertyát meggyújtja, és 

ünnepi beszédet mond: Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere.
Helyszín:
Békásmegyeri Közösségi Ház 
1039. Bp., Csobánka tér 5.
Időpont:
2014. december 18. 17:00-tól

Karácsonyi kézműves 
alkotóház és vásár

Kreatív foglalkozás kicsiknek és na-
gyoknak ünnepi hangulatban.
A kézműves foglalkozások anyagkölt-
sége: 300 Ft.
Közben: Karácsonyi apróságok vására.
Helyszín:
3K - Kaszásdűlői Kulturális Központ 
1033. Bp., Pethe Ferenc tér 2.
Időpont:
2014. december 19. 16:00-19:00

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559554857620405.1073741980.1475479139361311&type=3&uploaded=12
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559554857620405.1073741980.1475479139361311/1559555637620327/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559557677620123.1073741981.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/tankerhir3
http://kulturkozpont.hu/bk/event/nemet-szlovak-lengyel-advent-3/
http://kulturkozpont.hu/bk/event/nemet-szlovak-lengyel-advent-3/
http://kulturkozpont.hu/3k/?event=karacsonyi-kezmuves-alkotohaz-es-vasar
http://kulturkozpont.hu/3k/?event=karacsonyi-kezmuves-alkotohaz-es-vasar
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559554857620405.1073741980.1475479139361311/1559555157620375/?type=3&theater


Mesés hétvégék –  
Erdei gyertyák lángja

Karácsonyi sürgés-forgás, megpihe-
nés, alkotás. Készítünk díszeket a fára, 
ablakra, festünk papírt csomagoláshoz, 
üdvözlőlapnak. A mesebeli Kerekerdő 
méhkaptárából küldött méhviasz la-
pokból illatos gyertyákat görgetünk. 
Téli játékok, karácsonyi énekek és egy 
hótündér-mese teszik teljessé ezt a kö-
zös ünnepi készülődést.
Házigazda: Gyenes Zsuzsa (Mesezengő) 
és Szmirnov Krisztina (Tipegő).
A belépés díjtalan.
Helyszín:
Csillaghegyi Közösségi Ház
1039. Bp., Mátyás Király út 13-15.
Időpont:
2014. december 20. 10:00-12:00

Civil Mesék
A III. kerületi civil szervezetek vezetői 
kedvenc meséiket olvassák fel a kará-
csonyfánál.

Ezen alkalommal a rászoruló gyerme-
kek reggeliztetésében szerepet vállaló 
Összefogás Óbudáért Egyesületet lát-
hatjuk
Helyszín:
Békásmegyeri Közösségi Ház
1039. Bp., Csobánka tér 5.
Időpont:
2014. december 21. 15:30-tól
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ÖKO Karácsony – Adventi délutánok a Pais Dezső 
Általános Iskola könyvtárában

Adventi szokásokkal és hagyomá-
nyokkal ismerkedtek meg a Pais 
Dezső Általános Iskola kisiskolásai, 
miközben szorgos munkával készí-
tettek papírdíszeket, kísérőkártyákat 
már nem használt papírdobozokból.
Az újrahasznosítás jegyében a díszítés 

során fehér és piros temperával festettek 
egyszerű formákat a kivágott alakokra. 
Színes hímzőfonallal és gombokkal de-
koráltak „mézi” formákat. Régi csoma-
golópapír kivágott alakjait ragasztották 
kísérőkártya-formákra. A foglalkozások 
alatt Grimm: A kis gyufaárus lány me-
séjét hallgatták Alföldy Róbert előadá-

sában, illetve Zséda énekével. A foglal-
kozás végén megtekintették a klasszikus 
Disney-rajzfilmet. Az első osztályosok 
nagy örömmel jöttek a foglalkozásokra 
a könyvtárba. A harmadik és negyedik 
osztályosok a délutáni napközis foglalko-
zások alkalmával már szintén második, 
illetve harmadik alkalommal vettek részt 
ezen a kézműves foglalkozáson.
Novemberben a Márton napi szoká-

sokról beszélgettünk és megnéztük a 
Ludas Matyi című rajzfilmet. A tavaszi 
ünnepkör szokásait és hagyományait is 
hasonlóan szeretnénk megismertetni a 
gyerekekkel.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

http://kulturkozpont.hu/csk/event/meses-hetvegek-erdei-gyertyak-langja/
http://kulturkozpont.hu/csk/event/meses-hetvegek-erdei-gyertyak-langja/
http://kulturkozpont.hu/bk/event/civil-mesek-4/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559558390953385.1073741982.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559558390953385.1073741982.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559558390953385.1073741982.1475479139361311/1559558497620041/?type=3&theater
http://obudasport.hu/korcsolyazobuda/
https://www.facebook.com/tankerhir3
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Óbuda legszebb karácsonyfája

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata és az Óbudai Kulturális Központ  
2014-ben is megrendezte a kerületi 
tanintézmények: iskoláink, óvodáink 
adventi versenyét, a hagyományos 
karácsonyfa-díszítő versenyt.
Idén az óbudai óvodák és iskolák csa-

patai tizennyolc fenyőt öltöztettek gyö-
nyörű díszbe.
A  zsűri dolga nem volt egyszerű, Dr. 

Csepeli Zsuzsanna, az Óbudai Sport és 
Szabadidő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, 
Lőrincz Edina, az Óbudai Kulturális Köz-
pont ügyvezető igazgatója, Népessy Noémi, 
az Óbudai Múzeum igazgatója és Horváth 
András, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
kulturális főtanácsadója hosszas mérlegelés 
után tudta csak kiválasztani a legszebb 
fákat.
A csapatok két kategóriában mérettet-

tek meg; az óvodák és az iskolák kate-
góriájában került kiválasztásra a hat leg-
szebb fa.
Idén Óbuda legszebb Karácsonyfája 

ovis versenyén az első helyen a Gyer-
mekvilág Óvoda, Arató épület, Egér 
csoport végzett, 2.  helyezést értek el a 

Vackor Óvoda ovisai és 3. lett a Pitypang 
Művészeti Óvoda, Pillangó csoportja.
Az iskolák közül Fodros Általános Is-

kola karácsonyfája lett az első, az Óbudai 
Nagy László Általános Iskola  Zápor tag-
iskolájának csapata a 2., a Krúdy Gyula 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola pedig a 3. helyezést érte el 
a díszítésben.
Az eredményhirdetést követően a 

versenyben feldíszített csodálatos kará-
csonyfákat nehéz helyzetben élő csalá-
doknak ajánlották fel.
A Fő téri színpadon Bleszkán Ildikó 

igazgatóhelyettes, az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
részéről köszönte meg a felajánlást, és el-
mondta, hogy intézményük segítségével 
a legjobban rászorulók családok kapják 
meg a fákat.
Az Óbudai Kulturális Központ idén a 

gyermekétkeztetést támogató Összefo-
gás Óbudáért Egyesület részére gyűjtött 
adományokat, amelyet Csikósné Mányi 
Júlia elnök vett át.
A díjakat és az adományt Lőrincz Edi-

na az ÓKK igazgatója adta át.

„Mater Fabia Herbariuma” 
Házi praktikák az Ókorból 

2015. január - március
A természetből nyerhető színek és 

illatok titkainak megismerésére, ma is 
jól használható ókori technikák elsajá-
títására nyílik lehetőség az Aquincumi 
Múzeumban.
Az antik kertek jellemző növényeinek 

változatos felhasználási módjaival szak-
ember ismerteti meg az alkotóműhely 
résztvevőit. Az ismeretszerzés mellett 
az aktív tevékenység, kenőcsök, festé-
kek készítése is része a programnak. 
A tanfolyamra 17 éven felüliek jelent-
kezését várjuk.

Témák és időpontok:
Január 31. - Párlatok, gyógykenőcsök 
– ókori egészségfortélyok
Február 28. - Gyapjúfestés – selyem-
festés, növényi színezőanyagok
Március 28. - Növényi tinták és fes-
tékek fára, papírra
A program minden alkalommal 
10:00-15:00 óráig tart.
Helyszín:
Aquincumi Múzeum,
1033. Budapest, Szentendrei út 135.
A tanfolyam díja: 
Egy alkalom: 6000.-Ft
3 alkalmas bérlet: 15.000.- Ft
Az ár az alapanyagköltséget és a múzeumi 
belépő díját is tartalmazza.
Jelentkezés és bővebb információ: 
• a múzeum honlapján:

www.aquincum.hu
• E-mailben:

Ódor Bernadett
odor.b@aquincum.hu,
Bögi Enikő
bogi.eniko@aquincum.hu; 

• Telefonon:
1/4301081, 1/2501650

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.583879158380371.1073741841.140256846075940&type=1
https://www.facebook.com/140256846075940/photos/a.583879158380371.1073741841.140256846075940/583879945046959/?type=3&theater
http://www.aquincum.hu/programajanlo/mater-fabia-herbariuma
http://www.aquincum.hu/programajanlo/mater-fabia-herbariuma
http://www.aquincum.hu/programajanlo/mater-fabia-herbariuma
http://www.aquincum.hu/programajanlo/mater-fabia-herbariuma
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Jubileumi kiállítás a Pedagógiai Intézetben
Az Első Óbudai Német Nyelvoktató 

Nemzetiségi Általános Iskolában 15 
évvel ezelőtt indult el az Aelia Sabina 
Alapfokú Művészeti Iskola által tar-
tott képzőművészeti oktatás. Az akkor 
még 1 csoporttal induló foglalkozás az 
évek alatt kinőtte magát. A kiállításról 
Tóth Márta, rajztanár számolt be újsá-
gunknak.

Jelenleg 9 csoportot vezetünk kolléganőm-
mel, Kovács Viktóriával. Az általános isko-
la létszámát tekintve elmondhatjuk, hogy a 
gyerekek csaknem egynegyede iratkozott be 
a délutáni foglalkozásokra. Örülünk, hogy 
már évek óta nagy az érdeklődés a képzős 
órák iránt és a létszám annak ellenére sem 
csökkent jelentősen, hogy az utóbbi két év-
ben megnőtt a gyerekek délelőtti és délutáni 
óráik, elfoglaltságaik száma.
Legtöbben az alsósok közül jönnek a 

képzős órákra, de a felsősök közül is sok a 
kitartó gyerek, sőt mindig van néhány ta-
nulónk, akik a középiskolából járnak visz-
sza foglalkozásainkra. 
Az alsósok nagy lelkesedéssel vetik 

bele magukat a különböző technikákba, 
kedvelik a kísérletezgetést. Azt szeretik a 
legjobban, ha fülig festékesek lehetnek, 
kevergethetik a színeket. Fel van adva ne-
künk is a lecke, hogy minél változatosabb 
feladatokat találjunk ki a számukra. A fel-
sősök már jobban el tudnak merülni a ko-
molyabb rajzi problémákban, a nagyobb 
koncentrációt igénylő feladatokban és si-

keresen birkóznak meg a nagy felületekkel 
is. 
Évek óta szerettünk volna egy olyan ki-

állítást rendezni, ahol elég hely van arra, 
hogy minden gyerek be tudjon mutatkoz-
ni munkáival és meg tudjuk mutatni a szü-
lőknek is a legszebb alkotásokat. Így ők is 
bepillanthassanak a képzős foglalkozáso-
kon folyó munkába. Éppen ezért örültünk 

annak a lehetőségnek, hogy novemberben 
mi mutathattuk be tanítványaink rajzait, a 
Pedagógiai Intézetben. Kihasználtuk az 
intézmény minden előnyét: a hatalmas 
paraván felületeken nagyméretű rajzokat 
is ki tudtunk állítani a nagyobbaktól, cso-
portmunkát a kisebbektől. Végre minden 
tanítványunknak volt kitéve munkája, az 
alsósoknak és az ügyesebbeknek több is. 
Minden alsós szülőt meg tudtunk hívni a 
megnyitóra, de jöttek a felsősök szülei kö-
zül is. 4 képzős tanítványunk, akik zenét is 
tanulnak kis zenedarabokkal színesítették 
a megnyitót. Gyerekek és szülők egyaránt 
lelkesen keresgéltek a rajzok, munkák kö-
zött. A gyerekek büszkén álltak saját alko-
tásaik előtt egy-egy fotó kedvéért.
Jó volt látni, ahogy örültek a gyerekek 

annak, hogy kiállításon láthatták viszont  
saját munkáikat és más is megnézhe-
ti azokat, mint az ,,igazi művészekét”. 
Kívánom, ez a lelkesedés inspirálja őket 
további alkotásra és szorgalomra, hogy 
pár év múlva igazi művészként üdvö-
zölhessük őket.                   

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Az Óbudai Múzeum 
kínálatából
Hercegnőből Királyné

1334-et írunk. Piast Erzsébet királyné 
óbudai udvarában már javában folynak a 
klarissza kolostor és templom építési mun-
kálatai. Ki volt ez a lengyel hercegkisasz-
szonyból magyar királynévá lett asszony, 
Nagy Lajos királyunk édesanyja és társ-
uralkodója, aki határozottságával, férfiakat 
megszégyenítő eltökéltségével még férje 
halála után is a trónon maradhatott? Kiál-
lod-e a királyné próbáját? Leszel-e apródja 
vagy udvarhölgye?
Jelmezes régmúlt-idézés a lovagok és király-
asszonyok korából egy kis régészkedéssel 
és tárgykészítéssel. Kreatív műhelyfoglal-
kozás: pajzskészítés, fejdíszkészítés
Időtartam: 90 perc
A foglalkozások ára: 300 Ft/fő.

Óbuda A-Z-ig

Tematikus, egy-egy korszakot feldolgozó 
foglalkozásaink mellett a diákcsoportok 
átfogó tárlatvezetésünk során megismer-
kedhetnek Óbuda történetével a múzeum 
állandó kiállításában. Fő célunk, hogy a di-
ákok az egymásra épülő történeti folyama-
tokat megértsék, összefüggéseiben lássák, 
valamint az egyes korszakokon belül meg-
ismerjék a jellegzetes Óbudát, azokat az 
egyedi, a városrészre jellemző életmódbeli, 
társadalmi helyzeteket, amelyek megkülön-
böztetik a főváros többi részétől.
Időtartama: 60-70 perc
A tárlatvezetés ára: 200 Ft/fő

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559559380953286.1073741983.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559559380953286.1073741983.1475479139361311/1559559404286617/?type=3&theater
<a data-lightbox="article" href="http://www.obudaimuzeum.hu/getimage.php?pid=293">                <img class="arthumbnail" src="http://www.obudaimuzeum.hu/getimage.php?pid=293" />              </a>
https://www.facebook.com/tankerhir3
http://www.obudaimuzeum.hu/
http://www.obudaimuzeum.hu/
http://www.obudaimuzeum.hu/modul/article.php?id=92
http://www.obudaimuzeum.hu/modul/article.php?id=96
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Megjött a Mikulás! A Fodros Általános 
Iskolában járt(ak) a 
Mikulás(ok)
Mint minden évben, idén is sok 

Mikulás járt nálunk a gyerekek 
nagy örömére!
Az alsós osztályok napok óta készü-

lődtek, hogy méltóképpen fogadhas-
sák a „messzi útról” érkezett vendéget. 
Rajzoltak, festettek, osztályt díszítet-
tek, dalokat és verseket tanultak. 
A felsős osztályokban azon verse-

nyeztek, kié legyen a megtiszteltetés: 
ki öltse magára idén a mikulás-jel-
mezt, s milyen meglepetést szerezze-
nek alsós testvérosztályuknak. 
Aztán pénteken délelőtt egy-egy osz-

tálynyi krampusz kíséretében vonultak 
a mikulások a kicsik tantermeibe.
Az ajándékosztást kedves kis műso-

rok, mókás jelenetek előzték meg. Az 
alsós gyerekek versekkel és énekekkel 
köszönték meg felsős társaiknak az 
ajándékokat.
Így hát a Mikulás-nap nagyon jó 

hangulatban zajlott…
Kedves Mikulás! Várunk jövőre is!

Mikulás-buli
Hagyományainkhoz híven ez a nap 
nem csak a kicsikről szólt, december 
6-án a Fodros Általános Iskola Di-
ákönkormányzata Mikulás-napi bulit 
szervezett a felső tagozatos diákok-
nak. 
A három órás összejövetelen min-

denki kedvére táncolhatott. A torna-
teremben félhomályában diszkó várta 
a diákságot. Végig tele volt a táncpar-
kett! 
A tánccal párhuzamosan büfé is mű-

ködött, ahol diákjaink éhségüket és 
szomjukat olthatták.
Szuper esténk volt!

Kevés olyan jeles nap van, 
amelyhez annyi népszokás, hi-
edelem vagy tiltás kapcsolód-
na, mint a Luca 
naphoz, így nem 
meglepő, hogy a 
Dr. Béres József  
Általános Isko-
lában Luca-napi 
hagyományaink 
ápolása volt terí-
téken.
A karácsonyt váró  

időszak egyik leg-
m o z g a l m a s a b b 
napja iskolánkban 
a Luca nap.
Szokásunkhoz hí-

ven a napot a lucázók kezdték. 
Az 1.c-sek vidám kotyolásukkal jár-
ták végig az osztályokat jó egészsé-

get, bő termést kí-
vánva a jövő évre. 
Kedves műsorukat 
mindenütt nagy 
tapssal és finom 
édességekkel ju-
talmazták. Ezután 
kezdődött az iga-
zi vásári forgatag! 
A kézműves aján-
dékok, sütemé-
nyek, karácsonyi 
díszek között min-
denki kedvére vá-
logathatott.

Luca, Luca kitty-kotty

December elején a Szent Mik-
lós Általános Iskolába is a Miku-
lásra történő várakozás jegyében 
teltek a hétköznapok. Kicsik és 
nagyok várták a Mikulás elő-
adást, amelyet követően a Tél-
apó tele puttonyával tette öröm-
telibbé a gyerekek napját.
Először a  felső tagozatos osz-

tályok lepték meg saját készítésű 
ajándékaikkal a kisebbeket, amit a 
kicsik is viszonoztak.

Ezt követően a díszteremben 
kezdődött a Mikulás műsor, ahol 
varázslat segítségével bekukkant-
hattunk a Mikulás házába, és meg-
tudhattuk, hogyan készül a Mikulás, 
a manók, a rénszarvasok, no meg a 
szánkó, a csizma és a kabát az ün-
nepre, és ahol a Mikulás – termé-
szetesen a manók és a rénszarvasok 
segítségével – kiosztotta az ajándé-
kokat, mindannyiunk nagy örömé-
re.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559560760953148.1073741984.1475479139361311&type=3&uploaded=9
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559563744286183.1073741986.1475479139361311&type=3&uploaded=22
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559563744286183.1073741986.1475479139361311&type=3&uploaded=22
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559563744286183.1073741986.1475479139361311&type=3&uploaded=22
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559560760953148.1073741984.1475479139361311/1559561657619725/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559563004286257.1073741985.1475479139361311&type=3&uploaded=7
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559563744286183.1073741986.1475479139361311/1559564454286112/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559563004286257.1073741985.1475479139361311/1559563060952918/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
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Báloztunk a Váradiban

Idén november 28-án került sor 
az Óbudai Nagy László Általá-
nos Iskola hagyományossá vált 
Szülői Báljára a GÁT Alapítvány 
és a tantestület szervezésében.
Az alapítvány elnöke, Hajdu And-

rea kérésünkre elmondta: A 1991. 
május 13-án létrehozott alapítvány 
célja az iskola alaptevékenységén kí-
vül eső oktató-nevelő munkájához 
szükséges tárgyi és személyi feltéte-
lek biztosítása, illetve ezen képzési 
formákban anyagi okok miatt részt 
venni nem tudó tanulók költségei-
nek részbeni vagy teljes átvállalása. 
Az Alapítvány közhasznú, képviselő 
szerve a 7 tagú megújult kuratórium. 
Sok-sok hátrányos helyzetű gyermek 
művészeti oktatását illetve erdei is-
kolában való részvételét, vagy nyári 
táborozását támogatták már.
Évről évre két célból kerül tehát 

megrendezésre ez az összejövetel. 
Egyrészt, hogy az iskolánk életét a 
mindennapokban segítő GÁT Ala-
pítvány büdzséjét kiegészítő, támo-
gató szülőknek köszönetet mond-
hassunk egy kicsit kevésbé kötött 
keretek között is. Emellett a bál jóté-
konysági rendezvény is, melynek idei 
bevételét az iskolaudvar rendbetéte-
lére fordítjuk majd. 
Idén is színes műsorral készültünk 

a résztvevő szülőknek. Énekeseink 
egyike már nem először lépett erre 
a színpadra. Pap Viktória fiatal mu-
sical énekesnő új partnerrel Sápszki 
Attilával érkezett. S mivel a bál té-
mája a mesék világa volt, mind a da-
lok, mind a táncok erre a területre 
repítették el a szórakozni vágyó kö-
zönséget. 
Táncos produkciókat is láthattak 

a kedves szülők. Előadóik a Pink 
Panthers Akrobatikus Rock and Roll 
Tánccsoport Egyesület, melynek ve-
zetője Halász Gergő már évek óta 
tanítja az iskola diákjait. 
Örömmel vettük, hogy több szülő is 

szívesen öltött jelmezt, így Pumukli 
mellett, Bob és Bobek párosát is a 
vendégeink között üdvözölhettük. 
A szinte már elmaradhatatlan meg-
lepetésként tanári műsor keretében 
pedagógusaink is különböző figu-
ráknak öltözve meséltek a tisztelt 
nagyérdeműnek, ahogyan azt teszik 
nap mint nap az osztálytermek falain 
belül is csemetéiknek. 
A bál immáron hagyománnyá, s 

mint ilyen, éves programunk ki-
hagyhatatlan részévé válva színesíti 
az ősz szürke napjait. Az éjszakába 
nyúló dínom-dánom pedig valódi és 
élményteli kikapcsolódást jelentett 
szülőnek és pedagógusnak egyaránt.

Igazgatói karácsony a 
Miklós téri iskolában
A közös karácsonyra és Marton Ti-

borné köszöntésére egybegyűlt tanker-
ületi igazgatók az intézmény, a kettős 
eseményhez méltó módon feldíszített 
dísztermében megtekinthették a kollé-
gium és gyermekotthon gyermekeinek 
műsorát. A műsor résztvevő gyerme-
keinek a jelenlevő intézményvezetők 
karácsonyi ajándékokkal kedveskedtek.

Ezt követően Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter úr és Tamás Ilona 
tankerületi igazgató asszony köszön-
tötte Marton Tiborné intézményve-
zető-asszonyt és átadták részére a 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. 
A megható perceket követően a ven-
dégek megtekintették az intézmény 
kollégiumát, gyermekotthonát, ami-
ről elmondható, hogy Marton Tibor-
né életműveként minden pedagógiai, 
szakmai és emberi igényt kielégít. 
Így advent időszakában jó volt egy 

kicsit közösen megpihenni, együtt 
örülni az eredményeknek, emberi 
és pedagógiai sikereknek, ennek kö-
szönhetően bizakodóan nézhetünk a 
jövőbe. Marton Tiborné, pedagógiai, 
vezetői személyes példamutatása erőt 
és hitet ad az utána jövőknek…

 Kattintson Facebook oldalunkra!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559566560952568.1073741987.1475479139361311&type=3&uploaded=7
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559550634287494.1073741978.1475479139361311/1559551330954091/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559550634287494.1073741978.1475479139361311/1559551134287444/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559566560952568.1073741987.1475479139361311/1559567704285787/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559550634287494.1073741978.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559550634287494.1073741978.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/tankerhir3
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„Az éneklés a lényeg nálam”– interjú Kobzos Kiss Tamással (részlet)
nyilván azt gondolják, hogy én kobzos 
vagyok. Ez a név azonban régen elsősor-
ban énekest jelentett. Én sok hangszert 
szeretek, mindig azt választom, ami leg-
közelebb áll az énekhez, mert mégis csak 
az ének az elsőrendű számomra. Nem is 
vagyok olyan jó hangszerjátékos, mint 
sokan mások.
– Az éneklésben azonnal a népdalok-
hoz kötődött?
– Nem. Nagy kanyarok voltak. A nép-
dalokhoz kötődtem, de nem a magyar 
népdalokhoz, hanem az amerikai nép-
dalokhoz, amikor elkezdtem gitároz-
ni, 14 éves koromban. Aztán nagyon 
jó angol tanárom lett a gimnáziumban, 
Abádi Nagy Zoltán személyében, ami 
hozzásegített a dalok szövegének meg-
értéséhez. Az én nemzedékem számára 
a rockzene, az akkori beatzene, a Beatles 
főleg, de mellette Bob Dylan, JoanBaez, 
a folkénekesek, nagyon fontos mozga-
lom volt. Aki azt mondja, hogy ennek 
semmi köze a táncház mozgalomhoz, az 
szerintem nem mond igazat. Ez a fajta 
lelkesedés biztosan alapja volt valamilyen 
módon a mi későbbi mozgalmunknak 
is. Éppen Bob Dylan interjúkat olvasok 
most, és kiderül, hogy Bob Dylan ugyan-
azon az úton jutott el a saját zenéjéhez, 
mint mi a népzenéhez, hogy öregeket 
hallgatott, feketéket, blues énekeseket, 
Woody Guthriet. Ez néhány évig tartott, 
de nekem az amerikai népdalok mellett 
ott volt Csokonai Vitéz Mihály a család-
ban, apám kutatóként is, költőként is kö-
zel állt hozzá.
– Tudjuk, hogy édesapja kisregényt 
írt Csokonairól, de mit jelent az pon-
tosan, hogy ott volt a családban? 
Minden debreceni családban ott van?
– Remélem. Most avattuk Debrecenben 
az irodalmi múzeumot, ahova meghív-
tak énekelni, ott is a legnagyobb helyet 
Csokonai kapta a relikviákkal. Mégiscsak 
ő az, aki költőként a város nevét fémjelzi. 
A többiek inkább csak rövid ideig voltak 
ott, mint Petőfi. Csokonai óriási költő, 
de az a bokor is, amibe beleszületett, a 
Diószegi család az anyja révén, Fazekas 
Mihály, aki a családhoz nagyon közeli ba-
rát volt, Földi János meg a többiek. Volt 

Rövid időre a Kaláka együttes tagja lett 
(1974–75), majd 1976 és 1986 között 
L. Kecskés András együttesében zenélt. 
Gyakran fellépett az Egyetemi Színpadon, 
hanglemezklubokban, templomokban. 
Közreműködött Szentpál Mónika és Er-
délyi György előadóestjein, évekig szere-
pelt a Radnóti Színpad Toldi-előadásában. 
1981-től a bécsi Clemencic Consort tagja, a 
régi zenei együttessel több száz alkalommal 
lépett fel Bécsben és Európa számos orszá-
gában. Énekes szólista Szabados György 
zeneszerző több művében. Szólistaként, 
énekmondóként is sok száz koncertet adott 
Magyarországon, a környező országok 
magyarlakta településein, Európa majd-
nem minden országában, valamint Japán-
ban, Kínában és az Egyesült Államokban. 
1986 óta tanít az Óbudai Népzenei Is-
kolában, amelynek 1991 óta az igazga-
tója is. 1996-ban elvégezte a nyíregy-
házi Bessenyei György Tanárképző 
Főiskolát. 2007 óta kobozra tanít a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. 
Több tanulmányt írt a népzenetanítás té-
makörében. 2007-től a Magyar Művészeti 
Akadémia tiszteletbeli tagja. Munkásságát 
számos díjjal jutalmazták: A népművészet 
ifjú mestere cím (1975), Magyar Köztár-
sasági Arany Érdemkereszt (1998), Ma-
gyar Művészetért Díj (1998), a Magyar 
Régizenei Társaság Tinódi-díja (2005), Ma-
gyar Örökség-díj (2006), Prima-díj (2006), 
Életfa-díj (2010), Liszt Ferenc-díj (2011) 
Kossuth-díj (2014).

– Emlékszik-e arra, hogy mikor járt 
először Óbudán?
– Sokszor gondolkoztam ezen, s talán 
pont az Óbudai Népzene Iskola mellett 
álló Kéhli Vendéglő jut az eszembe, ahol 
biztosan jártam már az 1970-es években. 
Nyilván a római emlékek, Aquincum 
és az Amfiteátrum alapélményem, vala-
mint a Selyemgombolyító, volt ott egy 
táncház még annak idején. Én 1986-ban 
kerültem Óbudára a népzenei iskolába, 
de az előtt is jártam már itt sokat. Fellép-
tem a Zichy-kastélyban, amikor még ott 
volt a művelődési ház, emlékszem egy 
Weöres-estre, amit a Három veréb hat 
szemmel című kötet alapján állítottam 
össze. Ez még talán az 1970-es évek vé-
gén volt, Weöres Sándor élt még akkor. 
Jékely Zoltánt nagyon szerettem, apám-
nak jó barátja volt, és az ő Oroszlánok 
Aquincumban című darabját elolvastam 
annak idején, most pedig nemrég láttam, 
megint előadták Aquincumban, nagy 
élmény volt. Ez is egy alapélményem 
Óbudáról.
(...)
– A népzenéhez való kötődése az 
éneklésen vagy a zenélésen keresztül 
indult?
– Az éneklés a lényeg nálam. Igaz, Kob-
zos előnevet kaptam 1977-ben. Apám 
egy volt tanítványa, Buda Ferenc adta ezt 
a nevet – aki aztán nekem is jó barátom 
lett, később még a fiát is tanítottam itt az 
Óbudai Népzenei Iskolában –, s ez alapján 
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mint Róka Szabolcs például, vagy olyan 
kutatók, mint Csörsz Rumen István, 
aki az irodalomtudományban jeleskedik 
vagy Sudár Balázs, aki most az egyik leg-
jobb turkológus történész. Kialakult egy 
műhely, és ez több volt, mint pusztán 
koboztanulás, én is olyan periódusban 
voltam, amikor azt a tudást, amit akkor 
frissen megszereztem, rögtön át tudtam 
adni a tanítványoknak.
– Milyen víziói vannak még az isko-
lával kapcsolatban?
– Most már ez az utolsó évem, jövőre 
nyugdíjba készülök. Azért meg fogom 
várni valamilyen formában a 25 éves év-
fordulót, Az iskola az elmúlt évben na-
gyon nagyot ugrott, mert megkaptuk ezt 
a csodálatos épületet, ami egyértelműen 
Bús Balázs polgármester úrnak köszön-
hető, aki kinézte nekünk. Minőségileg egy 
fantasztikus helyzetbe kerültünk, amiért 
nagyon hálásak vagyunk. Olyan gárda van 
itt, akik tényleg önzetlenül, nagyon nagy 
tudással végzik a dolgukat. Együtt van ez 
a csapat, ezt tudom mondani. Ma már 

százezer gyerek tanul néptáncot, 5700 
népzenét az országban, ezen kívül még 
rengetegen szeretik és csinálják. Most vol-
tam Tiszaalpáron, hát ott se csak a 90 éve-
sek azok, akik kedvvel énekelnek, volt ott 
tűzgyújtás, Szent Mihály-napi, és sok-sok 
fiatal. Olyan táncok voltak, tényleg lenyű-
göző volt, hogy a legkisebbektől fölfelé 
egy ilyen kis helyen is milyen nagyszerű 
tánccsoportok vannak.
Szerző és forrás: A. Horváth András
Részletek az obuda.hu-n megjelent 
Kobzos Kiss Tamással készült interjúból
Fotók: Assay Péter

„Az éneklés a lényeg nálam”– interjú Kobzos Kiss Tamással (részlet)
egy olyan kör, amiről azt kell mondjam, 
hogy az országban nagyon kevés helyen 
alakult ki. Én Izsó Miklós Csokonai-
szobra mellett mentem el minden reggel 
iskolába, a Csokonai utca ott volt tőlünk 
nem messze. Tényleg mindenhonnan 
visszaköszönt, és aztán az első vers, amit 
megzenésítettem, az is apám Csokonai-
verse volt 1972-ben.
(...)
– Mi volt az, ami megfogta Tinódi 
Lantos Sebestyén munkásságában? 
Az egész személyiség, Tinódi mint 
énekmondó, mint történelmi szemé-
lyiség, mint aki a történeti valóságot 
rögzíti?
– Itt meg kell említenem Nemeskürty 
István nevét, az ő írásai adták számomra 
az első támpontokat, szuggesztíven je-
lenítette meg ezt a kort, ami számomra 
alapélmény volt. Ezt kiegészítette a sze-
mélyisége is, alkalmam volt találkozni 
vele először még 1979-ben, s a beszél-
getéseink során is nagy hatást tett rám. 
Ezen keresztül elég hamar fölfedeztem, 
hogy az egyszemélyes énekmondás rám 
van szabva. Ehhez gyűjtöttem a hang-
szertudásomat, és a történelmi ismere-
teimet, mert bőven volt mit bepótolni 
természetesen. Az énekmondás hármas 
dolog, a történelem, az irodalom és a 
zene találkozása. Tinódi mindezt meg-
testesítette, nagyon sok minden előkerült 
2006 óta is vele kapcsolatban, például 
egy barátom, Szabó István megfejtette, 
valójában hogy is kell a kottáit olvasni.
– Mit jelent az, hogy megfejtette, ho-
gyan kell olvasni a kottát?
– Ez nagyon érdekes dolog, korábban 
csak találgatták, bár elég egyszerű a kot-
talejegyzés. Talán azért is, mert akkori-
ban az embereknek sokkal több dallam 
volt a fejükben, nem kellett minden elő-
jegyzést odaírni, mert tudták, hogy mű-
ködik a dolog. A felfedezés lényege az, 
hogy a kottáknak az elején jelezték, hogy 
G-lanttal vagy A-lanttal kell kísérni a dal-
lamot. Ebből fejtette meg a lantos-mate-
matikus, hogy hol is van a kezdőhang.
(...)
– 1986-tól tanít Óbudán a népzenei 
iskolában. Hogyan kezdődött?

– Az iskola korábban indult el Béres Já-
nos furulyás vezetésével, aki egy másik 
nemzedék tagja, a két háború közötti 
népzenei mozgalmakat, meg az ötvenes 
évek Állami Népi Együttesét fémjelez-
te, őbenne volt meg a szándék, hogy ezt 
valamilyen formában tanítani kellene. És 
ehhez csatlakoztak aztán a táncház moz-
galomból egyre többen, ifj. Csoóri Sán-
dor, Havasréti Pál, Lányi György, Jánosi 
András, és aztán ez egyre bővült, mert az 
igény egyre nagyobb lett, és egyre fiata-
labbak voltak, akik tanulni akartak. Béres 
János vezette az iskolát 1991-ig, amikor 
nyugdíjba ment, aztán lettem én az Óbu-
dai Népzenei Iskola igazgatója. Ebben 
nagyon nagy szerepe volt a harmadik ke-
rületnek. Egy ilyen nagy ugrást máshol 
nem tudtak volna megcsinálni, hogy egy 
önálló népzenei intézményt működtes-
senek, még a zeneiskola mellett, hiszen 
ritka, hogy két zeneiskola működjön egy 
kerületben. És máig elmondhatjuk, hogy 
Európában is egyedi ez az intézmény, 
ilyen, állami formában szervezett alsó 

fokú népzenetanítás nincs sehol.
– Beváltotta az akkori elképzeléseit 
az iskola?
– Hogyne, nagyon is, bár én nem akar-
tam elvállalni, nagyon vonakodtam, 
nagyon sok munkám volt akkor külföl-
dön is, Provance-ba jártam sokat Michel 
Montanaróval (idén áprilisban a Társas-
körben játszottunk együtt), és nem akar-
tam magam lekötni. De egyáltalán nem 
bántam meg, mert mindjárt az elsők kö-
zött nagyszerű tanítványaim voltak, akik 
közül most többen vannak a táncház 
mozgalom vezető egyéniségei között, 
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Suli-börzén járt a 7.bÖnkéntesek a Szellőben - Vodafone nap

2014. november 26-án az Ön-
kéntes Központ Alapítvány 
szervezésében a Vodafone Ma-
gyarország Zrt. 40 munkatársa 
jött újra társadalmi felelősség-
vállalás programjuk keretében 
a Szellő utcai EGYMI-be, hogy 
közös programokon vegyenek 
részt az idejáró gyerekekkel.
Nem először jöttek a Vodafone 

dolgozói, hogy segítsék az iskolát, 
saját kezükkel tették szebbé fizikai 
környezetünket. Többek között a 
tornateremhez vezető folyosó, a 
lépcsőház az udvar lett színesebb 
és szebb önkéntesként végzett 
munkájuk, nyomán, nyár végén 
több tantermet kifestettek, emele-
ti folyósokat tettek barátságosab-
bá, kerti padokat adományoztak az 
intézménynek.
Ősszel felmerült az igény, hogy 

közös program keretében meg-
ismerkednének az idejáró gyer-
mekekkel, az itt dolgozó (gyógy)
pedagógusokkal. Több hetes 
szervezés, egyeztetés és előkészí-
tés után november 26-án, kedden 
9-kor megérkeztek a Vodafone 
önkéntesei, hogy több helyszínen 
együtt dolgozzanak, tanuljanak, 
játszanak a szellős gyerekekkel. A 
programok az első három tanítá-
si óra után, 11 órakor kezdődtek, 
több helyszínen. 
Az életvitel teremben narancslek-

várt főztek és az üvegek dekorálá-
sát készítették elő közösen. 
A tornateremben közös mozgás 

óra zajlott, felnőttek és gyerekek 
egyaránt nagyon élvezték a közös 
játékot, tornát. 
A második emeleten szappano-

kat csomagoltak, amit előzőleg a 
tanulók készítettek el természetis-
mereti témanap (Savak és lúgok a 
háztartásban) keretében.
Közös angolórán mutatták be 

magukat és országukat a Vodafone 
Zrt külföldi munkatársai és tanu-
lóink. Délután a gyermekek rajza-
it kinagyítva együtt festették fel a 
második emelet aulájának falára. 
Mindezekkel párhuzamosan tan-
termeket festettek ki, lambériákat 
csiszoltak le és új szekrényeket, 
polcokat állítottak be, megújult az 
aula növényzete, új függöny került 
a hatalmas üveg felület elé. 
A nap zárásaként intézményünk 

vezetője, Elek Zsuzsanna, köszön-
te meg az önkénteseknek a nap fo-
lyamán végzett munkájukat, ado-
mányaikat és azt a személyességet, 
élményt, amit az iskola tanulóinak 
nyújtottak.
Köszönettel tartozunk Molnár 

Sándor igazgató helyettesnek és 
Nagy Dóra gyógypedagógusnak, 
akik ezt a napot előkészítették, és 
segítettek a sikeres lebonyolítás-
ban.

November 27-én az Aquincum 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola 7.b osztálya 
ellátogatott a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ által 
szervezett szakképzési börzére.
Bár a hetedikeseknek még több 

mint egy év hátra van a középiskolák-
ba való jelentkezésig, megérte részt 
venni ezen a nagyszabású rendezvé-
nyen, hiszen a gyerekek már most 
megismerhették a teljes szakmakíná-
latot, illetve pályaválasztási tanács-
adáson is részt vehettek. A 67 kiállító 
intézmény színvonalas előadásokat, 
ismertetőket prezentált, tanáraik, ta-
nulóik készségesen válaszoltak az ér-
deklődő gyerekek minden kérdésére.
Hetedikeseinknek nagyon tetszet-

tek például a faipari szakközépisko-
lások kiállított munkái, a vegyipari 
tanulók kémiai kísérletei, az elekt-
rotechnikai és informatikai érde-
kességek, az iparművészetis diákok 
alkotásai, és a színi előadás, melyet 
a Nemes Nagy Ágnes Művészeti 
Szakközépiskola tanulói mutattak 
be. Nagyszerű alkalom volt ez a 
börze arra, hogy a gyerekek elkezd-
jenek gondolkodni arról, hogy mi is 
az, ami érdekli őket, merre indulja-
nak tovább az általános iskola után.
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Társasjátékverseny az Árpád Gimnáziumban Látogatás a Tapolcsányi 
Gyermekotthonban
A Dr. Béres József  Általános Iskola 

Kiserdei Tagozatának 2.c osztályos 
tanulói december 2-án látogatást tet-
tek a Tapolcsányi Gyermekotthon-
ban, ahol olyan gyermekek töltik a 
hétköznapjaikat, akik nehéz családi 
körülmények között élnek.
A látogatásnak kettős célja volt. Egy-

részt a mai gyerekek mindent természe-
tesnek vesznek, türelmetlenek, és igen 
nagyok az elvárásaik másokkal szemben. 
Ezért nem árt nekik, ha szembesülnek 
azzal, hogy nem mindenkinek természe-
tesek ezek a dolgok.
Másik cél az örömszerzés volt. A gye-

rekek kezdeményezésére a családok 
adományokat gyűjtöttek össze. Labdák, 
társasjátékok, könyvek, ugráló kötél, 
édesség, stb. került a nagy szatyrokba.
Megismertük, hogy hogyan töltik itt 

napjaikat a gyerekek. Megmutatták ne-
künk az egész otthont, és az általuk ké-
szített kézműves tárgyakat. Még egy kis 
süteménnyel, és szörppel is megvendé-
geltek bennünket.
A megajándékozott gyerekek öröme a 

fényképen is jól látszik. Persze a nevelők 

is velük örültek. Az egyik mellettem álló 
nevelő csendben ennyit mondott: „De 
jó! Mégis csak lesz karácsonyunk!”
Viszonzásképpen meghívtak min-

ket, hogy a gyereknapot töltsük együtt. 
Örömmel elfogadtuk.
A Kiserdős gyerekek is boldogan jöt-

tek haza, sikerült örömet szerezni az ott-
honban élő gyerekeknek.  A szüleiknek 
is vidáman mesélték a tapasztalataikat. A 
szülők közöl többen is arról számoltak 
be, hogy azóta sokkal jobban értékelik a 
gyerekek azt, amijük van. (Sz.J.J.)

November 15-én az Óbudai Ár-
pád Gimnázium játékszakköre 
kilencedik alkalommal rendezte 
meg a Társasjáték Határok Nél-
kül versenyét három korosztály-
ban, több játékkategóriában a 
Piatnik Budapest Kft támogatá-
sával. 
Ezen a szombaton társasjátékos 

találkozó zajlott az iskolánkban. A 
Társasjáték Határok Nélkül verseny 
elnevezés megtévesztő lehet, mert 
azt sugallja, hogy az esemény csupa 
gyakorlott játékos küzdelme volt. 
Holott a rendezvény célja legalább 
annyira a játékok megismertetése, 
népszerűsítése, a játékkultúra gaz-
dagítása, mint a verseny lebonyo-
lítása. Mindezért a szervezők nagy 
gondot fordítottak arra, hogy a ver-
seny mellett sok készlet álljon ren-
delkezésre kipróbálásra – mindazok 
örömére, akik a hamar befejezték 
a versenyszámukat, vagy akik elkí-
sérték barátjukat, családtagjukat. 
A minden forduló előtt megtartott 
szabálymagyarázat és az új megje-
lenésű játékok bevonása a verseny-
be is segítette a társasjátékokkal 
ismerkedni vágyókat (Idén például 
a Focifogadás, a Nyolcperces biro-
dalom, az Elfenland, A kis herceg, 
a Ranch).
A rendezvényen két társasjáték is 

szerepelt, amelynek szerzője a gim-
náziumhoz kötődik: a Pontos lépés 
Számadó László tanár úr játéka, a 
Focifogadás szerzője pedig Aczél 
Till (11.d).
A versenyen minden nevező több-

féle játékban próbálhatta ki az ere-
jét – az elért helyezéseket összesítve 
alakult ki a végeredmény. Több ki-
adónak (Piatnik, Gémklub, Granna) 
köszönhetően nagyon sokan térhet-
tek haza társasjáték-nyereménnyel.
Az 2014. évi verseny győztesei a kü-

lönböző kategóriákban: Parádi Ger-
gely (8.b), Vörösvácki Dániel (10.d), 
Simon Vince, Németh Márton, So-
mogyi Gábor és Aczél Till (11.d).
Az idei alkalom különlegessége az 

volt, hogy a szokásos éves játék-
verseny mellett más programok is 
az iskolába hívták a társasjátékoz-
ni szeretőket. 11 órakor a Magyar 
Társasjátékos Egyesület (MATE) 
átadta az elmúlt két esztendő legki-
válóbb magyar kiadású családi játé-
kainak járó Magyar Társasjátékdíjat.  
A rangos mezőnyből a zsűri kiemelt 
négy játékot (Elfenland, Escape, A 
kis herceg, Ranch), melyek közül A 
kis herceg lett a győztes.
A nap zárásaként este társasjáté-

kos csere-bere börzét szervezett a 
MATE, amelyen használt játékok 
cserélhettek gazdát.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559572990951925.1073741989.1475479139361311&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559572990951925.1073741989.1475479139361311/1559573050951919/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559573647618526.1073741990.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559573647618526.1073741990.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559573647618526.1073741990.1475479139361311/1559573667618524/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
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Célnyelvi civilizáció verseny

Online iskola(épület)történeti tárlat az Árpádról
2015-ben 75 éves lesz az Óbu-

dai Árpád Gimnázium jelenlegi, 
Nagyszombat utcai iskolaépülete.
Ez alkalommal 

online kiállítás nyílt 
az Árpád Gimnázi-
um - Tudásközpont 
Facebook-oldalán:
Hétfőnként ar-

chív felvételeket 
mutatunk be az 
épületről és kör-

nyékéről, az építkezéstől kezdve 
napjainkig. Az online kiállításon 
egészen március 2-ig, a hagyomá-

nyos öregdiák-ta-
lálkozó keretein 
belül megrende-
zendő iskolatörté-
neti tárlat megnyi-
tásáig mutatunk be 
hetente új fényké-
peket a #hetiarpad 
hashtag alatt. 

Zsiráfnyelven a Ziperben
Az idei tanévben új szín jelent meg 

a Zipernowsky Károly Általános Is-
kola széles választékot kínáló palet-
táján.
Az erőszakmentes kommunikáció 

módszerét Marschall Rosenberg ame-
rikai pszichiáter-pszichológus alkotta 
meg. Rosenberg értelmezési rendszeré-
ben az emberi kommunikáció formájá-
nak szélsőségeit a nagyszívű zsiráf, illet-
ve az önző, agresszív sakál szimbolizálja. 
Sajnos, napjainkban az emberek közöt-

ti érintkezést a „sakálnyelv” jellemzi. A 
saját érdekeit mások figyelmen kívül ha-
gyásával, akár erőszakosan is érvényesí-
tő emberek korát éljük. Ezen a kialakult 
helyzeten próbálunk enyhíteni azáltal 
is, hogy tanítványaink megismerhetik a 
kétféle nyelvet, elsajátíthatják a humánus 
nyelvi stratégiát.
A SEAL-Hungary Alapítvány 1995-

ben jött létre, célja a módszer hazai meg-
ismertetése és terjesztése.
Ebben az évben három tanulócsopor-

tunk hetente egy alkalommal találkozik 
Hoffer Éva gyógypedagógussal, aki 
megismerteti őket a „zsiráfnyelv”-vel. A 
foglalkozások segítik a kommunikációs 
partnerre való együttérző odafigyelés és 
az őszinte önkifejezés képességét.

A felnőttek és a gyerekek visszajelzése 
szerint már az eltelt rövid idő alatt is so-
kat változott ezekben a közösségekben 
a mindennapi beszédstílus, és az inter-
akciók udvariasabbá váltak. A zsiráfórák 
oldott légköre és a sok játékos feladat a 
legvonzóbb foglalkozások közé emelte 
ezeket a kommunikációs gyakorlatokat. 
Szeretnénk a jövőben a zsiráf  nyakát to-
vább növeszteni, és a jó gyakorlatot még 
több Ziperes csoportban bevezetni.

A 2014-15-ös tanévben az Aquin-
cum Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola csatlako-
zott az Egyesült Királyság híres 
nemzetközi oktatási és kulturális 
szervezete, a British Council által 
meghirdetett „Kiválóság az angol 
nyelv oktatásában 2014” partneris-
kola programhoz.
Ennek a programnak a keretében 

rendeztük meg az Aquincum történe-
tének első célnyelvi civilizációs verse-
nyét, mely reményeink szerint hagyo-
mányt fog teremteni iskolánkban.
A november 25-én megtartott ver-

senyen az 5-6-7. évfolyamos diákjaink 
vettek részt összesen tizennégy csa-
pattal.

A négy-öt fős csapatok változa-
tos feladatok megoldásával mérhet-
ték össze tudásukat a brit kultúráról, 
szimbólumokról, nevezetességekről, 
földrajzról. Az országismereti felada-
tokat igyekeztünk úgy összeállítani, 
hogy a diákok egyrészt számot ad-
hassanak a célnyelvi civilizáció órán 
tanult ismereteikről, másrészt a ver-
seny során új tudást is szerezhesse-
nek a feladatokhoz tartozó különbö-
ző filmbejátszásokból és olvasmány 
részletekből. Gyorsasági (szókereső) 
és ügyességi (kirakós) feladatokkal is 
próbáltuk a versenyt izgalmassá ten-
ni. A gyerekek nagyon élvezték ezt a 
programot és türelmetlenül várták az 
eredményhirdetést.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559574150951809.1073741991.1475479139361311&type=3&uploaded=16
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559574150951809.1073741991.1475479139361311/1559574190951805/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1559575360951688/?type=1
https://www.facebook.com/arpad.tudaskozpont
https://www.facebook.com/arpad.tudaskozpont
https://www.facebook.com/arpad.tudaskozpont
https://www.facebook.com/hashtag/hetiarpad?fref=ts
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1559575360951688/?type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559575990951625.1073741993.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559575990951625.1073741993.1475479139361311/1559576007618290/?type=3&theater
http://aquincum01.hu/00_letolt/British.pdf
http://aquincum01.hu/00_letolt/British.pdf
https://www.facebook.com/tankerhir3
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Orosz földön az Árpád Gimnázium könyvtáráról Találkozás a 
Néphagyománnyal
A Dr. Béres József  Általános Is-

kola osztályai rendszeresen részt 
vesznek a Hagyományok Házá-
ban szervezett interaktív foglal-
kozásokon. Nem volt ez másképp 
idén decemberben sem.

December 4-én, néptánc és népvi-
selet bemutatóval kezdődött a 4 órás 
foglalkozás, amelynek során a Kárpát-
medence legszebb táncaiból láthat-
tunk bemutatót. A rendkívül színes 
program során a gyerekek bekap-
csolódhattak a műsorba is, nem csak 
szemlélői, de aktív részesei is lettek az 
előadásnak: táncolhattak, játszhattak 
a táncosokkal együtt. Az Állami Népi 
Együttes előadása után a 3. és 4. osz-
tályosok népmesét hallgathattak Fábi-
án Éva közvetítésével, majd táncház, 
népi hangszer bemutató és kézműves 
foglalkozás következett. Tanulóink ki-
próbálhatták a nemezlabda és rongy-
baba készítését is.
A délelőtt mozgalmas programjai 

nem csak a 100 tanulót nyűgözte le, 
hanem a kísérő pedagógusokat is, hi-
szen egy nagyon élvezetes, érdekes 
programsorozatnak lehettünk része-
sei a Hagyományok Házának jóvoltá-
ból.

Szeretnénk, ha a közeljövőben a 
többi évfolyam is részt vehetne ezen 
a programon, hiszen iskolánk kitün-
tetett figyelmet szán hagyományaink, 
szokásaink megismertetésének.

Magyar különszámot jelentetett meg 
a Könyvtár az iskolában című orosz 
könyvtárszakmai folyóirat. A folyó-
irat munkatársaiból álló küldöttség a 
Könyvtárostanárok Egyesülete szerve-
zésében az Óbudai Árpád Gimnázium 
iskolai könyvtárában is járt. Ennek kö-
vetkezménye az alábbi négy írás:
• Buncsák Piroska: Projektmunka az 

Árpád Gimnáziumban
• Buncsák Piroska: „Levegő” projekt a 

gyakorlatban. Néhány szó a projektmunka 
előkészítéséről és lebonyolításáról
• Kámán Veronika: Ilyen hasznos a 

Rukkola.  Állománybővítés – ötletesen
• Kámán Veronika: Egy iskolai könyv-

tár blogjának  hétköznapjai
Az alábbiakban a karpatinfo.net híradá-

sa olvasható a magyar különszámról:
A magyar könyvtárakról, és a magyar 

irodalomról jelentetett meg különszámot 
a Könyvtár az iskolában című orosz szak-
mai folyóirat.
Az úgynevezett magyar számot hétfőn 

mutatták be a Balassi Intézet Moszkvai 
Magyar Kulturális és Tudományos Köz-
pontjában. Baranyi András igazgató az 
MTI-nek elmondta, hogy a csaknem 
30 ezer példányszámban megjelenő ki-
advány valamennyi oroszországi iskolai 
könyvtárba eljut, amelyek a folyóirat mel-
lékletében szereplő listáról kiválaszthatják, 
milyen könyvekkel bővítik állományukat. 
Így tudomást szerezhetnek az oroszul 
megjelent magyar irodalmi művekről és 
beszerezhetik azokat. Baranyi András 
hozzátette, hogy a magyar különszám 
kiadása a tavaly szeptemberi Moszkvai 
Nemzetközi Könyvkiállításon és Vásáron 
a magyar-orosz kulturális kapcsolatokban 
tapasztalt fellendülésnek köszönhető. A 
rendezvénynek Magyarország volt a dísz-
vendége.
Olga Gromova, a Könyvtár az iskolá-

ban című orosz folyóirat főszerkesztője 
az MTI-nek elmondta, a meglehetősen 
sok magyar gyermek-, és ifjúsági irodalmi 
művet megjelentető orosz KompaszGid 
nevű könyvkiadóval meglévő együttmű-
ködésük révén döbbentek rá, hogy tulaj-
donképpen alig tudnak valamit a mai Ma-
gyarországról. Arról pedig végképp nincs 

információjuk, mi történik a magyaror-
szági könyvtárosi szakmai berkekben. 
A Kompaszgid javaslatára felkeresték a 
Moszkvai Magyar Kulturális Központot, 
amelynek segítségével felvették a kapcso-
latot a magyar partnerekkel és márciusban 
a Kompaszgid és a kulturális központ 
támogatásának köszönhetően elutazhat-
tak Magyarországra. Könyvtárakba láto-
gattak el, találkoztak magyar kollégáikkal, 
megrendelték az ottani szakemberektől a 
cikkeket, amelyekkel Tatjana Voronkina 
orosz műfordító munkája révén ismer-
kedhetnek meg mostantól a különszám 
olvasói.
Több mint fél év alatt készült el a spe-

ciális, Magyarországról szóló kiadvány, 
amely 29 ezer példányban jelent meg. 
Olga Gromova elmondta, hogy a Ma-
gyarországról szóló különszám sikere 
nyomán már több ország jelentkezett, 
hogy szívesen együttműködne velük ha-
sonló kiadvány megjelentetésében.
Marina Kagyetova, a KompaszGid 

orosz könyvkiadó főszerkesztője arról is 
beszámolt, hogy a szerdán nyíló moszk-
vai nemzetközi Non/fiction című könyv-
vásáron Majoros Nóra: 3×1 család című 
könyvének általuk kiadott orosz változa-
tát mutatják be. Azon vannak, hogy Békés 
Pál, Berg Judit és más magyar írók, köl-
tők művei mellett ez a kötet is eljusson az 
orosz iskolai könyvtárakba.
Sonnevend Péter professzornak, könyv-

tárkutatónak két írása is megjelent a 
Könyvtár az iskolában című orosz folyó-
irat Magyarországról szóló különszámá-
ban. Az egyik a szovjet közkönyvtárak 
történetének 1928 és 1945 közötti idősza-
kát öleli fel. A másik a 100 évvel ezelőtt 
született Karig Sára műfordítóról, az Eu-
rópa Könyvkiadó egykori szerkesztőjéről 
szól, aki 1947-ben a szociáldemokrata párt 
tagjaként azonnal jelentette az úgyneve-
zett kékcédulás választási visszaélést, ezért 
a Szovjetunióba hurcolták munkatábor-
ba és 1953-ig Vorkutában raboskodott. 
Tatjana Voronkina orosz műfordítónak 
és Nagy Miklósnak, az Európa Könyvki-
adó igazgatójának az írása ugyancsak sze-
repel az orosz szakmai folyóiratban.

forrás: MTI, karpatinfo.net

 Kattintson Facebook oldalunkra!

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1559577160951508/?type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559578007618090.1073741995.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1559578007618090.1073741995.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559578007618090.1073741995.1475479139361311/1559578297618061/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1559578007618090.1073741995.1475479139361311/1559578324284725/?type=3&theater
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/magyar-szamot-jelentetett-meg-egy-orosz-konyvtari-szakfolyoirat
https://www.facebook.com/tankerhir3
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Dr. Dobai Gyula Úszóverseny Kecskeméten

2014. december 6-7. között ke-
rült megrendezésre Kecskemé-
ten a Dr. Dobai Gyula Úszóver-
seny. A Római Sport Egyesület 
az éremtáblázaton a 27 egyesü-
let közül az 5. helyen végzett, 
7arany, 1 ezüst, 5 bronzéremmel. 
Sportolóik nagy többsége kerü-
letünk iskoláinak tanulói, így 
nagy büszkeséggel tölt el minket 
sikerük!
A harmadik éve megrendezés-

re kerülő Dr. Dobai Gyula emlék 
úszóversenyen egyesületünk csapa-
tát 13 fő képviselte. Legeredménye-
sebb versenyzőink Biró Lili 5 arany 
1 ezüst 1 bronz, Könczöl Zsuzsi 
(Csillaghegyi Ált. Iskola) 2 arany, 2 
bronz, Könczöl János (Óbudai Ár-
pád Gimnázium) 1 bronz, valamint 
Kiss Lilien (Krúdy Gyula Ált. Iskola) 
1 bronzérmet nyert. Kiemelném 
Könczöl Zsuzsit, aki 100m mell-
úszásban az abszolút teljes mezőny-
ben első helyen végezet, valamint 
Sárosy Patríciát (Aquincum Általá-
nos Iskola), aki fantasztikus egyéni 
csúcsot úszott 200m hátúszásban 
– mondta el a versenyről Gyepes 
Ádám a versenyzők edzője.
Hozzátette, közel járunk az év vé-

géhez, a csapaton érezhető a fárad-
ság, nem vártam nagy csodákat ezen 

a versenyen, de a gyerekek nagyon 
kitettek magukért, egyéni csúcsai-
kat javították. Nagyon pozitív lett 
a végeredmény, hiszen 27 egyesület 
közül az 5. helyen végeztünk, eb-
ben nagy szerepe volt Biró Lilnek, 
hiszen a tehetséges versenyző 5 
aranyérmet nyert. A Kecskeméti 
új uszodában fantasztikus hangulat 
uralkodott, ez is befolyásolta a ver-
seny végkimenetelét. Bízom benne, 
hogy a december végi évzáró verse-
nyen is jól fognak teljesíteni úszó-
ink, így újfent öregbíthetjük Óbuda 
hírnevét.
Versenyzőink a III. kerületből:
Sárosy Patrícia 
(Aquincum Általános Iskola),
Könczöl János
(Árpád Gimnázium), 
Novák Izsák 
(Óbudi Nagy László Ált. Iskola), 
Kosztadinov Péter 
(Óbudi Nagy László Ált. Iskola), 
Schramkó Levente
(Első Óbudai Ált. Iskola), 
Kiss Lilen
(Krúdy Gyula Ált. Iskola), 
Kiss Rozina
(Krúdy Gyula Ált. Iskola), 
Füzi Réka
(Fodros Ált. Iskola), 
Nemes Boldizsár.

Tisztaszoftver 
Program
Tovább bővült a Nemzeti Fejleszté-

si Minisztérium Tisztaszoftver prog-
ramja, amellyel egyedülálló lehetőség 
nyílt meg a diákok és a szüleik előtt.
A Microsoft Digitális Oktatási 

Alapcsomagjának újabb elemeként 
most minden iskolás gyerek akár 5 
számítógépre, valamint további 5 
mobil eszközre ingyen töltheti le 
otthonában a legelterjedtebb irodai 
programcsomag, a Microsoft Office 
legújabb, jogtiszta verzióját Az Offi-
ce 365 Pro Plus csomag tartalmazza 
minden olyan alkalmazás – többek 
között a Word, az Excel, a Power-
Point vagy a Publisher – legfrissebb 
verzióját, amelyek tanulmányaik 
során támogatják a gyerekeket, ma-
gabiztos felhasználói tudást adnak, 
hosszú távon pedig a jövőbeni fog-
lalkoztathatóságukra is hatást gya-
korolnak. 

A Tisztaszoftver Program célkitű-
zése a diákok támogatására és mo-
tiválására irányul egy olyan, legális 
szoftver használatával, amely meg-
könnyíti a mindennapi tanulást, az 
otthoni munkát és a közösen vég-
zett feladatok ellátását, valamint 
megismerteti a diákokkal a jogtiszta 
szoftverhasználat előnyeit. 
A jogtiszta szoftver ingyenes le-

töltéséhez nincs más teendő, mint 
regisztrálni az alábbi linken az 
oktatási azonosító megadásával: 
 www.o365.educatio.hu
További információ:
www.tisztaszoftver.hu/kozoktatas.asp

 Kattintson Facebook oldalunkra!

http://obudasport.hu/2014/12/a-romai-se-sikerei-a-dr-dobai-gyula-emlek-uszoversenyen/
http://www.tisztaszoftver.hu/kozoktatas.asp
http://www.tisztaszoftver.hu/kozoktatas.asp
https://o365.educatio.hu/Registration
http://www.tisztaszoftver.hu/kozoktatas.asp
https://www.facebook.com/tankerhir3
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Portré: A nagy mutatvány
bálhatjuk” – egyezett bele. Hamar rákaptak, s 
egyre többen csapódtak a társasághoz. Gya-
koroltak teremben, folyosón, ahol éppen 
lehetett. Így kezdődött, három éve. Aztán 
jött az első iskolai gála, ott lépett fel először 
a zsonglőrcsapat, nyolcan voltak. A követke-
ző évben 33-an, mára pedig 90 felett van a 
szakkörré avanzsált foglalkozásra járók szá-
ma. Eddig csak lányok mentek – a focis gyö-
kerek miatt –, most már fiúk is elkezdhetik. 
A látszatra sem könnyű mutatványozásnak 
egyébként érzékelhető haszna van. Növeli a 
koncentrációs késséget, segít az olvasás-írás 
elsajátításában, fejleszti a ritmusérzéket, a tér-
látást. „Mostanra ott tartunk, hogy akik tudnak 
háromlabdázni, azokkal azt gyakoroljuk, hogy lab-
dázás közben felírok a táblára egy számot, és meg 
kell tudniuk mondani, mit írtam fel. Úgy olvassák 
le, hogy oda sem néznek!”
„Ennél többet én nem akarok!”
Tibi bának még jó kilenc éve van a nyugdí-

jig. Mint mondja, amíg bírja, pesztrálni fogja 
kis tanítványait. Ha pedig visszavonul, tervei 
szerint lánya viszi tovább az edzéseket. Mos-
tanság egyébként már a karácsonyi műsor 
számain gondolkodik. Aztán jövőre jön a 
farsang és az év végi iskolai gála – ezeken az 
alkalmakon mindig szerepel a csapat. 
Lakos Tibor állítja: nem az a cél, hogy 

artistákat neveljen, hanem az, hogy igazi 
csapatként működjenek együtt kicsik és na-
gyok. Ezért aztán a műsorban, amit adnak, 
mindig, mindenki fellép. Alsós és felsős, te-
hetséges, és kevésbé ügyes gyerek egyaránt. 
Nagyon fontos, hogy mindenki járhasson a 
szakkörre, aki szeretne, ezért csak jelképes 
havidíjat kell fizetni. „Amikor komoly előadó-
művészek azt mondják, hogy ez egy csoda, akkor 
az embernek azért dagad a melle. Ennél többet én 
nem akarok. Volt olyan nézőnk, aki, amikor látta 
a karácsonyi műsorunkat, azt mondta: akkor sír-
ta el magát, amikor a felsősök fogták a kicsiket és 
együtt mentek előre meghajolni” – mondja. Arra 
tanítja a gyerekeket, hogy tartsanak össze. 
„Menj oda, kösd be a cipőfűzőjét, ha pe-
dig sír a kicsi – elsősöknél azért megesik -, 
kérdezd meg, mi történt. Ne menjünk el 
egymás mellett soha anélkül, hogy megkér-
deznénk: mi a baj? Ha az életben mindany-
nyian, mindig így tennénk, boldogabban 
élhetnénk. Hát nem így van?”

forrás: Kovács Ágnes Lilla, Családi Lap 

Zenebohóc, újságárus, karbantartó, 
fociedző – Lakos Tibor számos ál-
lásban megfordult már. Néhány éve 
azonban megtalálta hivatását. Azóta 
csaknem száz gyereknek tanítja a 
zsonglőrködés csínját-bínját.
A római-parti Dr. Béres József Általá-

nos Iskolában valahogy mintha könnyebb 
lenne tanulónak lenni, mint máshol. Van 
ugyanis valaki, aki kedvesen mosolyogva, 
pacsival köszönti reggelente az épületbe 
belépő kicsiket-nagyokat. Sokakat nevükön 
szólít, rákérdez a tegnapi matek dolgozatra, 
netán a szívügyekre. Lakos Tibor – Tibi bá 
– hét éve portásként került az iskolába, de 
az évek alatt maga is intézménnyé vált. Ha 
megkérdezik, hány unokája van, gondolko-
dás nélkül rávágja: kilencvenvalahány.
A női foci mestere
Tíz éve még nem gondolta, hogy élete 

egyszer ekkora fordulatot vesz. Akkori-
ban magánvállalkozóként újságot árult, 
ám mind gyakrabban gondolt arra, hogy 
kellene egy kiszámítható nyugdíjat biztosí-
tó állás. Az iskolagondnok nénijével telek-
szomszédok voltak, tőle tudta meg, hogy 
portást keresnek. Elvállalta – ennek már 
hét éve. Aztán karbantartó lett, közben a 
gyerekekkel is remekül kijött, és mindemel-
lett foglalkozhatott focicsapata ügyeivel is.
Tibi bá tudni illik sikeres fociedzői múlttal 

büszkélkedhetett. A nyolcvanas évek elején 
vidéken, nagy pályán edzősködött, körülöt-
te pedig ott sertepertélt lánya is, aki később 
egy kereskedelmi bankban helyezkedett 
el. 1998-ban aztán a pénzintézet illetékese 
tudomást szerzett Tibi bá sportedzői múlt-

járól, és megkereste. „Lesz egy banki dolgozók 
csapatai számára rendezett foci Európa-bajnokság 
Dublinban, fel készítené-e a jelentkezőket erre?” – 
tette fel neki a kérdést. Elvállalta. „Képzeljünk 
el egy tucat, olykor aerobikozó hölgyet. Ők lettek a 
csapatom. Merthogy női fociról van szó. A heti öt 
edzés azonban meghozta a gyümölcsét. (...) – me-
séli. 24 csapatból ötödikek lettek. Két évre rá 
megnyerték a közép-európai kupát, majd a 
Budapesten rendezett Eb-t. A bank illetéke-
sei ekkor elégedetten hátradőltek, és kiszáll-
tak a projekt támogatásából. Lakos Tibor 
azonban nem akarta az eddigi eredménye-
ket veszendőbe hagyni, ezért megalapította 
az Angyalföldi Lányok Labdarúgó Egyesü-
letét, az ALLE-t. Így megmaradt az amatőr, 
kispályás csapat, amellyel továbbra is számos 
kupát megnyertek. „Sokan a csapatból már 30 
fölött vannak, többen – a lányom is – szülés után is 
visszatértek. Ám utánpótlásról nem gondoskodtam. 
Így már az iskolában dolgoztam, amikor eszembe 
jutott: megkérdezem a felsős lányokat, nincs-e kedvük 
focizni az egyesületemben” – idézi fel. Úgy nyol-
can-tízen jelentkeztek akkor, ma már har-
minc körüli a létszám. Idén volt a negyedik 
Bozsik-torna, mindannyiszor döntőt játszot-
tak a húszcsapatos mezőnyben. Mostanság 
egyébként alsó tagozatosak is jönnek, így 
belőlük is lehet majd külön csapatot indíta-
ni. Tibi bá sikereit nem utolsó sorban annak 
is köszönheti, hogy nagyon tud a gyerekek 
nyelvén. Hiszen nem az iskola az első olyan 
közeg, ahol fiatalok közt dolgozik.
Zsonglőrpalánták
Lakos Tibor igen egzotikus családi háttér-

rel büszkélkedhetett, cirkuszos dinasztiából 
származik, anyai nagypapája például bo-
hócként kereste kenyerét. S minthogy a vér 
vízzé nem válik, korán ráébredt: maga is 
mutatványosi pályára termett. Zenebohóc 
lett. A nyolcvanas évtized munkás, ám vi-
dám időszak volt az életében: zenebohóc-
társával duót alapított, műsorukkal járták 
a zsúrokat, farsangokat. Ám egy idő után 
felhígult a szakma. „Aki kétszer fenékre tudott 
esni, az már bohócnak hívta magát. Lenyomták az 
árakat, nem lehetett tovább megélni ebből.” 
Az iskolában később nem volt titok a 

múltja, így számos rendezvényen fellépett. 
Egy nap aztán azzal álltak elő a focis lányok, 
hogy ki szeretnék próbálni a zsonglőrkö-
dést. „Rendben, órák után a folyosó végén megpró-
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Nincs két egyforma Tehetségpont, bár 
alapvető célkitűzéseik megegyeznek: a 
tehetséges fiataloknak személyre sza-
bott segítséget kívánnak nyújtani abban, 
hogy tehetségüket időben felismerjék és 
kibontakoztathassák, hogy értesüljenek 
az őket érintő tehetséggondozó lehető-
ségekről, hogy a szűkebb és tágabb ré-
gióban működő tehetséggondozó tevé-
kenységekkel élő kapcsolatot építsenek 
ki, illetve a tehetségsegítés folyamatába 
minél több emberi és anyagi erőforrást 
vonjanak be. A Tehetségpontok össze-
gyűjtik, rendszerezik, és egyénre szabva 
ajánlják fel a tehetséggondozással fog-
lalkozó szervezetek szolgáltatásait az ér-
deklődőknek.
A Tehetségpontok alapfeladata a tehet-

ségek felfedezése, azonosítása, a tanács-
adás, a pályaorientáció, a lehetőségek, 
az információk személyre szabott meg-
mutatása a tehetséges fiataloknak. Fő 
célunk, hogy hatékony segítséget adjunk 
az érdeklődő fiataloknak tehetségük 
felismeréséhez és kibontakoztatásához, 
ennek érdekében juttassunk el hozzájuk 
minél teljesebb és minél személyesebb 
információkat a különböző tehetség-
gondozó lehetőségekről. Figyelemmel 
kísérjük az intézményi, helyi, térségi és 
regionális tehetséggondozó kezdemé-
nyezéseket és segítjük ezeket abban, 
hogy minél intenzívebb kapcsolatrend-
szert építsünk ki egymással, a tehetséges 
fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környe-
zetével, a tehetséggondozásban jártas 

szakemberekkel, és a tehetséggondozást 
segítő szervezetekkel, vállalkozásokkal 
és magánszemélyekkel. 
A Harrert nemcsak a rengeteg tanul-

mányi verseny megszervezése és lebo-
nyolítása igazolja, hanem az eredmények 
is: nemcsak a kerületben meghirdetett, 
hanem egyéb országos szintű verse-
nyekre is sikeresen készítjük fel a tanuló-
ikat, így akár a versenyeredmények, akár 
az alulteljesítők számának csökkentése 
jó visszajelzést adnak munkánk haté-
konyságáról.
Az iskola törekszik arra, hogy elterjed-

jen a személyes élményekre épülő taní-
tás, ilyen történelem órát tartottunk már 
Pákozdon, a pákozdi csata színhelyén, 
illetve Isaszegen is, de a dráma módszert 
szintén szeretnénk hagyománnyá tenni, 
hiszen ennek segítségével fejlődik a gye-
rekek beleélő, empátia, együttműködési 
és kommunikációs készsége.
Szakembereink, szabadidős és tehet-

séggondozó programjaink, szakmai 
műhelyeink 16 éve segítik az iskolások 
egyéni adottságainak, képességeinek 
felfedezését, az intellektuális képessé-
geknek minél magasabb szintre juttatá-
sát, a tudásvágy, tenni akarás erősítését. 
Diákjaink megtanulják a problémák 
többirányú megközelítését, ismereteik új 
helyzetekben alkalmazását, az önállóan 
és csapatban dolgozást.
A tanulók délelőtti és délutáni foglalko-

zásai szerves egységet alkotnak.
Délelőtt elsősorban arra törekednek 

pedagógusaink, hogy a tanulók minél 
magasabb szinten sajátítsák el a tantervi 
anyagot, az általános iskolai óratervvel 
összhangban tanuljanak, a tantárgyak-
hoz kapcsolódó projektek, versenyfel-
adatok segítik a differenciálásukat.
Így ahogy a gyerekek képességei meg-

mutatkoznak a teljesítményükben, dél-
után külön foglalkozásokon van lehe-
tőségük tehetségük kibontakoztatására, 
speciális gazdagító projektekben vehet-
nek részt, tanórán kívül utazások, kirán-
dulások, hétvégi programok, szaktábo-
rok és más fejlesztő programok adnak 
lehetőséget tanulóinknak a fejlődésre. 
Iskolánk hatékonyságot a versenyered-

mények, és az alulteljesítők számának 
csökkentése mutatja.
A minél jobb eredmények elérése érde-

kében pedagógusaink, pszichológusunk, 
és fejlesztőtanáraink rendszeres tovább-
képzéseken vesznek részt, valamint is-
kolánk keresi az együttműködést a kör-
nyező intézményekkel, mint a Harrer 
óvoda, az Aelia Sabina művészeti iskola, 
vagy akár az Óbuda Gimnázium.
Az iskolának gratulálunk az elis-

meréshez, és további sok sikert kívá-
nunk a Tankerület nevében.
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