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Különleges karácsony az Idősek Klubjában

Még több program Óbuda
kulturális Esernyője alatt
Az Esernyős – Óbudai Kulturális,
Turisztikai és Információs Pont új rendezvényteremmel, különleges programkínálattal bővül január közepétől,
de fejlesztése ezzel nem fejeződik be.
Óbuda-Békásmegyer számos nevezetességgel kulturális és gasztronómiai
intézménnyel, illetve saját szervezésű
nagyrendezvénnyel rendelkezik.
Itt van – többek között – az országosan egyedülálló Aquincumi múzeum, a
mindig újabb funkciókkal bővülő Zichy
Kastély, a 2013-as Év Múzeuma-díjat
elnyert Goldberger Textilipari Gyűjtemény, az Óbudai Társaskör, az Óbudai
Paltán Könyvtár, az Óbudai Kulturális
Központ házai, a Római Part, a Hajógyári sziget, illetve az Óbuda Napja, az
Óbudai Nyár és az Óbudai Advent eseménysorozata, és tavaly szeptembertől
az Esernyős – Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont.
Cikkünk a 10. oldalon folytatódik
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

2014. december 11-én különleges
élményben volt részük a békásmegyeri Víziorgona utcai Idősek
Klubja nyugdíjasainak. A klub
vendégei egy ősbemutatónak lehettek részesei, hiszen először
jött létre ilyen rendkívüli előadás,
amelyben a Bárczi Géza Általános
Iskolai tanulói és a Klub nyugdíjasai egy közös karácsonyi műsorral örvendeztették meg a vendégeket.
A rendezvényt Müller Istvánné intézményvezető asszony nyitotta meg, majd a
Szociális Szolgáltató Főosztály vezetője, dr. Gallóné Nagy Judit ünnepi beszéde
következett, ezután Tolsztoj Panov apó különös karácsonya című darabját mutatták be az idősek és a diákok közösen. A színdarabot Horváthné Láposi Éva
tanárnő tanította be. Cikkünk a 4. oldalon folytatódik.

Németes adventi délután Egy hónappal tovább lehet
a Medgyessyben:
korcsolyázni Óbudán
Kinderpunsch und
Télen sem unalmas Óbuda. Sőt,
Weihnachtsplätzchen
most hogy megérkezett az igazi
A Medgyessy Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában 2014 decemberében már harmadik alkalommal
rendeztük meg a felső tagozatos
németes osztályoknak az adventi
délutánt.
A gyerekek kedvenc karácsonyi
itala, a Kinderpunsch és a tészta
nyújtás, szaggatás után az elmaradhatatlan német karácsonyi süti a
Plätzchen ebben az évben is elkészült.
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik
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tél, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a MOB támogatásával meghosszabbított nyitva
tartással várjuk a korcsolyázókat. Ezt indokolja a november
29-től nyitva tartó pályákon közel
50.000 fős regisztrált belépés is.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2014/2015. évi téli szezonban
két helyszínen nyitott ingyenes jégpályát, amelyeket mindenki ingyenesen használhat, de 12 éves kor
alatt kísérő jelenléte ajánlott.
Cikkünk a 10. oldalon folytatódik

Kattintson Facebook oldalunkra!

Negyedmillió forint értékű könyvcsomagot nyert
az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola

A Tudásbajnokság az általános iskolások egyik legkedveltebb országos tanulmányi versenye. Szervezői
az idei versenyidőszakot egy páratlan lehetőséggel is emlékezetessé
szerették volna tenni a versenyben
résztvevő iskolák, pedagógusok és
diákok számára.
Összesen 2 millió forint értékű könyvcsomaggal gazdagodhattak az általános
iskolák könyvtárai, ha jelentkeztek a Tudásbajnokság és a Bendegúz Gyermekés Ifjúsági Akadémia Alapítványa iskolai
könyvtárfejlesztési pályázatára.
A lehetőséggel 380 iskola élt, és adta
be a pályázatát. Nevezésükkel ismét bizonyították, mennyire fontos számukra
diákjaik tehetségének kibontakoztatása,
támogatása. Minden értékes lehetőséggel
élnek, ami ezt a munkájukat segíti. Az olvasás pedig az egyik legörömtelibb és legjobb módja a képességek fejlesztésének.
A pályázat harmadik díját, a negyedmillió forint értékű könyvcsomagot
az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola

nyerte.
Az iskola a pedagógusok, a szülők és
a diákok példamutató összefogásával és
munkájával évek óta kiemelkedő eredményességgel támogatja a tehetségek
kibontakozását.
A különlegesen nagy értékű, a gyerekek kedvenc könyveiből válogatott
kiskönyvtárat a gyermek- és ifjúsági
könyvek egyik legnépszerűbb kiadója, a Könyvmolyképző Kiadó ajánlotta
fel. Alsó és felső tagozatosok ugyanúgy
megtalálják köztük a kedvenceiket, mint
tanáraik. A valóságos könyvrengetegben ott vannak az igazi hősökről szóló
csodás kalandok, szeretetre méltó állatmesék, kedves és vidám történetek, a
népszerű Ropi sorozat kötetei, Böszörményi Gyula legújabb regényei, Csukás
István meséi.
A könyvtár gazdagodásához, az iskola sikeres tehetségnevelő munkájához
a Tudásbajnokság szervezői nevében a
könyvcsomagot átadó Lele József gratulált Balogh Éva igazgatónak.

Művészek a Miklós-Házért
A Szent Miklós Általános Iskola
enyhén értelmi fogyatékos tanulók, integráltan középsúlyos értelmi fogyatékos és autista tanulók számára biztosít teljes körű
ellátást.

A Miklós-ház javára a Rózsadomb
Lions Klub szervezésében beszélgetéssorozat indul az iskola dísztermében, ahol Papp János házigazdaként a nagy közhelyekről, életről,
halálról, szerelemről, istenről és a
természetről faggatja vendégeit.
Az első beszélgetőtárs:

Pokorny Lia

Helyszín:
Szent Miklós Általános Iskola
1033. Budapest, Miklós tér 5.
Időpont:
2015. január 28. 19:00-tól
A díszterem befogadóképessége
(80 fő) miatt, előzetes regisztráció
szükséges a
muveszekamikloshazert@sztmik.hu
e-mail címen.
A támogatói jegyeket a helyszínen lehet megvásárolni 1000,
2000, 3000 vagy 5000 forintért.
A támogatásból a Miklós téri
Gyermekekért Alapítvány céljait
segítjük megvalósítani.
A beszélgetéssorozat
február 13-i vendége BlaskóPéter,
a márciusi Kern András,
az áprilisi Kovács István,
a májusi Rudolf Péter lesznek.

Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.
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Előadás az újraélesztés technikájáról

A Dr. Béres József Általános Iskola
az egészséggondozás szemléletére
nevelés fontosságát szem előtt tartva idén januárban az újraélesztéssel
kapcsolatban szervezett előadást diákjai számára, amelyről András Mária számolt be újságunknak.
Iskolánk nagyon fontosnak tartja tanulóink egészségtudatos nevelését, ezért
szervezünk minden évben külsős előadók közreműködésével, a témával kapcsolatos programot. Tavaly a drogokról
Dr. Zacher Gábor tartott előadást, idén
pedig a TEVA szakemberei jöttek iskolánkba és az újraélesztés technikáját
mutatták, ill. tanították meg a felső tagozatos gyerekeknek. Mit kell tenni akkor,
amikor magatehetetlenül fekszik valaki,

ha leáll a légzése. Felhívták a figyelmet,
hogy mennyire fontos az időben elkezdett újraélesztés, hiszen csak 4 perc van
arra, hogy az agy ne károsodjon az oxigén hiány miatt, és esélye legyen az életre
annak, akinek leáll a szívműködése. Bízunk benne, hogy tanulóink használható
tudással fognak rendelkezni, akkor, amikor erre nagy szükség lesz.
Tervezzük, hogy a pedagógusoknak és
a szülőknek is tartunk egy kibővített előadást az újraélesztés technikájáról, hiszen
nem csak a jövő generációjának van szüksége erre, hanem a mostani felnőtt korosztály sem élhet e hasznos tudás nélkül.
Köszönjük a TEVA szakembereinek az
előadást, amely nagy sikert aratott a tanulók körében.

Kettéosztható terem a Veresben
A Békásmegyeri Veres Péter
Gimnázium megalapítása óta igen
magas színvonalon látja el a feladatát. Ezt bizonyítja az is, hogy
idén a középfokú oktatási intézmények országos listáján 3. helyezést ért el.
A magas színvonalú oktatáshoz elengedhetetlen
a megfelelő
infrastruktúra, megfelelő számú
és nagyságú
termek. 2007től 20 osztály
működik az
épületben,
amelyet eredetileg 16 taTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

nulócsoport befogadására méreteztek.
A gimnázium vezetése az önkormányzat támogatását is kérte a bővítésre, mely során egy 100 m2-es, mobil válaszfallal kettéosztható termet
építenének, többcélú hasznosításra.
A Budapesti Műszaki Egyetem 4. évfolyamos hallgatói megtervezték a bővítést
és elkészítették az engedélyezési tervet, melyhez a
képviselő testület a 2015.
évi költségvetés terhére
meg is szavazta az anyagi fedezetet.
forrás: obuda.hu
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Műveltségi vetélkedő a
Magyar Kultúra Napja
alkalmából

Vetélkedő az általános iskolák 7. és 8.
osztályosai számára, amely már évtizedes hagyományra tekint vissza.
Idei témák:
József Attila költészete, reformkor
Helyszín:
Óbudai Kulturális Központ
1032. Bp., San Marco utca 81.
Időpont:
2015. január 22. 15:00-tól

Népek napja – Mexikó

14:00 - Megnyitó – köszöntőt
mond: Schäffer Erzsébet
14:15 - Mexikó bemutatása hazánkban élő mexikói családok segítségével
15:30 - A totonák indiánok népszokásai – Kézdi Nagy Géza előadása
17:15 - Azték táncok
18:30 - Dokumentumfilm a totonák
indiánok életéről és a meszticekről
14:00-18:00 - Párhuzamosan futó
programok:
Fotókiállítás Pataky Zsolt munkáiból, valamint népművészeti kiállítás
látható.
Büfénkben a mexikói konyha finomságait kóstolhatják meg.
Helyszín:
Csillaghegyi Közösségi Ház
1039. Bp., Mátyás Király út 13-15.
Időpont:
2015. január 24. 14:00-tól
A belépés díjtalan.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Különleges karácsony az Idősek Klubjában
A közös előadás örömmel és izgalommal töltötte el a jelenlévőket, a
szereplőket és vendégeket egyaránt.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kelemen Viktória alpolgármester
asszony is. Az előadás előtt mindenki nagyon izgult, de a színdarab utáni
vastaps a sikerről és a meghatottságról árulkodott. A gyönyörű díszletek
és a színpadi berendezés a nyugdíjasok munkáját dicsérte.
Nagyon szívbemarkoló volt a műsor
utáni közös éneklés. Felcsendült többek
között a Mennyből az angyal, a Csordapásztorok és a Csendes éj is. Az ajándékozást ünnepi díszvacsora követte.
A klub vezetői a gyerekeket is vendégül látták és megajándékozták.

Ezt követte december 19-én iskolánk
hagyományos karácsonyi ünnepsége.
Diákjaink és tanáraink közös munkájának eredményeképpen jobbnál
jobb előadásokkal, zenés produkciókkal szórakoztatták az éppen színpadon állók a hálás közönséget.
Az ünnepség csúcspontja az volt,
amikor a Víziorgona klub és iskolánk
tanulóinak közös színdarabja a Bárczi
Géza Általános Iskola színpadján is
előadásra került. A diákokból és nyugdíjasokból álló közös „színjátszó kör”
újra összeállva örömmel szórakoztatta
a néhány nappal korábban már a sikereket besöprő előadásával iskolánk
tanulóit is ezen a szép karácsonyi ünnepségén.

Sportesemények
2015-ben a kerületben
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az Óbudai Sport Kft. 2015-ben a
tavalyinál is több sporteseményt biztosít a kerület lakosainak.
A legnépszerűbb eseményeket, az
Óbudai Futófesztivált, a Tour de Óbuda kerékpáros napot és a Teljesítménytúrát idén megduplátzák.
Óbudai tavaszi teljesítménytúra
2015. március 28. - Budai hegyek
Óbudai Futófesztivál
2015. április 25. - Pünkösdfürdő
Óbudai Sportágbörze
2015. május 10. - Óbudai Szabadidőpark
Tour de Óbuda
2015. május 31.
Óbudai Futófesztivál 2.0
2015. szeptember 6. - Pünkösdfürdő
Tour de Óbuda 2.0
2015. szeptember 20.
Óbudai őszi teljesítménytúra
2015. október 10. - Budai hegyek
További részletek: itt

Az Aquincumi Múzeum
kínálatából
Hogyan éltek a rómaiak?

Németes adventi délután a Medgyessyben:
Kinderpunsch und Weihnachtsplätzchen
Az illatok a
délután végére
már az iskola
többi tanulóját
és a kollégákat
is odacsalogatta, akiket szintén megkínáltunk az igazán
finom végtermékből.
Ismételten nagyon jó hangulatban, játékos
tanulással telt
ez a délután.

Míg mind arra
vártunk, hogy
megkóstolhassuk a közösen
nyújtott és díszített finomságokat, volt egy
kis idő a témához illő feladatok elkészítésére is.
Mindenki vágott, színezett
és rejtvényeket
oldott meg németül.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.
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A múzeumi óra tematikus tárlatvezetéssel
kezdődik
majd
életmódtörténeti szituációs játékkal
folytatódik.
A gyerekek tematikus tárlatvezetésen
vesznek részt, majd római ruhákba öltözve, korhű kellékek felhasználásával játszanak el egy-egy jellegzetes ókori szituációt
(pl. áldozatbemutatás, névadás, esküvő).
Jelentkezés a foglalkozásokra: itt

Kattintson Facebook oldalunkra!

„Jézuskának a kedvéért…” avagy a Fodros-karácsony

Mint minden évben, idén is hangulatosan telt a karácsonyvárás a Fodros
Általános Iskolában. Decemberben
az osztálytermek ünnepi díszbe öltöztek, a folyosót, faliújságot tanulóink
munkái díszítették, a bejáratnál pedig
teljes pompájában fogadta iskolánkba
belépőket a Karácsonyfa.
Az alsó tagozatos osztályok heteken
keresztül készülődtek, hogy az utolsó napokban ünnepi műsorokkal kedveskedjenek szüleiknek. A karácsony hangulatát,
a szeretet ünnepét élhették át a felnőttek
gyerekeik meghitt, kedves műsorával.
Öröm volt látni a szülők szemében a
meghatódást.
A Fodros Általános Iskola Karácsonyi
Koncertjét december 18-án, 18 órakor
tartottuk az iskola tornatermében. A színes izzósorok, leomló textilek, a gyertyaláng igazi ünnepi hangulatot teremtett a
teremben.
A vendégek között, akiket legnagyobb
részben tanulóink szülei, nagyszülei, testvérei, valamint pedagógusaink alkottak,
megtiszteltek jelenlétükkel nyugdíjas tanárkollégáink, valamint Kelemen Viktória
alpolgármester asszony is velünk együtt
élvezte az előadást.
A gyerekek verses, zenés, táncos produkciókkal ajándékozták meg tisztelt publikumot, a Dzsingobell rock a 4.c osztályosok
előadásában igazi karácsonyi hangulatot
varázsolt nézőink szívébe. A produkciót
Bence Ágnes és Szekeres Péter zenetanárok rendezték.
Ezt követően a 2.a osztály osztályfőnökük, Berta Anna irányításával karácsonyi
színdarabot adott elő nagy sikerrel, MarosSzabó Réka 6. B osztályos tanuló táncában
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

gyönyörködhetünk, majd karácsonyi verseket hallhattunk Bujtor Zsófia és Fazekas
Huba előadásában, Juhász Tímea, Juhász
Gábor és Kovács Réka zongorázott.
Ezután a 6.b szerzett vidám perceket a
hallgatóságnak karácsonyi bohózatával.
A gyerekek után jött a tanárainkból alakult kórusunk, amelyet igazi élmény volt
hallgatni! A felnőtt kórust iskolánk gyermekkórusa követte a színen, akiknek az
előadása Tóth Brigitta és Merkó Ágnes
tanárnők közreműködésével színvonalas
és igazán felemelő koncertélményt nyújtott mindenki számára
Az est mindenkit lenyűgözött. A fellépő
diákoknak - akik tehetségük és bátorságuk legjavát nyújtották - sikerült egy órára
megállítaniuk a felfokozott hétvégi karácsonyi készülődést a több mint 300 fős
szülői közönség legnagyobb örömére.
December 19-én elérkezett a karácsonyi
szünet előtti utolsó iskolanap.
Ezen a napon már kora reggel jótékonysági vásár vette kezdetét, amelyen az iskola
diákjai, a szülők és a tanárok által készített tárgyakat lehetett vásárolni. A vásáron több száz apró ajándék gazdára lelt.
Öröm volt nézni az izgatott kisdiákokat,
kíváncsi felnőtteket, akik ajándékot választottak családtagjaik számára, készülve
a karácsonyi ünnepekre.
A befolyt összeget a diákönkormányzat
jutalmazásra, szabadidős programokra használja fel az elkövetkezendő időszakban.
Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek
a szebbnél szebb ajándéktárgyak készítését és az önzetlen felajánlásokat!
A téli szünet előtti utolsó nap utolsó
programja az osztályok karácsonyi ünnepsége volt. Itt a jókedvű együttlét közepette megajándékozták egymást az osztály tagjai.
Az ajándékozást egy kalapból történő
húzás előzte meg, és izgalmas titkolózások övezték, hogy vajon ki-kit húzott.
Mindenki röviden versbe foglalta vagy
körülírta az általa húzott személyt, akinek
magára kellett ismernie. Azután együtt
örült ajándékozó és ajándékozott.
Végül megszólalt a téli vakációt jelző
csengő, és jöhetett a várva várt szünidő és
a Karácsony…
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Kapcsolda programon a
Dr. Béres József Általános
Iskola diákjai
December 10-én, a Csalogány
utcai fogyatékkal élő gyermekeket látták vendégül a Veres Péter
Gimnáziumban Karácsony alkalmából a „Kapcsolda” programon.
A rendezvényen közreműködtek a
kerület három gimnáziumának tanulói, valamint egyedüli általános iskolaként iskolánk 7. és 8. évfolyamos
tanulói. Ezen kívül Zsonglőrcsapatunk tartott rendkívül látványos bemutatót a gyerekeknek.
A színvonalas programon táncház,
kézműves foglalkozás, daltanulás
és sportfoglalkozások kötötték le
a gyerekek figyelmét, ahol egy-egy
sérült tanulót kellett kísérniük a mi
diákjainknak is, a délután folyamán.
Íme Baranyai Vivien 8.a osztályos
tanulónk beszámolójából:
„Értelmileg sérült gyerekekkel tölthettünk egy pár órát, ahol nagyon sok élménnyel gazdagodtunk, és úgy érzem sok
mindent tanulhattunk tőlük. Jó érzés volt
egy picit kiszakadni a hétköznapokból és
egy önzetlen szeretetteljes világba kerülni. Nagyon megszerettük ezeket a gyerekeket, szívesen lennénk velük egy kicsit
gyakrabban, hisz az ilyen programok
összehozzák az embereket, függetlenül
attól, hogy milyenek! Igazán jól sikeredett
a délután.”

Reméljük, hogy azok a tanulóink,
aki részt vettek a Kapcsolda programon, nagyobb toleranciával fogadják el a sérült embereket a jövőben,
így, hogy bepillantást nyerhettek kicsit az ő világukba is.
Köszönjük a meghívást a Veres Péter Gimnáziumnak!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Ökoiskola lett a Bárczi Géza Általános Iskola!
A Bárczi Géza Általános Iskolában évek óta komoly munka
folyik a környezettudatos nevelés érdekében. Az intézmény
dolgozói felelősséget éreznek a
jövő generációjának egészségtudatosabbá alakításáért, a természet értékei iránt fogékony,
a fenntarthatóság szempontjait
ismerő és vállaló ifjúság neveléséért, így az iskola szeptemberben pályázatot nyújtottunk be
az ökoiskolai cím elnyeréséért,
melyet meg is kapott. A Bárczi
ökoiskola lett!
2014. december 13-án Budapesten ünnepélyes keretek között 122 Ökoiskola és 52 új Örökös Ökoiskola képviselője vette
át a díszokleveleket, amelyeket
Czunyiné dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelős államtitkár (EMMI)
és Dr. Simon Attila István, közigazgatási államtitkár (FM) adományozott az idei esztendőben sikeresen
pályázó iskoláknak.

sok Minisztériuma (EMMI), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), amely nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjaiknak megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált
környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljenek.
A cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek
intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a
környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-,
és egészségneveléssel. A cím adományozása kapcsolódik az ENSZ
„A fenntarthatóságra oktatás 2005–
2014” évtizedének programjához.
Az idén 122 iskolát díjaztak első
vagy második alkalommal, további 52 iskola nyerte el az Örökös Ökoiskola minősítést. Velük
együtt összesen 746 intézmény

Iskolánkat igazgatónőnk, Sisa Péterné képviselte és vette át a díszoklevelet. Az átadáson jelen volt
Dömötör Csaba a Földművelésügyi
Minisztérium főosztályvezetője, Dr.
Kaposi József az OFI főigazgatója
és Thaisz Miklós az EMMI főosztályvezetője. Az Emberi Erőforrá-

(az általános iskolák mellett néhány művészetoktatási intézmény
és kollégium, 64 gimnázium, 156
szakközépiskola vagy szakiskola)
tartozik az ökoiskola hálózathoz az
ország minden szegletében. A diákok mintegy ötöde tanul ezekben
az iskolákban.

Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.
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A legjobbak közt az
óbudai tehetség
A „Virtuózok” című klasszikus
zenei tehetségkutató válogatóin sikeresen szerepelt az Óbudán élő, a
Veres Péter Gimnáziumban tanuló
Pál Szilveszter.

A decemberben záruló műsorban az
ifjú tehetségek felkutatásán és támogatásán túl fő cél volt még a komolyzene
szélesebb körű megismertetése és megszerettetése, a zeneoktatás népszerűsítése.
A több száz jelentkező közül az előválogatók után a 14-19 éves korosztályból
két klasszikus gitárosnak sikerült bejutnia a legjobb 25 közé: egy 19 éves Zeneakadémistának és a 15 éves Pál Szilveszternek, aki a III. kerületi Aelia Sabina
Zeneiskola növendéke.
A tv-felvételen is meggyőzően szerepelt, produkciójával az elődöntőig jutott.
A műsort megelőzően, augusztus végén Bécsben, a Forumgitarre elnevezésű nemzetközi ifjúsági gitárversenyen
sikerült különdíjat nyernie, amellyel
folytatta eddigi kiemelkedő eredményeit
(2012: Országos Gitárverseny I. hely; 2013:
Kárpát-medencei Nemzetközi Gitárverseny I.
hely).
Felkészítő tanára:
Szücsi Balázs gitárművész.
A Zeneakadémia rektorának, Batta András zenetörténésznek, a verseny zsűritagjának gondolatát idézve:
„A tehetség csak akkor bontakozik ki igazán, ha odafigyelő környezetbe kerül!”
forrás: obuda.hu

Kattintson Facebook oldalunkra!

Nemcsak egyszer volt a Zipiben Sütivásár
Hagyományt nem lehet „teremteni, a hagyományok egyszerűen
csak lesznek, kialakulnak. Valamikor, valahol történik valami, ami jó
érzéssel tölt el bennünket, aminek
újból részesei szeretnénk lenni.
Újra és újra. Észre sem vesszük,
és már hagyományt hoztunk létre,
amit követünk.

Valahogy így született a Zipernowsky Károly Általános Iskolában a Karácsonyi Sütivásár is, amit ma már
bátran nevezhetünk zipis karácsonyi
hagyománynak. Bátran, mert már
minden gyermek számára hiányozna,
ha a téli szünetet megelőző, egyébként
is színes eseményekkel teli utolsó hét
programjából kimaradna a közkedvelt
Sütivásár. Az óraközi szünetek ezen a
héten egész máshogy telnek. Az első
emeleten elhelyezett asztalok, „standok” finomabbnál finomabb, jelképes
áron kapható házi süteményeket kínálnak. A bevétel
ter mészetesen
az osztálypénzt
gyarapítja, ebből lehet azután
ko r c s o l y á z n i ,
múzeumot látogatni, kirándulni,
közös
programokat
szervezni. A tét
nagy, hiszen a jó
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

vásár minden résztvevő számára ajándék élményt kínál. A süteményeket
árusító gyerekek méltó komolysággal,
mégis jókedvűen kínálják termékeiket, és kíváncsian lesik a receptekkel
kapcsolatos véleményeket.
De nemcsak emiatt kapnak sokat a
süteményvásártól. A tanulók ilyenkor nem csupán a játékos adás-vétel

ügyes fogásait sajátítják el, de ez az
esemény egy még fontosabb üzenetet is hordoz. Nem szabad elfeledni,
hogy ezeket a süteményeket a gyerekek anyukái vagy velük közösen ők
maguk sütötték. Minden egyes finomság egyben a szeretet és büszkeség megosztása is: „Ez az én anyukám
receptje. Ízlik?” Izgatott, kíváncsi
szemmel figyelik, mit szól a „vásárló” az ízélményhez, anya süti- szeretetadó tudományához. És minden
elismerő visszajelzés, megerősítés
egyben a szeretett lény kitüntetése. A
gyerekek a zipis
Sütivásárkor az
anyukájukkal,
nagymamájukkal
büszkélkednek. Csak
gondolat, csak
érzés, mégis talán ez az egyik
legszebb, leghitelesebb karácsonyi ajándék.
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Bölcs Bagoly verseny a
Bárcziban

A Bárczi Géza Általános Iskola
idén kilencedik alkalommal rendezte meg hagyományos műveltségi csapatversenyét, a Bölcs Bagoly
versenyt.
2014. november 27-én 9 iskola 18
csapata vett részt a megmérettetésen.
A 2014-es évben is fontosnak tartottuk, hogy a nálunk töltött egy
órában a gyerekek jól szórakozzanak, élvezzék a sokszínű feladatokat.
A kérdések célja – melyek idén a
közlekedés témaköréhez kapcsolódtak – nem csak a számonkérés volt,
hanem gazdagította is a résztvevők
ismereteit. A négyfős csapatok lelkesen vitatták meg a feladatokat,
izgatottan rakták ki a feladatsorhoz
tartozó betűkirakót is.
A szoros verseny is mutatja, hogy
milyen eredményes munkát végeztek a résztvevők.
Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítő tanárnak!
Az ünnepélyes eredményhirdetés
december 10-én volt a Bárczi Géza
Áltakános Iskolában.
A díjazott csapatok:
1. Fodros Általános Iskola
Hu-Ho-Gó-K csapata
2. Zipernowsky Károly Általános
Iskola
Furfangos Négyes
3. Aquincum Általános Iskola
Aquincumi Velocipéd
4. Dr. Béres József Általános Iskola
Indóház
5. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Illegális Tatuk
6. Harrer Pál Általános Iskola
Szuperokos Négyes

Kattintson Facebook oldalunkra!

Citibank Iskolatámogatási Program a Bárcziban

A Bárczi Géza Általános Iskola pályázata is nyert a Citibank
Pénzügyi Oktatási Programban,
amely során az intézmény 700
ezer forint értékű oktatási támogatásban részesült.
A program célja a vállalkozói
kompetencia kialakítása, fejlesztése, ezt a korszerű technológián alapuló, innovatív oktatási stratégiák
és tananyagok iskolák számára is
elérhetővé tételével segítik. Az intézményünk ezeken a technikai eszközökön túl lehetőséget kapott arra
is, hogy egy kiválasztott pedagógusunk elvégezze az akkreditált „Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a
közoktatásban” elnevezésű 40 órás
továbbképzést. A képzésben részt
vevő kollégánk a szükséges elméleti
ismeretek mellett elsősorban olyan
módszereket gyakorolt be, amelyek lehetővé teszik a vállalkozási,
pénzügyi és gazdasági ismeretek
élményszerű oktatását, és így az ő

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

feladata lesz, hogy a tavaszi félév
során továbbadja a diákoknak az itt
megszerzett tudást.
A program során a tanulók megismerhetik a legfontosabb gazdasági
ismereteket, amelyek a hétköznapi
életben nélkülözhetetlenek. Ilyenek
a családi költségvetés, bevételek és
kiadások, a hitelek kockázatai, megtakarítások és befektetések, kínálat
és szükségletek, a piac, a verseny
koncepciói, marketing, kommunikáció.
Ezekkel a gazdasági fogalmakkal
életszerű, hasznos játékokon keresztül ismerkedhetnek a gyerekek,
szinte észrevétlenül tanulva meg
azokat. Az izgalmas, interaktív feladatok a kezdeményezőkészséget is
fejlesztik.
A képzéshez kapott eszközöket –
egy projektort és egy laptopot - az
iskola tanulóinak igazi ajándékként,
december 19-én, a karácsonyi ünnepségen adták át.
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Tájékoztatás a
Magoncképző
programsorozatról
A Medgyessy Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában már hagyománnyá
vált a Magoncképző programsorozat, amelyről alább olvasható tájékoztató.
Ebben az évben is minden nagycsoportos óvodás és szülei előtt megnyitja kapuját intézményünk iskolaváró
játszóháza, ahol a kicsik szüleikkel és
iskolánk tanítóival sok vidám, játékos
délutánt tölthetnek el együtt.
Kötetlen formában ismerkedhetnek
az angol és a német nyelv rejtelmeivel,
próbára tehetik ügyességüket a játékos sporttevékenységeken, fejleszthetik kreativitásukat kézműves foglalkozásainkon, megtanulhatnak sok-sok
gyermekdalt.
Játékos zenei képességfejlesztőnkön,
táncházunkon szeretnénk megismertetni velük néhány hangszert, s egykét népi tánclépést is.
Nagy tisztelettel várjuk a kedves szülőket, nagyszülőket a Magoncképző
vidám délutánjaira.
Találkozásaink időpontjai 2015-ben:
Január 9. Táncoló hópelyhek
Február 6. Morzsabál
Március 6. A kikelet
Március 27. Tavaszi szél
Az együtt töltött időről képes beszámoló készül, amely a következő héten
megtekinthető lesz iskolánk honlapján, a www.medgyessyf.sulinet.hu oldalon.
Ugyanitt megismerkedhetnek a leendő elsős tanító nénikkel, s a foglalkozásokat vezető és segítő kollégáimmal.
Bízom benne, hogy idén is sokuk
tetszését elnyeri programunk! Remélem, ellátogatnak hozzánk, s a további
foglalkozásokra kedves ismerősként
térnek majd vissza.
Találkozzunk a megadott péntekeken
16:30-kor a Medgyessyben!
dr. Bertókné Daróczi Marianna
Intézményvezető
és Buzáné Kecskeméti Éva
Szervező

Kattintson Facebook oldalunkra!

Advent a Csillaghegyi
Általános Iskolában
Mint minden évben december elején ismét megérkezett a Mikulás. Felső
tagozatos osztályaink tanulói egy-egy
puzzle játék összerakása után tudhatták
meg, hol vehetik át a Mikulástól az ajándékukat, míg az alsó tagozatosokhoz a
4.a osztály műsorával együtt érkezett a
Mikulás.
Az egyre hűvösebb idő közeledtével
még decemberben megkezdtük a madáretetők elhelyezését az udvaron és a
gyerekek nagy örömmel nézték, hogyan
csipegetnek a madarak.
Mint minden évben, így idén is díszítettünk karácsonyfát a Zichy kastély
udvarán az Önkormányzat által meghirdetett programon. Diákjaink lelkesen
díszítették iskolánk fenyőfáját a nagy
hideg ellenére, de megérte. A szépen feldíszített karácsonyfánk – ahogy minden
évben – egy rászoruló családhoz kerülve
méltó dísze lett az ünnepnek.
Karácsonykor már második éve, az
utolsó tanítási napon, az udvaron is állítunk karácsonyfát, amit a délelőtt folyamán az osztályok szebbnél szebb, madarak számára elfogyasztható díszekkel
díszítenek fel, majd a délelőtt folyamán
az osztályok együtt ünnepelték a karácsonyt. Megkeresték az udvaron eldugott feladatokat, amelynek teljesítését
követően átvehették a karácsonyi támogatásból vásárolt ajándékokat, majd
játszottak, megajándékozták egymást is.
Befejezésként az udvaron körbeállva a
feldíszített fát, közös énekléssel kívántunk kellemes ünnepeket egymásnak.

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

Országos Bolyai Matematika Csapatverseny a Bárcziban
2014. november 22-én került
megrendezésre Budapesten az
Országos Bolyai Matematika
Csapatverseny. A mi intézményünk, a III. kerületi Bárczi Géza
Általános Iskola volt az egyik
helyszíne az írásbeli fordulónak,
ahol 72 csapat írásban adott számot tudásáról.

vendő nemzedék logikusan gondolkodjon, fejlett legyen a kombinációs
készsége, felismerje az összefüggéseket a feladatok megoldásakor.
Természetesen a közös gondolkodás és az együttes problémamegoldás leghatékonyabb formáinak
elsajátítása is ugyanolyan nélkülözhetetlen. Iskolánk pedagógusai erre

Nagy öröm volt számunkra, hogy
nemcsak helyszínt biztosítottunk,
de döntősként részt vett egy csapatunk az országhatáron átívelő
megmérettetésen is. A harmadik
osztályosoktól a nyolcadikosokig
nevezhettek az általános iskolások, legfeljebb 4-4 fős csapatokkal.
Nyolcadik osztályos diákjainkat
Kövér Gábor tanár úr készítette
fel. Hitvallása, hogy a matematika
megértése, megszerettetése fontos
feladat. Fontosnak tartja, hogy a jö-

folyamatosan nagy figyelmet fordítanak, hiszen a sikeres szerepléshez
ki kell alakítani a csoporton belüli
munkamegosztást, team-taktikát. Ez
a verseny arra is nevel, hogy a gyerekek közösen dolgozzanak, agyaljanak a megoldandó feladatokon.
A csapatszellem nagyon fontos,
akárcsak az élet minden más területén.
A csapat tagjai a verseny előtt nagyon izgultak, a feszültséget viccelődéssel próbálták oldani. A feladatsor
megoldása után a megoldások egyeztetése, egy ízletes ebéd és az izgalommal teli várakozás következett.
Nagy örömünkre bejutott az országos döntőbe a Bárczi Géza Általános
Iskola 8. évfolyamos KN-RT csapata, melynek tagjai: Debreczeni Tibor,
Maszlovics Krisztián, Mihalkó Norbert, Takács Roland . A döntőben 4.
helyezést értek el, gratulálunk a csapat tagjainak és felkészítő tanáruknak. Büszkék vagyunk rájuk.
Ezen nemes versengés megrendezésében a jövőben is szeretnénk részt
venni, hagyományaink sorában tudni.
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Kattintson Facebook oldalunkra!

Még több program Óbuda kulturális Esernyője alatt

Egy hónappal tovább lehet
korcsolyázni Óbudán
A pályák mellett büfé sátor és korcsolyakölcsönző is működik, ahol 26tól 46-os méretig bárki talál megfelelő
korcsolya cipőt.
A korcsolyabérlés díja:
felnőtteknek 600 Ft
gyerekeknek 400 Ft.

Az Esernyős azzal a céllal jött létre, hogy legyen egy központ, amely
a III. kerület igen gazdag kulturális életét koordinálja, ahol minden óbudai kulturális intézményről
megtudható minden. Az itt létrehozott integrált óbudai múzeumshop
színes keresztmetszetet nyújt a kerületi múzeumok eseményeiből,
kiadványaiból,
emléktárgyaiból.
Mindemellett jegyeket, bérleteket
lehet rendelni több színházba, múzeumba, fesztiválra, s egy kis kávézó-bisztró is található a házban
- szélessávú vezeték nélküli internet
hozzáféréssel - csábítva a fiatalabb
generációkat is, hogy az intézményt
valódi közösségi térként, találkozási
pontként használja minden Óbudai.
Az önkormányzat kezdeményezésére létrejött központ, amely januártól levált az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.-től és önállóan
működő intézménnyé vált, a céljait
tekintve a jövő héten nyíló új rendezvénytermével közelebb kerül a
küldetése beteljesítéséhez, ami nem
más mint, hogy minél szélesebb
körben ismertesse meg a kerület
történelmi, kulturális, természeti,
gasztronómiai értékeit.
Az új rendezvényteremmel megduplázódik, mintegy 80 fősre bővül
az intézmény befogadó képessége.
A családias programokat kínáló teremben minden korosztály a különTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

böző érdeklődésű és foglakozású
emberek is megtalálhatják a nekik
tetsző eseményeket. A kínálatban
szerepelnek állandó sorozatok,
mint például a film- és a lemezklub, a hazai borvidékeket bemutató
„Bországjáró”, vagy az „Irodalomról közérthetően”, illetve a „Stílusteremtő géniuszok” sorozat.
Az elmúlt hónapok tapasztalatai
szerint az Esernyős beváltotta a
hozzá fűzött reményeket, és az óbudaiak mellett rengeteg külföldi, illetve kerékpáros turista is felkeresi az
intézményt, amelyet a közeljövőben
még tovább bővítenek. A következő lépés egy kortárs képző- és iparművészeti alkotások bemutatására
alkalmas kiállítóterem létrehozása
lesz a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egykori fiókkönyvtárának helyén, amelyben előre láthatóan még
idén ősszel meg lehet majd rendezni
az első tárlatot.
Persze a városrész kulturális élete
nem korlátozódik az Esernyősre, a
Fő térre és környékére, a kerület közösségi kulturális intézményhálózata
– a San Marco utcai Óbudai Kulturális Központ, a Csobánka téri Békásmegyeri közösségi Ház, Kolosy téri
Civil Ház, a Mátyás király úti Csillaghegyi Közösségi Ház, illetve a tavaly
átadott 3K-Kaszásdűlői Kulturális
Központ – lefedi a teljes kerületet.
forrás: obuda.hu
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Nyitva tartás:
Fő téri jégpálya
(1033 Budapest, Fő tér)
minden nap 8:00-22:00 óra között
2015. március 1-ig.
Oktatás ideje:
Szerdánként 9:00-11:00, szombatonként 8:00-10:00 között
Jelentkezés az oktatás előtt fél órával a
helyszínen. Az oktatás ingyenes.
Csobánka téri jégpálya
(1039 Budapest, Csobánka tér)
minden nap 8:00-20:00 óra között
2015. február 1-ig.
Oktatás ideje:
Csütörtökönként 9:00-11:00, vasárnaponként 8:00-10:00 között
Jelentkezés az oktatás előtt fél órával a
helyszínen. Az oktatás ingyenes.
forrás: obudasport.hu

TAN KER HÍR
III. évfolyam,
1. szám
2015. január
Megjelenik
kéthetente

