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„Velünk élő mese...” 
a Bárcziban
„A népmesék nem egy letűnt vi-

lág nyomai, hanem elődeink ránk 
örökített bölcsességének gyöngy-
szemei. „
A Bárczi Géza Általános Iskolában 
nem csak mesével kezdtük, de me-
sével is zártuk az első féléves szabad-
idős programjainkat az olvasni és a 
rajzolni szerető tanulóink számára.
Három emlékezetes esemény kap-
csolódott a félévhez, melyek iskolánk 
hagyományai közé tartoznak, ezek a 
Magyar Népmese Napja, az Író - ol-
vasó találkozó és az elsős Mesemon-
dó verseny.. 
Cikkünk a 7. oldalon folytatódik

A „malenkij robotra” hurcoltak emlékéve lett 2015

A Magyar Kultúra Napja 
Január 22. 

„Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőség gel,

Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenség gel;

Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!”

Kölcsey Ferenc kézirata alapján 
1823. január 22-én fejezte be a Him-
nusz megírását, amelyet azóta is a 
hazafias költészetének egyik leg-
kiválóbb remekműveként tart szá-
mon az irodalom.
2015. január 22-én, 26. alkalommal 

ünnepelte Magyarország a Magyar 
Kultúra Napját, amely évfordulón 
másodszor rendezték meg az „Együtt 
szaval a Nemzet” című, a nemzeti ösz-
szetartozást erősítő kezdeményezést 
országszerte, valamint a Kárpát-meden-
ce és a világ magyarok lakta területein. 
Ennek a programnak voltak részesei 
tankerületünk intézményei is.
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik

hitelesen dolgozhassa föl a magyar társadalom.
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzata idén januárban hirdette 
meg a „malenkij robotra” elhurcoltak 2015-ös emlékévét, amely céljaiban teljes össz-
hangban van a magyar kormánya által bejelentett Szovjetunióba hurcoltak emlék-
évével: emlékezni és emlékeztetni a XX. századi diktatúrák által elkövetett bűnökre. 
Cikkünk a 2. oldalon folytatódik

A politikai foglyok és kényszermun-
kások Szovjetunióba történő inter-
nálása, a kitelepítések és a „malenkij 
robotra” történő elhurcolás időszaka 
kezdődött el hetven éve. Az idei em-
lékév nem csak Óbudán, hanem az 
egész országban lehetőséget teremt, 
arra hogy az 1945 utáni történelem-
könyvekből kimaradt eseményeket 

Ausztrál hetek a 
Zipiben
2015. január 12. és február 12. kö-

zött a Zipernowsky Károly Álta-
lános Iskola Ausztráliából érkező 
angol anyanyelvű gyakorló tanárt 
lát vendégül.
Az AIESEC Szervezet egyik legfon-

tosabb célkitűzése, hogy fiatal egyete-
misták számára külföldi tapasztalat-
szerzést biztosítson. A programhoz 
Tamás Ilona tankerületi igazgató asz-
szony támogatásának köszönhetően a 
Zipernowsky Károly Általános Isko-
la is csatlakozhatott, így iskolánkban 
immár második alkalommal fogadunk 
külföldi gyakorló tanárt.
Cikkünk a 8. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583150191927538.1073742010.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583150191927538.1073742010.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583151011927456.1073742011.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583151011927456.1073742011.1475479139361311&type=3
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Az Óbudai emlékév nyitórendezvé-
nye a január 18-ai magyarországi né-
metek elhurcolásának emléknapján 
tartott koszorúzás volt, amelyet Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
és a „Braunhaxler” Egyesület szerve-
zett a Fő téri emléktáblánál.
Akik fiatalabbak, nehezen érthe-

tik meg manapság, mai fejjel, ami 
akkor történt, nem csak a németaj-
kú, hanem a magyar lakossággal is. 
Budapest ostroma alatt és után több tíz-
ezer civil lakost hurcolt el hadifogolyként 
a fővárosból és környékéről a szovjet 

hadsereg, az itthon maradtakat kitele-
pítették, földjeiken a termést, állataikat, 
szerszámaikat és lakásaikat ellenérték nél-
kül elvették. A kiszabaduló, még életben 
lévő foglyokkal közölték, hogy a történ-
tekről senkivel nem beszélhetnek. Sem 
egymással, sem családjukkal. De nem 
volt lehetséges az áldozatokról - nagyszü-
leinkről és szüleinkről - se megemlékez-
ni, se beszélni róluk, mondta el Menczer 
Erzsébet, a Szovjetunióban volt Magyar 
Politikai Rabok és Kényszermunkások 
Szervezetének (Szorakész) elnöke a ko-
szorúzási ünnepségen.
Ezt az időszakot azóta is homály 

fedi, ezek az események rendre kima-
radtak a történelemkönyvek lapjairól, 
ahogy a közbeszédből is, így az em-
lékév Óbudán és Magyarországon is 
kiváló lehetőséget hordoz magában, 
hogy ez megváltozzon. Létfontossá-

gú, hogy a fiatal generációk ismerjék 
meg a történelemnek ezeket a feledés-
be taszított történeteit is. Nem enged-
hetjük meg azt, hogy a megemlékezés 
és a történelem tanulságainak tovább-
adása jogát valamiféle hangsúly-áthe-
lyezéssel ismét elvegyék tőlünk, és eb-
ben az oktatásnak óriási szerepe van, 
zárta beszédét az elnök asszony.
Január 26-án a városrész vezetői a 

helyiekkel és más civil szervezetek 
képviselőivel emlékeztek meg az ak-
kor még önálló Békásmegyer, vagy 
korábbi nevén Krottendorf  többségi 
német lakosságának kitelepítéséről.

A németajkú lakosság túlnyomó  
többségének szinte egyik percről a 
másikra kellett elhagynia otthonát, 
melyben már generációk óta éltek. 
Mindenüket hátrahagyva, 20 kilós 
„batyuval” marhavagonokban vit-
ték őket Németországba -  idézte fel 
Neubrandt Istvánné a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke.
A kirekesztés és befelé fordulás 

többnyire együtt jár a fejlett Euró-
pától való távolodással és elszigete-
lődéssel - figyelmeztetett Bús Balázs 
polgármester ünnepi beszédében. 
Emlékeztetett arra is, hogy ma is ér-
vényben vannak a beneš-dekrétumok, 
melyek azt jelzik számunkra, magya-
rok és németek számára, hogy bőven 
van még tennivaló, ha komolyan gon-
doljuk európai értékeink védelmét.

forrás: obuda.hu

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 második beszélgetőtárs:

Blaskó Péter
Helyszín:
Szent Miklós Általános Iskola
1033. Budapest, Miklós tér 5. 
Időpont: 
2015. február 13. 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.
A beszélgetéssorozat
a márciusi vendége Kern András,
az áprilisi Kovács István,
a májusi Rudolf  Péter lesznek.

Óbudai Sportakadémia
Az Óbudai Sportakadémia kö-
vetkező előadásán a Spartathlon 
és az Ultrafutás lesz főszerepben. 
Előadók:
Máténé Varju Edit - Spártai Hős 
Márkus István - Ultrafutó és kísérő 
Ispánki Zoltán - Spártai Hős

Időpont:
2015. február 12. 18:00
Helyszín:
1033 Budapest Kiskorona u. 3.
A részvétel ingyenes!

A „malenkij robotra” hurcoltak emlékéve lett 2015

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/519079968166958/photos/a.773447736063512.1073741843.519079968166958/788898664518419/?type=1
https://www.facebook.com/events/657223971052884/?ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/770678826303027/?ref=2&ref_dashboard_filter=upcoming
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Hagyományosan minden év-
ben Mozart születésnapja előtti 
estén az Aelia Sabina  Művésze-
ti Iskola pedagógusai hangver-
sennyel kedveskednek tanulóik-
nak és szüleiknek. Fáradtságot 
nem ismerve magas színvonalú 
műsorral készülnek. A koncert 
idején a képzőművésztanárok 
műveinek kiállítása volt megte-
kinthető a helyszínen, az Óbu-
dai Társaskör előterében.
Ünnepi köszöntőt mondott Ta-

más Ilona a Tankerület Igazgatója. 
Kiemelte annak fontosságát, hogy 
a növendékek lássák tanáraik ki-
emelkedő munkáját.
Idén a tanárok szimfonikus zenekara 

Mozart A-dúr zongoraversenyét adta 
elő,  Kenessey László igazgató úr ve-
zénylésével, - aki nélkül ez a csodála-
tos este nem jött volna létre - és  Barta 
Gábor lenyűgöző zongorajátékával. 
Magasztos hatása volt.

A négy tagú kamarazenekar és a 
gitárzenekar meghitt hangulatot 
varázsolt a téli estébe. C. Franck 
A-dúr szonátáját - a két generáció 
harmonikus együtt zenélését bizo-
nyítva – magával ragadó lendület-
tel szólaltatta meg Tóthné Benkő 
Krisztina hegedűn és Czentnár Ju-
dit zongorán.

A műsor második részében a 
XIX.-XX. század komponistái kis-
sé „könnyedebb” műveivel arattak 
szintén fergeteges sikert a muzsi-
kus tanárok. Ízelítőt kaptunk Schu-
mann, Piazzola, Weissenborn és 
több amerikai zeneszerző különbö-
ző stílusú zenéjéből, melyben iga-
zán  gyönyörködhetett a közönség. 
A tanárok előadását majd minden 
mű után felcsattanó vastapssal kö-
szönték meg, így fejezve ki tetszé-
süket és elismerésüket.
A jövőben lehetőséget kellene 

biztosítani arra, hogy sokkal töb-
ben osztozhassunk abban a fel-
emelő élményben, melyben hétfőn 
este a Társaskör közönségének ré-
sze volt. Még több ember ismerje 
meg a zeneirodalom felbecsülhe-
tetlen kincseit, ismerje meg a III. 
kerületi zenepedagógusok tehetsé-
gét, legyen részese az örömzené-
lésnek.

Köszönettel tartozunk az Aelia Sabina 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgató-
jának, a fellépő tanároknak, akik sza-
bad idejüket áldozták a sok próbára és 
példát mutattak a tanulóknak a közös 
munka, együtt muzsikálás öröméről és 
a hallgatóságnak zenélésükkel nyújtott 
feledhetetlen élményről.
Gratulálunk mindannyiuknak!

A kép illusztráció

Macskaköves esték - 
Mohosvár feltárása

2015. február 12-én, csütörtökön este 
18 órától az Óbudai Múzeum „Macska-
köves esték” előadás-sorozata keretében 
a „Középkori várak - Virtuális vártúrák” 
című időszaki kiállításunkban szereplő 
8 vár (Óbuda, Visegrád, Esztergom, Tata, 
Mohosvár, Diósgyőr, Kisnána és Simontornya) 
közül a keleméri Mohosvár régészeti fel-
tárásáról és történetéről tart előadást dr. 
Pusztai Tamás, a miskolci Herman Ottó 
Múzeum igazgatója. 
Ugyanezen az estén Balogh András, a 

Pazirik Infomatikai Kft igazgatója izgal-
mas beszámolójából megismerhetjük a 
kiállítás 21. századi technikai hátterét: a 
légifelvételeket végző drónok működé-
sét, valamint a 3D animációk és rekonst-
rukciók elkészítésének folyamatát.
Itt találhat még több érdekességet a 

virtuális vártúrák technikai háttérről, az 
alkotófolyamatról:

virtualisvarturak.hu
Az előadás kiállítási belépőjeggyel 
látogatható.
Következő alkalmak:
• 2015. február 26., csütörtök 18:00 

Tata várkastélyának történetét 
ismerhetjük meg Schmidtmayer 
Richárd régész, a tatai 
Kuny Domokos Múzeum 
igazgatóhelyettesének segítségével.

• 2015. március 12. csütörtök 18:00 
„Óbuda középkori emlékei a régész szemével”  
Előadónk: dr. Végh András, a 
Budapesti Történeti Múzeum 
régész-főmuzeológusa.

További információ:
Falus Ildikó
+36(1)250-1020 vagy
falus.ildiko@obudaimuzeum.hu

Sok szeretettel várják a középkor 
világa iránt érdeklődőket!

A művésztanárok felejthetetlen  hangversenye

http://www.obudaimuzeum.hu/modul/article.php?id=110
http://www.obudaimuzeum.hu/modul/article.php?id=110
http://www.obudaimuzeum.hu/modul/article.php?id=110
http://virtualisvarturak.hu/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583157181926839.1073742012.1475479139361311&type=3&uploaded=1
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Az országos megemlékezésekhez 
természetesen az Óbudai Nagy Lász-
ló Általános Iskola is örömmel csatla-
kozott, s vett részt nem csak a helyi, 
de a világszerte ismert programban is. 
A negyedik, hetedik és nyolcadik osztá-

lyos tanulóink ugyanis az Együtt szaval a 
Nemzet, Jordán Tamás által életre hívott 
megemlékezés keretein belül több száz 
magyar ajkú fiatallal, élő videó kapcsola-
ton keresztül szavalta el nemzeti imádsá-
gunkat, a Himnuszt, valamint a Szózatot. 
A közös szereplést rendhagyó magyar 

óra előzte meg, a készülés eredményei és 
a művek közös szavalása pedig a legnép-
szerűbb videómegosztó portálon, az isko-
lánk neve alatt meg is tekinthetők.
Emellett az évente megrendezésre kerülő 

műveltségi vetélkedőn az Óbudai Kulturá-
lis Központban két nyolcadikos csapattal 
is képviseltette magát, melyek közül egyik 
csapatunk a harmadik helyet szerezte meg.
A széleskörű és közvetlen környezetünk 

rendezvényei mellett azonban természe-
tesen osztályszinten is megemlékeztünk 
magyar nyelvünk s nemzetünk legnagyobb 
kincseinek napjáról. 

A Szent Miklós Általános Iskolában 
is érdekes programmal emlékeztek 
meg a Magyar Kultúra Napjáról.
Az évfordulós megemlékezések alkal-

mat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet 
szenteljünk évezredes hagyományainknak, 
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősíté-
sének, felmutassuk és továbbadjuk a múl-
tunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Ennek jegyében hallgattuk meg Virt 

István saját gyűjtésen alapuló, élvezetes 
előadását Kárpát-medencei barangolások 
címmel, amely a zoboraljai (Szlovákia), a 
kalotaszegi, a gyimesi, a moldvai (Romá-
nia), és a magyar népszokásokról mutatott 
körképet számunkra.

Ünnepség a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából
A Medgyessy Ferenc Német Nem-

zetiségi Nyelvoktató Általános Is-
kola már a hagyományoknak meg-
felelően idén is ünnepi műsorral 
emlékezett meg a Magyar Kultúra 
Napjáról január 23-án, péntek este. 
Újságunknak dr. Bertókné Daróczi 
Marianna intézményvezető számolt 
be a programról. 
Az ünnepi műsor címe „Térbeli Tánc-

szók“ - válogatás a hét évszázad legszebb 
verseiből és táncaiból igazi kulturális cse-
megeként szolgált  a hálás közönségnek.
Közreműködtek a Kincső Néptánc-

együttes felnőtt és ifjúsági csoportja, 
Bor Viktor színművész, Baloghné Vatai 
Barbara, Fejér Erika, Galát Péter, Taba 
Csaba táncművészek.
Köszönjük a maradandó kulturális él-
ményt!
A közönség idén sem csalódott, hiszen 

nagyon színvonalas előadás részesei le-
hettünk. Iskolánk ezzel a programjával 
is segíti a közművelődést a nevelő-okta-
tó munkán felül a III. kerületben.

A Magyar Kultúra Napja tankerületünkben 
A magyarságnak a 19. századig nem 

volt egységes nemzeti himnusza. 
Kölcsey Ferenc a Habsburg Biroda-
lom és Magyarország egyre feszül-
tebb viszonyának idején, 1823 janu-
árjában írta meg legnagyobb hatású 
költeményét, Hymnus, a’ Magyar nép 
zivataros századaiból címet adva az 
ódájának.
 A Himnusz Kisfaludy Károly Auro-

ra című almanachban jelent meg első-
ként, a kéziraton még szereplő alcíme 
nélkül, majd 1832-ben, Kölcsey mun-
káinak első kötetében már a szerző 
által adott alcímmel látott napvilágot.

A megzenésítésére - amelyet a köl-
tő már 1838-ban bekövetkezett halála 
miatt nem élt meg - 1844-ben került 
sor Bartay Endre, a Nemzeti Színház 
igazgatója által meghirdetett pályá-
zat keretében, amelyet Erkel Ferenc, 
a Nemzeti Színház karmestere nyert 
meg a zsűri ítélete szerint. A művet 
1844. július 2-án mutatták be a Nem-
zeti Színházban, ezt követően népün-
nepségen először 1844 augusztus 10-
én hangzott el az óbudai hajógyárban, 
a „Széchenyi” nevű gőzös vízre bocsá-
tásánál, majd hivatalos állami ünnep-
ségen 1848. augusztus 20-án csendült 
fel első ízben.
A 192 éves Himnuszt a közakarat 

tette nemzeti imádságunkká, magyar 
nemzet himnuszává, ám hivatalosan 
csak az 1949. évi alkotmányt alapja-
iban módosító 1989. évi XXXI. tör-
vény iktatta nemzeti jelképeink sorába 
a címer és a zászló mellé, mint a legfi-
atalabb nemzeti jelképünk.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583169675258923.1073742015.1475479139361311/1583181898591034/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583169675258923.1073742015.1475479139361311/1583182128591011/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583169675258923.1073742015.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583169675258923.1073742015.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583160158593208.1073742014.1475479139361311&type=1
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583160158593208.1073742014.1475479139361311/1583161858593038/?type=3&theater
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A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából a Fodros Általános Iskola 
tanulói is csatlakoztak az „Együtt 
szaval a Nemzet” című mozga-
lomhoz.
10 órakor hosszú csengőszóra az 

osztályok kivonultak a folyosókra, 
ahol egy-egy diák irányításával közö-
sen elszavalták a Himnusz első vers-
szakát, majd Vörösmarty Mihály Szó-
zat című versét.
Megható percek voltak, ahogy közel 

300 gyermek fegyelmezett szavalatá-
tól zengtek a folyosók.
A rövid kis ünnepség felnőttnek és 

diáknak egyaránt nagy élményt jelen-
tett.

Január 22 -én reggel tíz órakor a 
Szellő EGYMI diákjainak egy cso-
portja is része volt annak a száz-
ezer magyar diáknak, akik együtt 
zendítettek rá a Himnuszra az 
Együtt Szaval a Nemzet című ren-
dezvény keretein belül

Iskolánkban mindig nagy hang-
súlyt fektettünk arra, hogy a nem-
zeti megemlékezések minél inkább 
hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk évezredes ha-
gyományainknak, nemzeti tudatunk 
erősítésének, emellett pedig ápoljuk 
és továbbadjuk kultúránk tárgyi és 
szellemi értékeit.

Idén ismét lebonyolításra ke-
rült az Óbudán évtizedes hagyo-
mányra visszatekintő műveltsé-
gi vetélkedő a Magyar Kultúra 
Napján, az Óbudai Kulturális 
Központ szervezésében.
Január 22-én 15 órától rendezték 

meg a vetélkedőt a San Marco ut-
cai Óbudai Kulturális Központban, 
amely idén is nagy érdeklődés mel-
lett zajlott le; 10 kerületi intézmé-
nyünk 17 csapata mérte össze tudá-
sát a két adott témában.
Mint minden évben, idén is a fő 

téma a reformkor volt, amely mellett 
József  Attila költészetéből - azon 
belül is a Mama és A Dunánál című 
verseiből - adtak számot a 7. és 8. 
osztályos tanulókból álló csapatok.
A verseny végeredményét tekintve 

szoros küzdelemben az Első Óbu-

dai Általános Iskola  címvédő csa-
pata, a „Nyelvőrök” szerezte meg 
55 pontos összesített eredményével 
a győzelmet, őket 1 ponttal lema-
radva követte az Óbudai Harrer 
Pál Általános Iskola „Védegylet” 
csapata, a harmadik helyen pedig 
az Óbudai Nagy László Általános 
Iskola „Reform” csapata végzett.
A nyertes csapat tagjai - Ódor Ad-

rienn, Henderson Aaron és Kovács 
Gerzson - a versenyen elmondták, 
hogy nagy öröm volt számukra a fel-
vételi mellett ezen a megmérettetésen 
is részt venni, és megnyerni a versenyt.
A résztvevő iskoláknak a Püski és 

a Kossuth kiadó értékes könyvjutal-
mat ajánlott fel.
Gratulálunk a csapatoknak és 
felkészítőiknek!

forrás: OKK

A Magyar Kultúra Napja tankerületünkben 

Műveltségi vetélkedő Óbudán a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583185468590677.1073742016.1475479139361311/1583185821923975/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583185468590677.1073742016.1475479139361311/1583187435257147/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583160158593208.1073742014.1475479139361311/1583160825259808/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583160158593208.1073742014.1475479139361311/1583160358593188/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583160158593208.1073742014.1475479139361311&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583185468590677.1073742016.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583185468590677.1073742016.1475479139361311&type=3
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Vers- és prózamondó verseny a Pais Dezső Általános Iskolában

2015. január 19-én, immár 23. 
alkalommal került sor a Pais De-
zső Általános Iskolában a kerü-
leti szintű  vers- és prózamondó 
versenyre, melyre 11 iskola diák-
jai neveztek be.

Idén nem csak nemzeti imádsá-
gunk, Kölcsey Ferenc Himnusz 
című költeménye előtt tiszteleg-
tünk, hanem a 110 éve született Jó-
zsef  Attiláról is megemlékeztünk.
A verseny megnyitójának hangula-

tát emelte József  Attila gyermekko-
ri visszaemlékezéseiből összeállított 
jelenet a 4. a osztályos tanulók: Sze-
le Péter, Kiss Zoltán Töreki Zoltán 
előadásában.
A délután folyamán 3-8. osztá-

lyos tanulók 5 kategóriában mérték 
össze tudásukat. A gyerekek szín-
vonalas produkciókkal készültek. 
A zsűrik tagjait nehéz döntés elé 
állították. Az eredményhirdetésen 
a kategóriák 1-3. helyezettjei és a 
különdíjasok értékes könyvjutalom-
ban részesültek.
Gratulálunk a helyezetteknek 

és felkészítőiknek valamint kö-
szönjük a többi résztvevő diák 
megtisztelő szereplését is.
Jövőre is várjuk a lelkes, irodalom-
kedvelő tanulókat versenyünkre!

Eredmények:
I. Kategória (3-4. osztály vers)
1. Varga Glória (Krúdy Gyula Ált. Isk.) 

Felk.: Uhrinné Baji Kinga
2. Lhotka Lili (Pais Dezső Ált. Isk.) 

Felk.: Kollár Jánosné
3. Straub Judit Napsugár 

(II.Rákóczi Ferenc Ált. Isk.) 
Felk.: Pogonyi Zoltánné

Különdíj:
• Mogyorósi Kinga 

(Dr. Béres József  Ált. Isk.) 
Felk.: Korányi Gáborné

• Hajdú Tímea (Pais Dezső Ált. Isk.) 
Felk.: Czeglédiné Juhász Ildikó

II. kategória (3-4. osztály próza)
1. Lederer Nóra (Aquincum Ált. Isk.) 

Felk.: Scheibli Zsuzsanna
2. Takács Eszter 

(Medgyessy Ferenc Ált. Isk.) 
Felk.: Búzáné Kecskeméti Éva

3. Baranyai Richárd  
(Bárczi Géza Ált. Isk.) 
Felk.: Simainé Fenyvesi Judit

Különdíj:
• Klein Konstantin 

(Medgyessy Ferenc Ált. Isk.) 
Felk.: Vaskúti Rita

III. Kategória (5-6. osztály vers)
1. Sóti Hajnalka  

(Csillaghegyi Ált. Isk.) 
Felk.: Horváth Ildikó

2. Csikós Nikolett 
(Aquincum Ált. Isk.) 
Felk.: Brassói Annamária

3. Kerekes Zsuzsanna 
(Bárczi Géza Ált. Isk.) 
Felk.: Szülők

Különdíj:
• Ványolos Noémi (Csillaghegyi Ált. Isk.) 

Felk.: Willighné Gellai Katalin
• Pappas Melinda 

(Dr. Béres József  Ált. Isk.) 
Felk.: Borhy Anikó

IV. Kategória (5-6. osztály próza)
1. Pappas Timon  

(Dr. Béres József  Ált. Isk.) 
Felk.: Borhy Anikó

2. Szabadhegyi Ármin 
(Medgyessy Ferenc Ált. Isk.) 
Felk.: Nagy Zsuzsanna

3. Balogh András (Pais Dezső Ált. Isk.) 
 Felk.: Molnár Beáta

V. Kategória (7-8. osztály vers)
1. Purzás Patrik 

(Óbudai Ált. Isk. EGYMI) 
Felk.: Fazekas Márta

2. Pázmándi Evelin 
(Pais Dezső Ált. Isk.) 
Felk.: Szepesiné Máhli Anikó

3. Krulik Zsófia 
(Mustármag Keresztény Ált. Isk.) 
Felk.: Péteri Annamária

Különdíj:
• Lakatos Valentina Loren 

(Krúdy Gyula Ált. Isk.) 
Felk.: Berényi Laura

• Nehéz-Posony Benedek 
(Óbudai Árpád Gimnázium) 
Felk.: Kende Adrienn

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583189941923563.1073742017.1475479139361311/1583190351923522/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583189941923563.1073742017.1475479139361311/1583190201923537/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583189941923563.1073742017.1475479139361311&type=3
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Aranyérem a patinás 
Pais-kupán
Veretlenül, 10-1-es gólkülönbség-

gel nyerte meg a Medgyessy Fe-
renc Általános Iskola csapata  a II. 
korcsoportos diákok számára kiírt 
Pais-kupát.
A csapat a „B” jelzésű csoportba ka-

pott besorolást, ahol előbb a házigaz-
da Pais együttesét verte 5-0-ra, majd a 
Zipernowszky csapatát 3-0-ra.
A döntőben a kerületi válogatottnak 

számító Gázművek csapata fölött küz-
delmes mérkőzésen 2-1-es győzelmet 
aratott Vecsei András  tanár úr csapata 
a Medgyessy Ferenc Német Nemzeti-
ség Nyelvoktató Általános Iskolából.
A csapat legjobbjának a tornán 

Hrubecz Tamás bizonyult, aki a lé-
lektani pillanatokban létfontosságú 
védésivel nyugtatta csapatát. 

Januárban a Csillaghegyi Általá-
nos Iskola diákönkormányzata is-
mét megszervezte a gyerekek által 
várva várt Lego kiállítást.
Az iskolánkban tapasztalt hangulat - 

sportnyelven szólva -  mondhatni pa-
pírforma szerint alakult.
Köztudott, hogy ma már nincs 

olyan dolog, 
amit ne lehet-
ne megépí-
teni Legóból 
a több mint 
tízezerféle al-
katrész segít-
ségével, így 
diákjaink fan-
táziájára volt 
bízva, hogy 
mivel állnak 
a zsűri elé. A 

verseny zsűri ez alkalommal sem volt 
könnyű helyzetben, megint nagyon 
sok szép alkotás született, ismét bebi-
zonyítva, hogy a gyerekek kreativitása 
nem ismer határokat.
A programot idén is a diákönkor-

mányzat szervezte, amely hálás köszö-
netét fejezte ki Keleti Ágota igazgató 

helyettesnek, 
aki vállalta, 
hogy kapcso-
latba lép a 
Lego Hungá-
ria Kft-vel, és 
ennek ered-
ményeként a 
tőlük kapott 
sok ajándék 
Lego-val jutal-
mazhattuk a 
gyerekeket.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

„Magyar Népmese Napja”
A könyvtár és a humán munkakö-

zösség 2014. szeptember 30-án ismét 
egy-egy kedves mesével örvendeztette 
meg az alsó tagozatos és az ötödikes 
diákokat az első tanóra kezdeteként. 
A felsős diákokat nagy szeretettel fo-
gadták, saját készítésű ajándékokat, 
dicsérő szavakat kaptak cserébe.
A könyvtár egyben versenyt hirdetett 

meseillusztrációk készítésére is, ame-
lyért emléklapot kaptak a résztvevők. 
Természetesen a legszebb rajzok kiál-
lításra is kerültek. Az ötödikesek rajzai 
olyan jól sikerültek, hogy egy lapozga-
tós mesekönyv is készült belőlük. 
„Író- olvasó találkozó”
A rajzverseny nyertesei és a mese-

könyv készítői különleges meglepetés-
ben részesültek. 2014. december 17-én 
egy könyvtári teadélutánnal egybekap-
csolt író - olvasó találkozón vehették át 
az okleveleiket és a könyvjutalmat.
Vendégünk volt ezen alkalomból 

Végh Andrea, első kötetes szerző, 
akinek a „Repülj velem” című pom-
pázatos mesevilággal felruházott re-
gényét ismerhették meg diákjaink

Mesemondó verseny elsősöknek
Immár második éve kerül meg-

rendezésre Ladányiné Halász Ilo-
na tanítónő vezetésével a legki-
sebbek mesemondó versenye. 
2015. január 13-án a könyvtár-
ban igazi erőpróba volt a kis el-
sősöknek a szöveghű mesemon-
dás. A zsűri a pontos szövegtudást 
és az élvezetes előadást értékelte.  
Az első helyezett Nyerges Fanni 1.b 
osztályos tanulónk lett.

„Velünk élő mese...” a Bárcziban

Előadás a drogokról
A Dr. Béres József  Általános Iskolá-

ban az elmúlt időben több vendégelő-
adó fordult meg, január elején az újra-
élesztés technikáját tanulhatták meg a 
felső tagozatos diákok, a hónap végén 
pedig a drogok hatásairól hallhattak 
rendkívül érdekes és tanulságos elő-
adást a gyerekek.
Az eseményről András Mária számolt 
be újságunknak.
Tavaly Zacher Gábor sajátos szemszög-

ből mutatta be ezt a területet, idén pedig 
Dr. Balogh Sándor a drogok idegrend-
szerre gyakorolt hatásáról beszélt. Ké-
peken láthatták a drogok okozta válto-
zásokat, és azzal kellett szembesülniük a 
gyerekeknek, hogy ha valaki él a kábítószer 
használattal, az agy már nem lesz képes 
ugyanúgy működni, mint annak előtte. 
Nagyon tetszett a gyerekeknek a rendha-
gyó tanóra, többek között azért, mert az ő 
nyelvezetünkön szólt az előadó, közvetlen 
és lendületes stílusban, némi humorral fű-
szerezve.
Csak remélni tudjuk, hogy a Béresbe járt 

diákjaink soha nem fognak a kábítószerrel 
kapcsolatba kerülni, bízva, hogy az elmúlt 
napokban megszerzett tudást később sem 
felejtik el.

LEGO kiállítás a Csillaghegyi Általános Iskolában

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583196355256255.1073742018.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583196355256255.1073742018.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583199171922640.1073742019.1475479139361311/1583199468589277/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583150191927538.1073742010.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1583198691922688
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583150191927538.1073742010.1475479139361311/1583150448594179/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583199171922640.1073742019.1475479139361311&type=3
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A hozzánk érkező vendégtanár be-
mutatja hazáját, az angol órákon és 
a szabadidős foglalkozások  során 
segíti a gyerekek nyelvtanulását. A 
rendezvények keretében pedig két 
különböző kultúra talál egymásra. 
Az, hogy a program mennyire ha-
tékony, már  tavaly nyilvánvalóvá 
vált. Az elmúlt tanévnek az a hat 
hét volt talán a legizgalmasabb idő-
szaka,  amikor Brazília költözött az 
iskola falai közé. A gyerekek várták 
a rendhagyó angol órákat, lázasan 
szótároztak, a szünetekben egymást 
túllicitálva kérdezgették  brazil ven-
dégünket, lelkesen szervezték az 
összejöveteleket.
Üdvözlet Ausztráliának  
Idén valóban a világ másik vége, 

Ausztrália látogatott el hozzánk 
Natalie Nicole Leong személyében, 
akinek érkezésére már előre izgatot-
tan készültek a zipis gyerekek. Az is-
kolát díszbe öltöztették, a kontinens 
képei, szimbólumai köszöntek visz-
sza a faliújságokról, vitrinekből. Az 
alsósok kis ausztrál zászlók lengeté-
sével üdvözölték Nataliet, és ezúttal 
nem kellett nyelvtudás a kommuni-
kációhoz, vendégünk kedves és nyílt 
arca tisztán tükrözte örömteli meg-
hatódását. 
Kánikula, krikett, kenguruk 
A konferenciateremben  alig fértek 

el az érdeklődők.  Magyarországot, 

Óbudát, Békásmegyert és iskolán-
kat két nyolcadikos tanulónk angol 
nyelvű előadása mutatta be, majd 
Natalie varázsolta a Ziper falai közé 
Ausztrália egzotikus világát. Ponto-
san ráérzett arra, ami a diákokat a 
legjobban érdekli. Prezentációjában 
a távoli ország legizgalmasabb sajá-
tosságai vonultak fel: a szélsőséges 
éghajlat, a szokatlan sportok, a spe-
ciális ételek, az elkápráztató termé-
szeti környezet, a különös állatok 
lenyűgöző képet festettek Ausztrá-
liáról. 
Így lehet igazán tanulni  
A gyerekek olyan ismereteket sze-

reztek, amelyekről nem szólnak a 
tankönyvek, ráadásul közvetlen, 
személyes előadásból tanulhattak. 
Mindig emlékezni fognak Ausztrália 
éghajlatára, mert eszükbe jut majd, 

Ausztrál hetek a Zipernowsky Károly Általános Iskolában
hogy Natalie életében először ma-
gyarországi utazása miatt vásárolt 
télikabátot. Nem felejtik el, hogy a 
koalákat itatni kell a nagy melegben, 
és bozóttűz esetén az ausztrálok kis 
kesztyűket varrnak a bocsok kezére. 
Közelebb került hozzájuk az ózon-
réteg problémája is,  mert a mo-
solygós előadó elmondta mennyire 
veszélyes a napozás a világ másik 
felén, s hogy milyen komolyan ve-
szik a tengerpart szerelmesei az erős 
napfény elleni védekezést. Nemcsak 
képeken látták, de meg is kóstolhat-
ják majd az ausztrál ételkülönleges-
ségeket, és persze Natalie számára 
is készül ízelítő a magyar gasztronó-
mia remekeiből.
Ahogyan tavaly Brazília, úgy 

idén Ausztrália kerül közelebb a 
zipernowskys diákokhoz, akik eköz-
ben még az angol nyelvet is anya-
nyelvi tolmácsolásban gyakorolhat-
ják. A tanulásnak, a tudásszerzésnek 
a leghatékonyabb módja ez. Látva 
a gyerekek lelkesedését pedig biz-
tosak vagyunk benne, hogy ez a bő 
egy hónap ismét a tanév egyik leg-
tartalmasabb, programokban gaz-
dag és  felejthetetlen  időszaka lesz.
Jól tudjuk azonban, hogy nem 

csak kapni, de adni is nagyon jó. 
Ezt szem előtt tartva a következő 
cikkünkben már arról szeretnénk 
beszámolni, hogy mennyi mindent 
tudtunk mi megmutatni kedves ven-
dégünknek a magyar kultúrából és 
nevezetességeinkből.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583151011927456.1073742011.1475479139361311/1583151085260782/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583151011927456.1073742011.1475479139361311/1583151235260767/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583151011927456.1073742011.1475479139361311&type=3
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100 ÉV – 100 KÉP 
az Árpád Gimnázium 
történetéből
Az Óbudai Árpád Gimnázium hon-

lapjának Rólunk menüpontja új ol-
dallal bővült: a rövid iskolatörténet 
mellett a gimnázium első száz évéről 
szóló, tudományos alapossággal el-
készült és igen részletes könyv teljes 
anyaga pdf-formátumban elérhető.
A gimnázium alapításának 100. év-

fordulójára (2002-ben) Lévay Zsolt, a 
gimnázium akkori tanára (és egykori 
diákunk) dolgozta fel a gimnázium 
történetét, amit könyv formában is  
megjelentettünk 100 év – 100 kép az 
Árpád Gimnázium történetéből címmel. 
A szerző jóváhagyásával a könyv tel-
jes anyaga elektronikus formában 
innen letölthető.

Verseny a napköziben
Minden hónap 

végén napközis 
csoportjaink va-
lamilyen különle-
ges programmal 
készülnek, az el-
múlt hónapokban 
volt már táncház, 
most januárban 
pedig játékos csa-
patversenyektől 
volt hangos a péntek délután.
A mostani alkalommal a labdáké volt 

a főszerep a Keve 
utcában. A diákok 
évfolyamonként 
„vívtak csatát” a 
párhuzamos osztá-
lyukkal. A sokféle 
labdás játék közül, 
talán a partizán volt 
a legnépszerűbb. A 
délután végére ki-
csit fáradtan, de iz-

galmakkal és élményekkel telve mehettek 
haza napközis gyerekeink.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Az Óbudai Nagy László Általá-
nos Iskola diákjainak munkáival 
nyílt meg az Aelia Szabina Alap-
fokú Művészeti Iskola állandó 
képzőművészeti kiállítása január 
13-án a III. Kerületi Pedagógiai 
Intézetben.
Iskolánkban nagy létszámmal mű-

ködő műhelymunkák során, Polyák 
Aida képzőművész segítségével és 
útmutatásával készültek a kiállításon 
látható díszlet-részletek, melyek a már 
hagyománnyá vált Szülői bálunk de-
korációjának részét képezték tavaly 
novemberben.
A bál témája a mesék világa 

volt, mely nagy teret engedett az 
alkotásra,motiválva ezzel a kreatív 
gyerkőcöket első osztálytól hatodikig.
Képek másolására, nagyításá-

ra illetve a mesék, rajzfilmek ka-
raktereinek önálló elképzelések 

szerint való megformálására is 
volt lehetőségük a tanulóknak.  
A nem mindennapi tárlat több mint 
20 munkájával varázsol minket vissza 
a gyerekkorba és szórakoztatja azokat 
is,akik még naponta találkoznak ezek-
kel a mesékkel.
Eme varázslatos élményre vágyók 

egy hónapig érhetik el a kiállított 
díszleteket,hogy ők maguk is beléphes-
senek a mesék világába,ha csak egy kis 
időre is. Ahogy azt Bruno Bettelheim 
fogalmazta meg igen találóan: 
„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a 
gyermek megtanul saját lelkében olvasni.” 
Jó olvasást ezek között a csodás 

díszletek között! 
A kiállítás hétköznapokon hétfő-

től csütörtökig  8 és 16, pénteken 
pedig 8 és 12 óra között látogatha-
tó a Pedagógiai Intézet épületében 
(1033. Budapest, Szérüskert utca 40.).

Díszletmustra - kiállítás a Pedagógiai Intézetben Lovasóra a Béresben
A természetismeret tananyag kerete-

in belül érdekes előadást hallhattak a 
Dr. Béres József  Általános Iskola több 
osztályának tanulói a lovakról idén ja-
nuárban. 
Vendégelőadók tartottak rendkívül iz-

galmas tanórát 4. és 5. évfolyamos tanu-
lóinknak január közepén, amelynek során 
megtudhatták a lótartás alapvető szabá-
lyait. Ismereteket szerezhettek a lófajták-
ról, a táplálkozásukról, testfelépítésükről, 
viselkedésükről, sőt megismerhették a 
lószerszámokat is, amelyekkel az állatokat 
gondozzák.  
Sok gyereknek nem voltak ismeretlenek 

ezek az eszközök, mint kiderült többen 
járnak lovagolni közülük. 
Mindannyiunk számára különleges él-

ményt nyújtott ez a rendhagyó lovas óra, 
ezzel is színesebbé téve a természet illetve 
a környezetismeret tananyagot.   

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583205858588638.1073742023.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583205858588638.1073742023.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583205858588638.1073742023.1475479139361311&type=3
http://www.arpadgimnazium.hu/rolunk/
http://www.arpadgimnazium.hu/file/2015/01/100-ev-100-kep-az-Arpad-Gimnazium-tortenetebol.pdf
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583202278588996.1073742021.1475479139361311/1583202521922305/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583204431922114.1073742022.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583204431922114.1073742022.1475479139361311/1583204648588759/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583200275255863.1073742020.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583202278588996.1073742021.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583200275255863.1073742020.1475479139361311/1583200425255848/?type=3&theater
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A Szent Margit Rendelőintézet és 
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata a betegségmegelőzés fontos-
ságát hirdetve idén is megrendezi a 
tavaly nagy sikerrel indított Egész-
ségkörút Óbudán programsorozatot.
Idén is az az Önkormányzat célja, hogy 

az egészségük megőrzésének lehetősé-
gét minél közelebb vigyük az emberek-
hez, ezért a következő hónapokban hét 
helyszínen, összesen nyolc alkalommal 
várják az érdeklődőket szűrővizsgála-
tokkal a városrész szakorvosi rendelőin-
tézetének munkatársai.
2015-re a Szent Margit Rendelőintézet 

azt tűzte ki célul, hogy a fiatal felnőtteket 
is bevonják a betegségmegelőző progra-
mokba, hiszen a minél korábbi stádium-
ban diagnosztizált és kezelt betegségek 
nagyobb eséllyel gyógyulnak meg, így az 
Egészségkörút Óbudán sorozat 2015-ös 
programjait ennek megfelelően úgy állí-
tották össze, hogy az vonzó legyen min-
den korosztály számára. A megszokott 
szűrővizsgálatok mellett olyan vizsgála-
tokat is terveznek, amelyek eddig nem, 
vagy csak ritkán voltak elérhetőek ingye-
nes lakossági szűrőprogramokon.
A tervek szerint új előadás-témák és 

új előadók, illetve tanácsadások lesznek 
fogyókúra és az ezzel kapcsolatos tév-
hitek, egészséges táplálkozás és diéták, 
különféle allergiák és asthma, napozás 
és fényvédelem, stb. témákban.
A szervezők idén is meghirdetik a ki-

emelkedő sikerű nyereményjátékukat, 
melynek keretében 2015-ben is olyan 
ajándékokat találnak majd gazdára a 
szűréseken résztvevők között, amelyek 
segítenek az egészségük megőrzésében.

forrás: obudairendelok.hu

Az Egészségkörút eseményei:
• 2015. február 14.  

Betegek Világnapja 
Vörösvári úti szakrendelő

• 2015. március 14.  
„Nem csak nőknek!” 
Békásmegyeri Közösségi Ház

• 2015. május 2. - Fő tér 
Egészségkörút Óbuda Napján

• 2015. május 16. 
Csillaghegyi Egészségnap 
Csillaghegyi Közösségi Ház

• 2015. május 30. - 3K 
Kaszásdűlői Egészségnap - Gyereknap

• 2015. május 31. 
Egészségkörút a Nemzetiségi és 
Civil Napon 
Békásmegyeri Közösségi Ház

• 2015. június 19. 
Egészségkörút a Nyugdíjas 
vizes sportnapon 
Csillaghegyi stand

• 2015. október 17. 
Békásmegyeri Egészségnap 
Csobánka téri szakrendelő

Egészségkörút Óbudán 2015-ben is! Túraszakkörünk 
Dobogókőn járt
A Dr. Béres József  Általános Isko-

la túraszakköre február első napján, 
kirándulást szervezett a hófödte Do-
bogókőre.
Nagy élmény volt számunkra, hogy 

végre szánkózásra és hógolyózásra al-
kalmas mennyiségű havat találtunk, hi-
szen az elmúlt időszakban az enyhe és 
hómentes tél, nem kényeztette el a téli 
örömökre fogékony gyereksereget. 
A kényelmes séta Pilisszentkereszt felé 

hócsatákkal, csúszkálással és szánkózás-
sal tarkítva igazi téli kikapcsolódás volt, 
nem csak a tanítványainknak, hanem a 
lelkes szülőknek is.
Csodaszép arcát mutatta a téli táj a hegy-

tetőn, a zúzmarás fák, a vastag hótakaró 
mesebeli hangulatot árasztott.  A 45 túrá-
zót a vasárnapi kirándulás végén a pomázi 
cukrászda süteménykölteményei varázsol-
ták el. Kissé fáradtan, de nagyon jó hangu-
latban, élményekkel feltöltve értünk haza.

Kerületi Rajzverseny
Január 26-án zajlott le a kerületi 

rajzverseny, amelynek a Fodros Álta-
lános Iskola adott helyet.
A feladat idén is érdekes és nehéz volt: 

a versenyzőknek drótból vagy papírból 
kellett olyan szobrokat készíteni, ame-
lyek egy-egy adott tulajdonságot ábrá-
zolnak, vagy szobrokról készült fotók 
alapján kellett megfesteni azokat.
A versenyen összesen 70 gyer-
mek vett részt, és nem vitás, az al-
kotásokat elnézve, sikeresen telje-

sítették a feladatukat. A szervezésért és lebonyolításért köszönet illeti a Fodros 
Általános Iskolát, Paksainé Bóka Ágnes igazgatóhelyettest és Varga Ágnes kerületi 
rajz munkaközösségi-vezetőt a verseny gondos előkészítéséért, valamint a zsűritago-
kat a korrekt és lelkiismeretes munkájukért! A versenyzőinknek pedig gratulálunk!

http://www.obudairendelok.hu/aktualis/hireink2/345-egeszsegkorut-obudan-2015-ben-is
http://www.obudairendelok.hu/aktualis/hireink2/345-egeszsegkorut-obudan-2015-ben-is
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583207891921768.1073742024.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583207891921768.1073742024.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583213741921183.1073742026.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583213741921183.1073742026.1475479139361311/1583214331921124/?type=3&theater
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A nyáron Isztambulban megrende-
zett U18-as vízilabda világbajnokságon 
a magyar csapat tagjaként világbajnok 
lett Vadovics Viktor, az Óbudai Árpád 
Gimnázium 10.d osztály tanulója, az 
UVSE sportolója.
Az utanpotlassport.hu oldal tavaly ősz-

szel készített és jelentetett meg Viktor-
ral egy beszélgetést a világbajnokságról, 
amelyet alább olvashatnak.
Tavaly szeptemberben, az oklahomai 

utánpótlás kajak-kenu maratoni világ-
bajnokságon az U18-asok mezőnyében 
kenu kettesben szintén világbajnoki cí-
met szerzett Dóri Bence, a 12.d osztály 
tanulója. Bence ugyanitt az U23-asok 
között kenu egyesben második lett.
 Mindkettőjüknek gratulálunk, és 

további sikereket kívánunk sportpá-
lyafutásukhoz!

Portré: A legfiatalabb 
világbajnok
Vadovics Viktor az U18-as váloga-

tott tagjaként világbajnok lett. Azóta 
egy csapatban játszhatott a példaké-
pével, Madaras Norberttel. Suliba jár 
és edzésre. Bajnoki aranyakat szeret-
ne nyerni, majd az Eb-ről valamilyen 
nemesfémmel hazatérni.
Világbajnok vízilabdázóban ma iga-

zán nincs hiány. A felnőttcsapat tavalyi 
barcelonai aranya után idén az U18-as 
fiúk is felértek a világ tetejére. A csa-
pat legfiatalabb tagja – és egyben az 
ország legifjabb világbajnok pólósa – 
Vadovics Viktor, aki alaposan kivette a 
részét a legfényesebb érem megszerzé-
séből. A balkezes szélső kilenc éve pó-
lózik, és „civilben” az UVSE csapatát 
erősíti. Posztjának megfelelően példa-
képe Madaras Norbert, akivel a Laky 
Károly uszoda avatóján egy csapatban 
játszhatott. Saját játékát értékelve – iga-

zi sportolóhoz méltóan – mindenben 
szeretne fejlődni, és minél több sikert 
elérni. A jövő nyáron például a világ-
bajnoki mellé Európa-bajnoki (arany)
érmet szerezni.
– Milyen érzés volt világbajnoki érem-

mel a nyakadban visszaülni az iskola-
padba? Hogy fogadtak a többiek?
– Kedvesek voltak, sokan gratuláltak, 

az osztályfőnököm is. Fura érzés volt 
ilyen nyár, ilyen élmények után újra is-
kolába menni.
– A suli után az utánpótlás-bajnok-

ságban is becsöngettek szeptember-
ben, így újra két szerepben kell helyt 
állnod. Hogyan egyezteted össze a 
sportot és a tanulást?
– Jelenleg normál tanrendben tanu-

lok. Szerencsére az iskola vezetősége 
sokat segít, hogy össze tudjam hangolni 
a kettőt. A készségtárgyak alól például 
felmentést kapok. Később esetleg ma-
gántanuló leszek, ha a póló azt igényli.
– Te is kaptál meghívót Horkai György 

és Benedek Tibor közös keretébe, a 
Szőnyi úti uszoda avatója alkalmából 
megrendezett gálameccsre. Milyen volt 
a nagyokkal együtt vízbe szállni, testkö-
zelből látni a mozdulataikat?
– Nagy élmény volt. Igazán jó hangulatú 

mérkőzés lett belőle. A felnőttválogatott 
tagjai kedvesek, közvetlenek voltak. Ma-
daras Norbi a példaképem, ezért külön 
öröm volt egy csapatban játszani vele. 
Persze, a lövéseit csak tátott szájjal bá-
multam…
– Neked ez valóban „csak” gálamecs-

cset jelentett, vagy azért volt benned 
bizonyítási vágy a társak, a közönség 
vagy akár Benedek Tibor felé?
– Természetesen jól akartam játszani, 

de fontosabb volt, hogy jól érezzem ma-
gam a vízben. Semmiképp sem szeret-
tem volna úgy beugrani a medencébe, 
hogy mindenképpen meg kell mutat-
nom magam, mert akkor könnyen gör-
csössé válhatott volna a játékom.
– Leülepedett már benned a tudat, 

hogy 16 évesen felléphettél a dobogó 
legfelső fokára, vagy ez olyan érzés, 
ami – ha csak a háttérben is – minden-
nap motoszkál benned?

– A döntő utáni időszakban nagyon 
a hatása alatt voltam. Bele is telt más-
fél-két hétbe, mire sikerült felfognom 
a dolgot. Most talán már mondhatom, 
hogy nem ezzel kelek és fekszem, vi-
szont olyan emlék, amely erőt ad a min-
dennapokban.
– Van olyan számodra, hogy „a vb pil-

lanata”?
– A döntőben a spanyoloknak lőtt gó-

lomat emelném ki, illetve az oroszok el-
len vívott elődöntő egészét, ahol szintén 
kétszer sikerült betalálnom.
– Az elmúlt szezont tekintve miben 

kell elsősorban fejlődnöd?
– A gondolkodástól a lövésen keresztül 

a lábtempóig mindenben.
– És mivel vagy elégedett?
– Elsősorban talán azzal, hogy ha na-

gyon kellett, akkor tudtam jól játszani. 
Isztambulban például ilyen volt az elő-
döntő és a spanyolok elleni döntő.
– Mit vársz magadtól a bajnokságban 

és a válogatottban?
– Az UVSE-vel szeretném megnyerni 

a bajnokságot serdülőben és ifiben is, az 
U18-ban stabil kerettag lenni, aztán  jól 
szerepelni az Európa-bajnokságon.

(forrás: Szita Mónika, utanpotlassport.hu)

Ifjúsági Világbajnokok az Árpádban

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583208578588366.1073742025.1475479139361311/1583208608588363/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1583208578588366.1073742025.1475479139361311/1583208621921695/?type=3&theater
http://www.utanpotlassport.hu/2014/10/13/a-legfiatalabb-vilagbajnok-2/
http://www.utanpotlassport.hu/2014/10/13/a-legfiatalabb-vilagbajnok-2/
http://www.utanpotlassport.hu/2014/10/13/a-legfiatalabb-vilagbajnok-2/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583208578588366.1073742025.1475479139361311&type=3
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