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Ismét intenzív hét volt 
a Bárcziban
A Bárczi Géza Általános Isko-

lában idén is megszervezték a 
nyolcadikosok számára a mate-
matika és a magyar intenzív he-
teket. Ilyenkor tanulóink egész 
héten egy tantárgyra koncentrál-
hatnak.
Decemberben és január második 

hetében került sor iskolánkban az 
idei intenzív hetekre. Nyolcadiko-
saink most is a matematikával kezd-
tek, és a téli szünet után következett 
a magyar. Mindkét alkalommal mó-
dosított órarend szerint tanulhattak 
diákjaink.
Cikkünk a 9. oldalon folytatódik

Griaß di! Host mi? – „Hello, szia! Hogy s mint?”

Műveltségi Vetélkedő a 
Magyar Kultúra Napján
Az Óbudai Kulturális Központ 

minden évben a Magyar Kultúra 
Napjához kapcsolódóan rendezi 
meg az évtizedes hagyományokra 
visszatekintő Műveltségi Vetélke-
dőjét a III. kerület általános is-
kolák 7. és 8. osztályos tanulóiból 
szerveződő három fős csapatok 
számára.
Január 22-én 15 órától a kerületi ál-

talános iskolák diákjai töltötték meg 
a San Marco utcai Óbudai Kulturális 
Központot, hiszen idén is megrende-
zésre került az intézmény hagyomá-
nyos humán műveltségi vetélkedője a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából.
A verseny idei főtémája az évről évre 

visszatérő reformkor és Széchenyi 
István mellett nemzetünk egyik leg-
nagyobb irodalmi alakja, Petőfi Sán-
dor élete és munkássága volt, hiszen a 
2018-as esztendőben Petőfi születésé-
nek 195. évfordulóját ünnepeljük.
Cikkünk a 3. oldalon folytatódik

nak köszönhetően Bajorországban vendégeskedett. Erről Takácsné Susán 
Bettina és Srajberné Dervarics Krisztina tanárnők számoltak be.
A cserekapcsolat keretében a gyerekek családoknál laktak, így biztosítva volt szá-

mukra a teljesen német nyelvi közeg. A megérkezésünk utáni nap egyben az első 
tanítási napunk is volt a német iskolában, ahol személyesen a gimnázium igazgatója, 
Dr. Steininger úr kalauzolt végig bennünket. Cikkünk a 2. oldalon folytatódik

A vilsbiburgi Maximilian von 
Montgelas Gimnázium meghívá-
sának eleget téve 2017. december 
14. és 21. között az Óbudai Gimná-
zium 11. évfolyamának 8 tanulója 
az Észak-Budapesti Tankerületi 
Központ és a „Braunhaxler” Óbu-
dai Német Hagyományokat Ápoló 
Közhasznú Egyesület támogatásá-

Kezdeményezések a 
Csalogány EGYMI-ben
A november hónap eseménydú-

san telt a Csalogány Óvodában, hi-
szen több olyan program is lezajlott, 
amelyben a gyermekeken kívül az 
óvodai munkaközösség minden 
tagja, sőt a szülők is részt vehettek. 
A programokról Barna Klaudia, 
gyógypedagógus írt beszámolót.
Az események természetesen más-

más céllal szerveződtek, de egy közös 
volt bennük: az együttműködés. Az in-
tézmény minden gyógypedagógusá-
nak együttműködésére szükség volt a 
novemberi programok megszervezé-
séhez, és lebonyolításához.
Cikkünk a 7. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029214593987760
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029214593987760
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029212490654637
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029217557320797
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029217557320797
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029212490654637/2029212007321352/?type=3&theater
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Olimpikonok a vívásról 
a Sportakadémián

Az Óbudai Sportakadémia 2018. évi 
első előadásán a vívósportról tudhat 
meg többet az érdeklődő közönség.
A modern sportvívás három önál-

ló fegyvernemet ismer: kard-, tőr-, és 
párbajtőrvívást. Ma már mindhárom 
fegyvernemet egyaránt űzik a lányok 
és a fiúk; egyéni és csapatversenyekben 
küzdenek meg. A magyarok sportsi-
kerei a sportág megalakulásától kezd-
ve meghatározóak: számos olimpián, 
világversenyen, Európa-bajnokságon 
szereztek örömet a szurkolóknak, és 
megbecsülést Magyarországnak.
Továbbra is nemzetközileg megha-

tározó a magyar vívók teljesítménye, 
erről, és még sok érdekességről mesél-
nek előadóink:
 Udvarhelyi Gábor, szövetségi 

kapitány 
 Dancsházy-Nagy Tamás, férfi 

párbajtőr vezetőedző
 Rédli András és Somfai Péter, 

a riói olimpiai bronzérmes férfi 
párbajtőrcsapat tagjai

Beszélgetőpartner: Pál-Pál Előd 
Időpont: 2018. február 7., 18:00
Helyszín: Szindbád Rendezvényterem 
(1033 Budapest, Fő tér 2.)
A program ingyenes. 

Griaß di! Host mi? – „Hello, szia! Hogy s mint?”

Szombaton közös kiránduláson vet-
tünk részt vendéglátóinkkal München-
ben. Sétánk a városháza harangjáté-
kának meghallgatásával indult, majd 
megnéztük a belváros látnivalóit, és 
a „Krippenmarkt” bódéit. A híres 
„Viktualienmarkt” magyar kínálatát 
is megszemlélve, betértünk a méltán 
híres sörfőzdébe (Hofbräuhaus), ahol 
fúvószenekar gondoskodott a vidám 
hangulatról. Utunkat az Angol kert-
ben folytattuk (Englischer Garten), ahol 
az időközben eleredő hó meseszerűvé 
varázsolta az Eisbach patak mentén ta-
lálható parkot. Így érkeztünk el a Kínai 
tornyot (Chinesischer Turm) övező han-
gulatos karácsonyi vásárhoz. A vasár-
napot mindenki a vendéglátó családdal 
töltötte.
Hétfő délelőtt újból az iskolapadba 

ültünk, majd a menzán elfogyasztott 
ebéd után Landshutba utaztunk, ahol 
Alexander Putz főpolgármester úr, 
Markus Scheuermann tanácsos úr, va-
lamint Petra Zierer, Alsó-Bajorország 
cserekapcsolatokért felelős körzeti 
megbízottja köszöntött bennünket, va-
lamint a vilsbiburgi gimnázium francia 
vendégeit. Ezt követően Eugen Eder 

úrnak köszönhetően „időutazáson” 
vettünk részt: a város történelmét a 
megmaradt épületek segítségével életre 
keltve barangoltunk Landshut utcáin, 
majd közös vacsora keretében osz-
tottuk meg egymással élményeinket. 
Regensburg városa szakavatott város-
vezetésnek köszönhetően vált feledhe-
tetlen élménnyé, melynek lezárásaképp 
a magyar tanulók részt vettek egy két-
órás nyelviskolai foglalkozáson is.
Utolsó közös kirándulásunk szerdán 

Salzburgba vezetett. A Salzach part-
ján sétálva jutottunk el a belvárosba, 
majd csodálatos látványt nyújtó ki-
látásban volt részünk az erődítmény 
mellvértjéről a hófödte Salzburg-
ra, illetve a dóm körül elhelyezkedő 
Christkindlmarktra. A „házi felada-
tot” minden magyar diák megcsinálta, 
Mozart szülőházát mindenki megtalál-
ta. A pályaudvarra a Mirabellengarten 
havas útjain értünk vissza.
Eseménydús hét után ültünk fel is-

mét a Magyarország felé tartó vonat-
ra csütörtök reggel. A búcsú perceit 
megkönnyítette a kapcsolattartás le-
hetősége, valamint a májusi viszontlá-
togatás Budapesten.

Január 27-én újra Téli 
Sportágválasztó!

Kezdd az évet sportágválasztással!
2018. január 27-én (szombaton), ne-

gyedik alkalommal mutatják be a 
Téli Sportágválasztón a havas-je-
ges sportágakat, amiket ingyenesen 
lesz lehetősége kipróbálni  minden 
érdeklődőnek a Vasas Jégcentrum-
ban (1046 Budapest, Homoktövis u. 1.) 
10:00-17:00 óra között. 
Gyere el! Próbáld ki! Válassz!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/events/375127302913440/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/375127302913440/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029212490654637
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029212490654637/2029212110654675/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029212490654637/2029212003988019/?type=3&theater
https://www.sportagvalaszto.hu/
https://www.sportagvalaszto.hu/
https://www.sportagvalaszto.hu/
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XXI. Aquincumi 
Költőverseny

Az Aquincumi Múzeum, a Ma-
gyar Írószövetség és a Pannon 
Művészet Alapítvány meghirdeti a 
XXI. Aquincumi Költőversenyt!
A művészeti verseny hívómonda-

ta: „facit indignatio versum.” „Az indulat 
ihlet versre.” (Iuvenalis). A másik hívó-
mondat: „…megőrzöm és átadom a ne-
kem átadott misztériumokat.” (különös 
tekintettel az aquincumi múzeum ez 
évi jeles eseményére: a symphorus 
mithraeum visszaépítésére).
Klasszikus formában írt (alkaioszi, 

szapphói, anakreóni, szklepiádészi, hexa-
meter, disztichon, leoninus, stb.) pályamű-
veket várunk, egy pályázatban legfel-
jebb kettőt. Egy-egy vers terjedelme 
ne legyen több 32 sornál!

Beérkezési határidő:
2018. március 26.
A pályaműveket kizárólag e-mail-
ben várjuk a kurucz.katalin@iif.hu 
címen.
A döntőbe jutott versekről e-mail-

ben adunk tájékoztatást április 3-tól.
Döntő és eredményhirdetés:
2018. április 7., 11:00
Helyszín: Aquincumi múzeum (1031 
Budapest, Szentendrei út 139.). A döntő-
be jutott művek színészek tolmácso-
lásában hangzanak el.
I. díj: Arannyal ékesített babérkoszorú.
II. díj:  Ezüsttel ékesített babérkoszorú.
III. díj: Bronzzal ékesített babérkoszorú.
Közönségdíj cserépszavazással. 
Epigrammaíró verseny a helyszínen 

megadott témában.

Az idei vetélkedőt Varga Mihály 
Nemzetgazdasági Miniszter, ország-
gyűlési képviselő nyitotta meg, aki az 
első helyezetteknek fejenként 5-5000 
forintos könyvutalványt ajánlott fel.
Nyolc kerületi általános iskola tizen-

hat csapata vett részt a neves verse-
nyen, ahol öt blokkban mérték össze 
tudásukat a gyerekek. Általános mű-
veltségi feladatok, a Reformkor idő-
szakának történelmi, irodalmi, kultu-
rális, társadalmi és gazdasági témájú 
kérdései, Gróf  Széchenyi István és 
Petőfi Sándor életének és munkássá-
gának részletei és Reformkori versek 
és idézetek felismerése is volt a meg-
oldandó feladatok között. A zsűri 
tagja volt Balogh István zsűri elnök, 
a Medgyessy Ferenc Általános Iskola 
magyar-történelem szakos tanára, Ká-
sáné Madarász Ágnes, a Zipernowsky 
Károly Általános Iskola magyar taná-
ra és Dénes Tünde, az Első Óbudai 
Általános Iskola magyar tanára.
A zsűrinek idén sem volt egyszerű 

dolga, hiszen rendkívül jól felkészült 
csapatok mérték össze tudásukat, így 

szoros versenyben alakult ki a végered-
mény. A megszerezhető 95 pontból 
85 ponttal az első helyezést a címvédő 
csapat, az Első Óbudai Német Nyelv-
oktató Nemzetiségi Általános Iskola 
Reformerek csapata szerezte meg. A 
dobogó második helyére egy pont le-
maradással, 84 ponttal az Óbudai Nagy 
László Általános Iskola Anfandorvi 
nevű csapata ért fel, míg a harmadik 
helyen 79 ponttal az Első Óbudai Né-
met Nyelvoktató Nemzetiségi Általá-
nos Iskola Huncutok csapata végzett.
A címvédő Reformerek csapat tagjai 

Csákvári Dániel, Osztovits Dénes és 
Bodor László voltak, akik a versenyt 
követően felkészítő tanáruknak, Dé-
nes Tündének mondtak köszönetet, 
valamint elmondták, hogy hatalmas 
öröm számukra, hogy a tavalyi év után 
idén is ők nyerték meg a versenyt.
A helyezetteknek járó ajándékcso-

magokat és okleveleket Lőrincz Edi-
na, az Óbudai Kulturális Központ 
ügyvezető igazgatója adta át.
Gratulálunk a résztvevőknek!

forrás: Óbudai Kulturális Központ

Műveltségi Vetélkedő a Magyar Kultúra Napján

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029302663978953/2029302190645667/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Aquincum.Museum/photos/a.211990808880525.53789.123170567762550/1611171825629076/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/Aquincum.Museum/photos/a.211990808880525.53789.123170567762550/1611171825629076/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029302663978953
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029302663978953/2029302233978996/?type=3&theater
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A Falvak Kultúrájáért 
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 

a népzenei hagyományok népsze-
rűsítéséért a 2017-es esztendőben 
a Magyar Kultúra Lovagja címet 
adományozta Borsi Ferenc vajdasá-
gi származású citeraművésznek, az 
Óbudai Népzenei Iskola tanárának, 
amelyet január 20-án a XXII. Ma-
gyar Kultúra Napja Gálán vehetett 
át a budapesti Stefánia Palotában.
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány kül-

detése a kulturálisan hátrányos hely-
zetben lévő települések és társadalmi 
csoportok életminőségének fejlesztése, 
a falvak kulturális örökségének ápolá-
sa és gazdagítása. A Kultúra Lovagja 
címek átadására évente a Magyar Kul-
túra Napja Gálán kerül sor a lovaggá 
ütés jellegű ceremónia kíséretében. Az 
elismertek nevét bejegyezik a Kultúra 
Lovagjai Aranykönyvébe.

Borsi Ferenc 1991. augusztusában 
népzenei előadói tevékenységéért el-
nyerte a Népművészet Ifjú Mestere cí-
met. A kilencvenes évek óta a népzene 
oktatásával foglalkozik, többek között 
Zsámbékon, Nyíregyházán és Budapes-
ten. Hazai és határontúli népzenei tábo-
rok oktatója, szakmai vezetője, a har-
minc éve működő Szólj síp, szólj népzenei 
vetélkedő létrehozója. Zsűrizésével hoz-
zájárult többek között a határon túli 
Durindó népzenei fesztivált, a Bíborpi-
ros rózsa, valamint a Fölszállott a páva 
vetélkedő sikeres megrendezéséhez.

Komplex kerületi képzőművészeti verseny

Január 9-én és 10-én zajlott a komp-
lex kerületi képzőművészeti verseny 
az Újpesti Károlyi István Általános 
Iskola és Gimnáziumban, amelyről 
Lozsekné Tuza Márta kerületi mű-
vészeti munkaközösség vezetője, a 
verseny szervezője számolt be.
A verseny témája igazodott a fővárosi 

verseny kiírásához, így az alsós diákok 
témája az Állatok háza volt, a felsősök 
és a középiskolások pedig Barátságkuckót 
kellett tervezzenek. 
A tanulók színes alkotásokkal érkez-

tek a versenyre, a helyszínen pedig ki-
váló grafikákat készítettek. A fővárosi 
versenyre makettet kértek a szervezők. 
A versenyen a tanulók fantáziájukról, 
kreativitásukról adtak számot. Rengeteg 

fantáziadús alkotás született, az alkotók 
ismerik és alkalmazzák a térrendezést, a 
képzőművészeti eszközök használatát.
A zsűri tagja volt Somos Zsuzsa kép-

zőművész, a zsűri elnöke, Berkeczné 
Juszkiewicz Romana, a Fóti Népmű-
vészeti Szakközépiskola rajztanára, 
Gánóczy Anita művelődésszervező, 
az UKK Homoktövis Oktatóközpont 
munkatársa, valamint Megyeri Katalin 
művelődésszervező, az UKK Ifjúsági 
Ház munkatársa.
A legszínvonalasabb alkotásokat feb-

ruár közepén kiállítjuk a Károlyi Galé-
riában, május közepén pedig az Ifjúsági 
Ház Új Galériájában kerülnek kiállításra 
a fővárosi versenymunkákkal együtt.
Az uzsonnát a Menzaminta biztosította.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029224330653453
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029224330653453/2029224017320151/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029220323987187
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029220323987187/2029219863987233/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029220323987187/2029219917320561/?type=3&theater
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Az Óbudai Árpád Gimnázium évek 
óta vesz részt az Iskolai Könyvtárak 
Nemzetközi Szervezete által szer-
vezett nemzetközi könyvjelzőcsere-
programban, amely részeként most 
Ausztráliából kaptak csomagot.
A közelmúltban újabb – erre a tanévre 

az utolsó – könyvjelzőcsomagot kap-
tunk, ezúttal Ausztráliából a mi 8.a-s 

csoportunknak. A Warrnamboolból 
érkezett borítékban nemcsak a diákok 
alkotásait találtuk, de sok kedves megle-
petést is: ismertetőt Ausztráliáról, és az 
Emmanuel College-ről, ahol a résztve-
vők tanulnak.
Az árpádosok munkáját ez alkalom-

mal is Svarczné Micheller Erzsébet ta-
nárnő segítette. Köszönjük!

A Fővárosi 
Nagycirkuszban jártak 
a Benés diákok
December 13-án az Újpesti Bene 

Ferenc Általános Iskola ötven 
alsó tagozatos tanulója nézte meg 
a Fővárosi Nagycirkusz Csoda-
gömb című előadását.

A varázsbuborékok elrepítettek 
bennünket a csodák birodalmába. 
A rúd- és akrobatamutatványok, a 
diabolo- és zsonglőrprodukciók pezs-
gő hangulatot teremtettek. Szívünkbe 
lopta magát Rani, az indiai elefánt és 
lelkesedtünk a lovas produkcióért is.
A több mint két órás műsor fináléja-

ként felgyulladtak a fények a porond 
karácsonyfáján, s a csodagömbök ra-
gyogását tükrözte vissza gyerekeink 
mosolygó, boldog arcocskája.
Jól éreztük magunkat!

A Babits Mihály Gimnázium im-
már hagyományosan decemberben 
rendezte meg a végzős tanulói szá-
mára a szalagavató ünnepségét.
A Babits végzős diákjai december 

9-én Dunakeszin, a Radnóti Miklós 
Gimnázium Sportcsarnokában kap-
ták meg a gimnazista évek lezárását 
jelképező szalagot. A sportcsarnok-

ban több, mint ezer néző előtt szín-
vonalas műsor keretében került sor 
az ünnepségre. Szülők, rokonok, ba-
rátok, tanárok követték figyelemmel 
a köszöntő után a végzősök csodála-
tos keringőjét, az alsóbb évesek palo-
tás táncát, a végzősök osztálytáncait, 
majd az est fénypontjaként a szalagok 
feltűzését.

Szalagavató ünnepség a Babitsban

Kenguruk és koalák az Árpád Gimnáziumban

Angol csapatversenyen 
a Béreses diákok

Az Autumn in the English Speaking 
Countries elnevezésű őszi angol csapat-
versenyen, mely 208 csapat részvételével 
zajlott, a Dr. Béres József  Általános Is-
kola 4.d osztályos versenyzői a „Starter” 
kategóriában I. helyet szereztek.
A csapat tagjai: Ádám Viktória, Keskeny 
Viktória Panna, Kormos Karina, Pongrácz 
Kitti Dóra. Felkészítőjük: Skripek Erika.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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Fotópályázat a Dr. Béresben József Általános Iskolában

Az ősz folyamán fotópályázatot 
hirdettek a Dr. Béres József  Álta-
lános Iskolában, amelynek témája 
a III. kerület természeti és épített 
értékeinek megörökítése volt.
Összesen 186 fotót készítettek a pá-

lyázók, 21 felnőtt és 22 diák vett részt 
szebbnél szebb fotóikkal a megméret-

tetésen. A zsűri tagjai – Koltai Lajos 
operatőr, Erdős Zsolt és Venczel 
Attila fotóművészek – az előváloga-
tás során kiválasztották az 55 legszebb 
képet, amelyek egyben kinyomtatásra 
is kerültek, s megtekinthetőek az aulá-
ban. Végül a zsűri 5 diáknak és 3 fel-
nőttnek ítélte oda a legszebb képekért 

járó díjakat. Gratulálunk a helyezettek-
nek és köszönjük minden pályázónak a 
részvételt!
Köszönet a zsűri tagjainak, hogy vál-

lalták a képek szakmai szemmel történő 
kiválogatását és külön köszönet Jósvai 
Máriának, aki az egész pályázatot koor-
dinálta és lebonyolította.

Divatrajz kiállítás a Krúdyban

December 19-én, a Krúdy Gyu-
la Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola ritka ese-
ménynek adott otthont. Volt di-
ákjuk, Hajdú Kata – aki jelenleg 
az Óbudai Árpád Gimnázium 11. 
évfolyamának tanulója – élete első 
divatrajz kiállításának megnyitója 
zajlott le az intézményben, melyet 
nagy érdeklődés fogadott.
A megnyitót Nagy Kristóf  (Kata 

osztálytársa) és Hermawan Fadhil 
gitárduettje kezdte, majd Aulechla 
Anna intézményvezető asszony ked-
ves szavai következtek. Kata iskolai 
tanulmányai mellett kiváló sportoló, 
sport aerobik versenyző, tagja a ma-
gyar válogatott csapatnak, többszörös 

magyar bajnok, diákolimpiai győztes, 
világbajnoki 4. helyezett, az év spor-
tolója, kétszeres Jó tanuló, jó sportoló 
ösztöndíjas. Ezt követően Kiss Ákos, 
Kata korábbi rajztanárának bizta-
tó szakmai szavai következtek, majd 
Kata köszöntötte a sok érdeklődő 
vendéget. A kiállított rajzok változa-
tos kavalkádja betekintést nyújt az ed-
dig megtett látványos fejlődésbe.
Hogyan jutottál idáig? 
- Mindig szerettem rajzolni! Mikor 
elkezdtek érdekelni a divatrajzok, 
megpróbáltam hasonlót készíteni. 
Nem igazán sikerült. Nem adtam fel, 
részt vettem egy divatrajz kurzuson, 
ahol nagyon sok motivációt, jó taná-
csot kaptam.

Mit jelent számodra a rajzolás?
- Nincs annál jobb érzés, amikor a kon-
túrvonalak megrajzolásával életre kel a 
figura… kikapcsolódás… szeretem az 
emberek reakcióit figyelni, amit a rajza-
im váltanak ki belőlük. Munkáimat sze-
rettem volna másokkal is megosztani, 
ezért készítettem egy internetes oldalt, 
ahol rengeteg inspiráló visszajelzést ka-
pok. Azóta rendszeresen készítek bará-
taim, ismerőseim felkérésére divatilluszt-
rációkat. Nagyon élvezem ezt a munkát!
Honnan jött a kiállítás ötlete?
- Korábban készítettem a Krúdy Bál 
jótékonysági árverésére két illuszt-
rációt, mely nagyon tetszett a részt-
vevőknek, illetve az internetes olda-
lamon nyomon követték rajzaimat. 
Anna néni is felfigyelt munkáimra, 
és szerette volna, ha volt iskolámban 
rendezhetnénk meg első divatrajz 
kiállításomat. Ezúton is szeretném 
megköszönni Anna néninek ezt a re-
mek lehetőséget a bemutatkozásra!
Hogyan tovább?
- Nagyon örülök, hogy volt bátorsá-
gom és kitartásom belevágni. Mit hoz 
a jövő? Még nem tudom biztosan, de 
egy ilyen tapasztalattal gazdagodva 
igyekszem megtalálni az utamat.

https://www.facebook.com/tankerhir3
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November 17-én az óvodai nyílt 
napunk alkalmából sok szeretettel 
vártuk a hozzánk járó gyermekek 
szüleit, hogy betekintést nyerjenek 
gyermekeik mindennapjaiba, illet-
ve minden kedves érdeklődő szülőt, 
szakembert, akik szerették volna kö-
zelebbről is megismerni az óvodán-
kat, az idejáró gyermekeket, és az itt 
dolgozó felnőttek munkáját. Az ok-
tóber 20-ai szakmai napunk sikerét 
mutatja, hogy a 4. kerület óvodáiból 
több óvodapedagógus kolléga újból 
felkeresett bennünket, és maximális 
nyitottsággal, érdeklődéssel vettek 
részt a nyílt napon tartott foglalko-
zásokon, valamint az utána tartott 
közös beszélgetésen. Minden részt-
vevő gyermek nagyon ügyes volt a 
velük foglalkozó felnőttek örömére 
és a vendégek elégedettségére.
November 22-én a Csalogány Óvo-

da szülőklubot indított. Célunk, hogy 
hasznos segítséget nyújtsunk a szülők 
számára, ezért minden alkalommal 
egy-egy közösen megbeszélt témát 
járunk körbe közösen interaktív elő-
adások, és beszélgetések formájában. 
Így végül mindenki megtalálhatja a sa-
ját útját az adott probléma, nehézség 
megoldásához. Az első alkalommal 
egy, az óvodában dolgozó gyógype-
dagógusokat, és a szülőket is érdeke-
lő témát vettünk elő az alternatív- és 
augmentatív kommunikáció lehetősé-

geit, eszköztárát, és felhasználásának 
módját a hozzánk járó gyermekek 
esetében. Meghívott előadónk az in-
tézmény AAK műhelyének vezetője 
volt, aki rendkívül gyakorlatiasan és 
színesen, sok fényképpel, eszközzel 
tette könnyen érthetővé a témát a 
szülők számára. Az eseményen kérő-
íves visszajelzőrendszert használtunk, 
amely alapján minden szülő hasznos-
nak tartotta a kapott információkat, 
és örültek, hogy ezzel kapcsolatos 
véleményüket, kérdéseiket megoszt-
hatták velünk és a szülőtársakkal egy-
aránt. Reméljük, hogy ezek a foglal-
kozások lehetőséget teremtenek arra 
is, hogy kialakuljon egy szülői fórum, 
ahol bátran, őszintén megoszthatják 
egymással gondolataikat, és segítséget 
kérhetnek és kaphatnak egymástól.
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Kezdeményezések a Csalogány EGYMI-ben
November 20. és 24-e között tar-

tottuk Őszi projekthetünket. A Csa-
logány Óvoda gyermekei és felnőtt-
jei együtt búcsúztatták el az őszt, 
mielőtt az adventi készülődésbe 
fogtak volna. Egy egész héten ke-
resztül, minden nap más-más te-
vékenységi forma köré szervezve 
együtt alkottak, játszottak, mozogtak 
a különböző csoportok óvodásai és 
a velük foglakozó felnőttek. Közös 
kézműveskedésen és tornázáson kí-
vül, bábszínház és videóvetítés is 
várta a gyerekeket. Egyik délután az 
elszáradt falevelek gyűjtésében is se-
gítettek, a hetet pedig egy közös nagy 
sétával zártuk a közeli játszótérre. 
Minden gyermek a saját képességei 
szerint vett részt a különböző prog-
ramokon, amelyek mindegyikébe be-
lecsempésztünk valamit még utoljára 
az őszből. Nagyszerű élményekkel 
gazdagodtunk, sok-sok tapasztalatot 
gyűjtöttünk, és nem utolsó sorban 
remekül szórakoztunk. A folytatás 
sem várat sokáig magára, februárban 
ismét projekthéttel jelentkezünk a 
farsangi jegyében.
November hónap végével sem értek 

véget az eseménydús napok; decem-
berre tervezett újabb kezdeménye-
zéseink: adventi kézműves délelőtt a 
szülőkkel és gyermekeikkel közösen, 
valamint a szülőklub ünnepi, rendha-
gyó szervezésében, közös dekoráció-
készítés a szülők és az óvodában dol-
gozó pedagógusok körében. 

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029217557320797/2029217187320834/?type=3&theater
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Kalandos verseny a Bárcziban Karádi Károly Termé-
szettudományi Verseny
Az Óbudai Árpád Gimnázium az 

idén is megrendezi a már hagyo-
mányosan nagy népszerűségnek 
örvendő Karádi Károly Természet-
tudományi Versenyt. A versenyre 
2018. február 7-én (szerdán) 14 óra-
kor kerül sor a gimnáziumban.
Ötödikes és hatodikos diákok három-

fős csapatait várjuk, a csapatok lehet-
nek vegyes korosztályúak is. Egy iskola 
egy csapatának részvételére van lehető-
ség. A verseny játékos, gondolkodtató 
feladatokból áll, melynek anyaga az 5. 
és a 6. osztályos természetismereti tan-
anyagra, és az általános, a gyerekektől 
elvárható szintű természettudományos 
műveltségre, tájékozottságra épül.
A jelentkezéseket február 2-ig várjuk 

emailben (kovacsne.keszleri.erzsebet@
arpad.sulinet.hu) a honlapról letölthető 
jelentkezési lapon.
A versennyel kapcsolatos kérdéseikre 

szívesen válaszolunk emailben vagy a 
388-7120-as telefonszámon. Bízunk 
benne, hogy ebben a tanévben is sok 
érdeklődő diákkal találkozunk!

A Bárczi Géza Általános Isko-
la könyvtára egy különleges ver-
senyre invitálta a kellően bátor 
és olvasni szerető diákokat. A 
Pannon-Literatúra Kft. országos 
csapatversenyt hirdetett adott ifjú-
sági regények szövegértő feldolgo-
zása kapcsán, amelyre iskolánk is 
nevezett négy csapattal.
Az éves versenybe három negyedikes 

alsós csoport és egy felsős vegyes csa-
pat nevezett be szeptemberben isko-
lánkból. A négyfős olvasó-közösségek 
izgalmas és újszerű kalandra vállalkoz-
tak. Interneten keresztül kaptak és kap-
nak folyamatosan szöveges és rajzos 
feladatokat a diákok, amit együttesen 
dolgoznak fel. Ehhez szerdánként az 

iskola könyvtárár ad lehetőséget, ahol 
a hivatalosan beregisztrált segítő, Edit 
néni (könyvtáros) nyújt segítséget. Az 
első két feladat nagyon mókás volt. 
Egy hatalmas leporellóra rajzolt elva-
rázsolt vidámparkból kellett kijuttatni 
a szereplőket egy kódolt üzenettel. A 
következőkben csapatnév választása, és 
a csapatzászló megalkotása, majd egy 
gigantikus keresztrejtvényfejtés és sok-
sok kellemes perc várt a versenyzőkre. 
A legjobb csapatok tavasszal bejut-

hatnak a régiós elődöntőbe. Az orszá-
gos verseny egy hosszabb, több na-
pos kaland lesz a legjobbak számára. 
A fődíj pedig egy igazán felejthetetlen 
kirándulásnak ígérkezik: egy francia-
országi utazás Disneylandbe, melynek 
teljes költségét a kiadó fedezi. A többi 
versenyző csapat is szép jutalmakban 
fog részesülni. Az első ajándék már 
decemberben meg is érkezett. Egy 
„Szuper titkos” barátságnaplót kapott 
minden versenyző.
Az igazi érték azonban az éves együt-

tes munka és a varázslat, mely a képze-
let világába kalauzolja az olvasókat.

A Homoktövis Általános Iskola 
csapata, a HTroboteam nyerte a 
First Lego League budapesti regio-
nális fordulóját. 
A csapat a Robot futásban 2. helyet, a 

Robot Designban 1. helyet, kutatásban 
(holtversenyben a HOmoktövis2 csapattal) 3. 
helyet, csapatmunkában pedig 1. helyet 
érte el, így összesítésben az első helyen 

végzett. Ezzel az eredménnyel kvalifi-
káltak a Lengyelországban megrende-
zett Semi Finalre.
A csapat tagjai: Aliczki Adrienn (4.a), 
Aliczki András (7.a), Happ Réka, Happ 
Gergő (6.c, 4.b), Türk Adrienn (8.a), Sán-
dor Máté (3.b), és Sándor Bence (6.c).
Felkészítőik: Borsi Ágnes, Bártfai Kata-
lin, Sándor Viktor (szülők).

Mint arról korábban hírt adtunk, a 
győri fordulót is iskolánk és a Babits 
Gimnázium közös csapata nyerte, így 
két csapatunk is részt vesz a lengyelor-
szági fordulón. Másik iskolai csapatunk, 
a HOmoktövis2 idén vett részt először 
ezen a versenyen, és nagyon szép ered-
ményt értek el: összetettben 6. helyen 
végzett a csapat. A csapat kutatásban 3. 
helyen, továbbá a robotfuttatásért külön 
kupáért folyó versenyben a 4. legjobb 
eredményt érték el.
A csapat tagjai: Asztalos Zsigmond (7.c), 
Bercsi Laura (6.a), Dani Kinga (6.a), 
Hintalan Szabolcs (7.b), Izsó Dániel (7.c), 
Magyar Mátyás (4.b), Magyar Milla (6.b), 
Pék Máté (7.b),Surányi Áron (6.b), Tolnai 
Júlia (6.a).
Felkészítőik: Németh Eszter, Szilvási 
Erzsébet, Földesi Klára.
Köszönjük Repót Adriennek a makett 

elkészítésében, Tóth Zoltánnak a prog-
ramozásban nyújtott segítségét!

Sikereink a First Lego League budapesti fordulóján

https://www.facebook.com/tankerhir3
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2017. december 15-én, pénteken 
a 4. órában hallgathatták meg az 
Újpesti Halassy Olivér Német 
Nyelvet Emelt Szinten Oktató 
Általános Iskola és Nyelvoktató 
Nemzetiségi Iskola  2. évfolya-
mos tanulói Janikovszky Éva Ber-
talan és Barnabás című művének 
papírszínházi változatát.
Az előadás helyszíne iskolánk 

könyvtára volt, ahol Rigó-Ratkovszky 
Alexandra mesélt a gyerekeknek. A 
programot Urbán Gabriella és Kócsi 
Tünde szervezte. A keretet az isko-
lánk a Csimota Kiadó jóvoltából in-
gyenesen kapta, hiszen megvásárol-
tunk hozzá egy mesét is.

A gyerekek érdeklődve és várako-
zással teli figyelték a különleges fa-
dobozt, melyen a kinyitást követően 
láthatóvá vált a két címadó kutya 
képe. A diákok jót derültek a két 
kövér dakszli történetén, a képek 
annyira megragadták őket, hogy az 
utána következő technikaórán el is 
készítették a szereplők papírbáb má-
solatait. 
A sikeren felbuzdulva később az 

elsősöknek is előadtuk a mesét, nem 
kisebb sikerrel. A papírszínház fa-
kerete segítségével olyan élmény-
hez juttattuk diákjainkat, amelyhez 
egyébként nem juthatnának az iskola 
falai között. A keretbe foglalt tör-
ténet színes, élvezetes képei Schall 
Eszter művészetét dicsérik, melyek 
koherens egészet alkottak a meg-
hallgatott történettel. A kettő együtt 
olyan élményt jelentett tanulóinknak, 
amelyre még sokáig emlékezni fog-
nak és persze alig várják a következő 
mesélést, amire várhatóan 2018. ja-
nuárjában kerül sor.

Mesevarázs a Halassyban

Ismét intenzív hét volt a Bárcziban
Az évfolyamon sávos oktatásban 

részesültek a gyerekek. A matema-
tikában tehetséges tanulók minden 
osztályból egy csoportban tanul-
hattak, ennek megfelelően zajlott a 
matematika intenzív hét. Magyarból 
mindenki a saját osztályában készült 
fel és vizsgázott.
Minden nap négy szakórában is-

mételték át a diákok azt az ismeret-
anyagot, amit ötödikes koruk óta ta-
nultak. Az ötödik órákban egy-egy 
testnevelés, ének és osztályfőnöki 
órában „pihenhettek” egy kicsit.
Tanulóink idén is előre megkapták 

mindkét tantárgy tételeit, és koráb-
ban kidolgozhatták a témákat, az 
órákon pedig rendszerezték, kiegé-
szítették az összegyűjtött anyagot. 
Az intenzív hét alkalmat adott arra 
is, hogy ismereteiket felfrissítsék, ki-
egészítsék, rendszerben lássák.
Matematikából a feladatmegoldá-

sokon keresztül jutottak el az elmé-
leti tananyaghoz, magyarból pedig 
az olvasmányélményeket használva 
építették fel a feleleteiket. Az egész 
hetes koncentrált tanulás lezárása 
a vizsga volt. Az alkalomhoz illő 
öltözetben megjelent tanulók egy 
vizsgabizottság előtt adtak számot 
tudásukról. 
Az intenzív hetek megszervezésé-

vel évről-évre lehetőséget szeretnénk 
adni a gyerekeknek arra, hogy felké-
szüljenek a januárban esedékes fel-
vételi vizsgájukra és kipróbálhassák 
magukat „éles helyzetben”. Ilyenkor 
tudják gyakorolni az intenzív, kon-
centrált tanulást, felkészülést. Ismer-
kedhetnek a vizsgahelyzettel, gyako-
rolhatják, hogyan kell összefüggően, 
átfogóan ismertetni egy adott témát.
 Reméljük, a gyerekek hasznosítani 

tudják majd az itt gyűjtött tapasztala-
taikat a felvételi vizsgákon.

Karrierprogram a GE-nél
Az Óbudai Gimnázium érdek-

lődő diákjai november végén lá-
togatást tettek a General Electric 
budapesti központjában az intéz-
mény Karrierprogramjának kere-
tein belül.
A GE több, mint 27 éve van jelen 

Magyarországon, és nemcsak a legna-
gyobb amerikai befektető, de egyben 
az egyik legnagyobb magyar vállalat is, 
amely számos különböző iparágban, 
köztük az energetikában, az egészség-
ügyben, a légiközlekedésben, az olaj- 
és gáziparban, a világítástechnikában 
és a digitális szektorban is aktív. Ter-
melése 99%-át külföldön, főként az 
Egyesült Államokban és az Európai 
Unióban értékesíti, amely révén a GE 
az ország legnagyobb exportőre.

A GE a magyar gazdaság meghatá-
rozó szereplője. Közelmúltbeli digi-
tális beruházásaira, az adatelemzésre 
épülő, prediktív digitális technológi-
áira és a fizikai világot az ipari inter-
nettel összekapcsoló szoftveralapú 
gépeire építve mutat utat az ipar digi-
tális átalakulásában, a termelékenység  
optimalizálása érdekében.
A tájékozottságunkat tesztelő kvízjá-

tékot követően Molnár Péter regioná-
lis igazgató és három munkatársa tar-
tott ismertetést a cégről, válaszoltak 
kérdéseinkre, és körbevezettek min-
ket az egyes emeleteken, ahol bete-
kintést nyerhettünk egy multinacioná-
lis vállalat mindennapi munkájába. A 
szakmai ismereteken túl kitűnő ven-
déglátásban részesültünk, és a látoga-
tás végén még egy „csocsó” meccset 
is lejátszhattunk.
Köszönjük a pályaválasztásunkhoz 

hozzájáruló, és iskolánk Karrierprog-
ramját gazdagító újabb lehetőséget!

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029253567317196
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029214593987760
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029256100650276
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029253567317196/2029253003983919/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029256100650276
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A Halassy segítő angyalkái
Az Újpesti Halassy Olivér Né-

met Nyelvet Emelt Szinten Okta-
tó Általános Iskola és Nyelvoktató 
Nemzetiségi Iskola immár máso-
dik éve szervez karácsonyi ado-
mánygyűjtést a rászoruló gyerekek 
javára. A kezdeményezésről Kócsi 
Katalin Tünde és Urbán Gabriella 
írását olvashatják.
2016-ban az Ágota Alapítvány 

„Válts egy csokit mosolyra!” felhívásához 
csatlakoztunk. Idén ez kiegészült a 
Vöröskereszt által meghirdetett „Va-
rázsolj mosolyt egy társad arcára!” című 
programmal.
Mind felső, mind alsó tagozatos di-

ákjaink részéről számtalan felajánlás 
érkezett. Az édességek mellett sok-
sok társasjáték, puzzle, plüssjáték, 
mesekönyv gyűlt össze.

Tantestületünk tagjai évek óta törek-
szenek arra, hogy a tanulókban kiala-
kítsák az együttérzés, a mások iránti 
részvét szellemiségét. Több kollégánk 
rendszeresen visszatérő látogatója a 
„Mikulás Gyárnak”, ahol a fentieken 
kívül tartós élelmiszert is várnak. Idén 
is több osztályunk tett látogatást a 
Hősök terén felállított adománygyűj-
tő sátorban.

Csalogányosok a nagykarácsonyi Mikulásházban

A Csalogány Általános Iskola la-
kói idén decemberben is elláto-
gattak a nagykarácsonyi Mikulás-
házba, ahonnan felbecsülhetetlen 
élményekkel tértek haza. 
A tavalyi évben történt Mikulás-

házban tett nagyszerű látogatás után 
a Mikuláshoz közeledve a gyerekek 
nap, mint nap kérdezték, hogy mikor 
találkozhatnak újra a Mikulással.
A Mikulás segítőivel és a Tanker-

ületünkkel való egyeztetést követően 
december 4-én létrejöhetett az utazás 
Nagykarácsonyba. A buszon izga-
tottan készültünk a nagy találkozás-

ra, Mikulásváró és köszöntő dalokat, 
verseket énekeltünk, szavalgattunk. A 
gyerekeknek rendkívüli élmény volt 
– természetesen a Mikulással való talál-
kozáson kívül – az őzikéket, nyuszikat, 
kecskéket és bárányokat simogatni a 
Mikulásház udvarában. A nagy hideg-
ben szívmelengető volt találkozni a 
Nagyszakállúval, aki rendkívüli ked-
vességgel fogadta a gyermekotthon 
lakóit, mindenkinek személyesen adta 
át ajándékát. A búcsúzást követően a 
napot megkoronázta a gyönyörű ha-
vazás, mely végigkísérte a hazautazá-
sunkat.

Fodros koncert az 
óévben

Bensőséges hangulatú karácso-
nyi koncerttel búcsúztak 2017-től a 
Fodros Általános Iskola diákjai és 
dolgozói.
Iskolánkban régi hagyomány min-

den decemberben a karácsonyi kon-
cert. Így volt ez most is; szebbnél 
szebb dallamokat hallhattunk kóru-
sunk előadásában. Az est műsorát a 
színjátékok, szavalatok, s a tanári kó-
rus fellépése is színesítette. Szívünk, 
lelkünk töltődött. Az adventi időszak 
egyik legszebb eseményének lehet-
tünk részesei itt a Fodrosban.

December utolsó iskolai napján 
került sor a jótékonysági vásárra is. 
Iskolánk lelkes diákjai, tanárai és jó 
néhány szülő segítségével valóságos 
kézműves vásárrá változtattuk át az 
iskola folyosóit. Osztályonként ké-
szültek a portékák, és azok eladása 
után gyűjtött forintok nagyobbik ré-
szét a diákönkormányzat a diákok év 
végi jutalmazására fordítja. A többit 
az osztályok közös programok szer-
vezésére használják fel.
Ezúton is köszönjük a szülők tá-
mogatását!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/2029258523983367/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029257263983493
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029257263983493/2029256987316854/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/2029258523983367/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029265400649346
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029265400649346
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029265400649346/2029265190649367/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029265400649346/2029265187316034/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029265400649346/2029265193982700/?type=3&theater
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2017-ben nem kellett sok ahhoz, 
hogy valakit megérintsen az ün-
nepi hangulat, elegendő volt ha 
december közepén végig sétált 
az Óbudai Harrer Pál Általános 
Iskola folyosóin.
A folyosón mesés karácsonyi han-

gulat fogadta az arra járókat igényes 
dekorációval (Terjék Krisztina néni és 
osztálya alkotása), és a tanári előtt az 
ekkor már hagyományosan felbukka-
nó mézeskalácsfaluval, ami az osztá-
lyok közötti nemes versengés egyik 
állomása. December 15-én, a pénteki 
utolsó tanítási óra után, mikor minden 
füzet a táskába került, s általában min-
denki hazaindul, még egy órácskát az 
iskolában töltöttünk – ünnepi készü-
lődéssel. Alsósok és felsősök közö-
sen a Harrer folyosóin, tantermeiben 
nekiláttak karácsonyi díszeket készí-
teni családjuknak, osztálytársaiknak 
vagy éppen csak úgy, saját maguknak. 
Volt itt üvegfestés, parafadugóbáb-
készítés, origami módszerrel fenyőfa-
hajtogatás és még számtalan kreatív 
foglalatosság.
A következő héten, csütörtökön 

került sor a hagyományos karácso-
nyi műsorra, melyet idén Fülöp 
Gabriella és osztálya, az 5.a, vala-
mint a Szegediné Barna Helga és 
Goldmann Anikó által vezetett is-
kolai kórus adott elő. Nem kis meg-
próbáltatás volt ez a szereplőgárdá-
nak, hiszen külön adták elő Jókai 

Mór Melyiket a kilenc közül? című no-
vellájának színpadra adaptált verzió-
ját az alsósoknak, és a felsősöknek. 
Terjék Krisztina és Csepeli Andrea 
tanítónők vezetésével a 3.a osztály 
nagyon szép műsort mutattat be a 
Harrer Idősek Klub lakóinak is. 
Ezek után mindenki úgy térhetett 

haza a téli szünetre, hogy örök érvé-
nyű gondolatokkal gazdagodott, és 
szívében-lelkében az ünnepi hangu-
lat már az iskolában megérintette.
Ha azt gondolnánk, hogy ezzel 

vége, és a tanárok-diákok dolguk 
végeztével már családjuk körébe 
vonulva töltötték az ünnepi idő-
szakot, akkor nagy tévedésben va-
gyunk! December 24-én ugyanis 
egy kis ráadás következett: az Óbu-
dai Szent Péter és Pál Főplébánia 
templomban iskolánk 1.b és 5.b 
osztályos tanulói adták elő Jézus 
születésének történetét. A délutáni 
előadás fényét emelte Schnell Máté 
orgona-, és Susovich Szilárd szaxo-
fonjátéka, valamint Osztovits Lau-
ra és a hitoktatók közös éneke. A 
szervezésben Oláhné Balogh Éva 
játszott nélkülözhetetlen szerepet.
Mind eseményekben, mind gondo-

latiságában tartalmas időszak volt 
ez a harreres diákok és tanárok szá-
mára. Fontosak ezek a pillanatok, 
hiszen a hétköznapi életünket az 
ilyesfajta közösségi élmények teszik 
széppé, emlékezetessé.

Karácsony és 
Szilveszter a Csalogány 
gyermekotthonban

A téli szünet kezdetével a Csa-
logány EGYMI nem zárta be 
kapuit, hiszen az intézményhez 
tartozó gyermekotthon 40 gyer-
meknek biztosít otthont. 
Minden nap, hétvégeken és a szü-

netekben is, így természetesen a 
karácsonyi időszakban is azon dol-
goznak munkatársaink, hogy a csa-
lád nélkül, illetve a családjuktól tá-
vol nevelkedő gyerekeknek pótolja 
a szeretetteli környezetet. Hasonló 
módon készültek a gyermekekkel 
a karácsonyra, mint egy családban. 
Feldíszítették az otthonunkat, ün-
nepi hangulatot teremtettek a gyere-
kek nevelőikkel. Együtt örülhettek a 
karácsonyfának, az ajándékoknak.

A szünet másik nagy eseménye a 
Szilveszter volt. A gyerekek (is) iz-
gatottan készültek. Az itt dolgozó 
kollégák szeretetének és kreativitá-
sának köszönhetően finomságokkal 
és bolondos jelmezekkel egyaránt 
készültek az óév búcsúztatására, az 
újév köszöntésére. Szóltak a trom-
biták, világítottak az égősorok, ez-
úton kívánunk mindenkinek boldog 
újesztendőt.

Karácsonyi hangulat a Harrerben

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029268687315684
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029268687315684
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029268687315684
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029267677315785
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029267677315785/2029266637315889/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029268687315684/2029268483982371/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029268687315684/2029268480649038/?type=3&theater


A téli szünet előtt Karácsonyi 
Hangversennyel kedveskedtek a 
Szűcs Sándor Általános Iskolában 
a szülőknek és a kollégáknak. A 
helyszín ismét az Újpest-Kertvárosi 
Szent István templom volt. Az ese-
ményről Nagy Szilvia írt kedves so-
rokat és készített remek fotókat.
Azt vettem észre, hogy az iskolánkkal 

kapcsolatos írásaim többségét rend-
szerint a „hagyományainkhoz híven” szó-
fordulattal akarom kezdeni, s bár nem 
szeretnék sablonossá válni, valóban 
számtalan nagyszerű hagyományunk 
alakult az évek során. Nos, bár a ka-

rácsonyt magát azért nem nevezhetem 
saját találmányunknak, a Karácsonyi 
Hangversenyt, melyen minden évben 
kisdiákjaink lépnek fel és adnak elő va-
lamilyen ünnepi produkciót rokonaik-
nak, szerencsére már annál inkább!
Idén is eljött az első félév 

legvárvavártabb időszaka… a téli szü-
net. De még mielőtt tanulóink a jól 
megérdemelt pihenésükre hazaszalad-
hattak volna, megtartottuk karácsonyi 
ünnepségünket, melynek helyszínéül 
néhány éve már az Újpest-Kertvárosi 
Szent István Plébánia impozáns temp-
loma szolgál. Hálás köszönettel tarto-
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Karácsonyi hangverseny a Szűcsben
zunk ezért Horváth István plébánia 
kormányzónak, hiszen belépéskor már 
maga a helyszín is karácsonyi hangu-
latba hozta kedves vendégeinket. De 
persze az igazi meghittséget tehetséges 
gyermekeink teremtették, akik olyan 
színvonalas előadásokkal készültek, 
hogy biztos vagyok benne, minden 
kollégám és a hozzátartozók nevében 
is bátran kijelenthetem, végtelenül 
büszkék vagyunk rájuk! Alsós-felsős és 
tanári énekkaraink csodás karácsonyi 
énekekkel örvendeztettek meg minket, 
a bátrabbak szólóban sem féltek ki-
ereszteni gyönyörű hangjukat, kisebb-
nagyobb tanulóink verseket szavaltak, 
hangszervirtuóz kisdiákjaink zongorán 
és citerán zenéltek nekünk, a másodi-
kos apróságok pedig lenyűgöző bet-
lehemes játékot adtak elő igényes kis 
jelmezeikben.
Remélem, hogy a résztvevőket leg-

alább annyira megérintették a műsor-
számok, mint engem és kollégáimat! A 
gyerekek kitartó gyakorlását köszön-
jük, a felkészítő pedagógusokat pedig 
kiemelt hála és köszönet illeti, hogy 
még az év végi hajtás közepette is ilyen 
fáradhatatlan munkával, ennyire nívós 
műsort sikerült elénk varázsolniuk az 
ünnepek alkalmából!

Zenedélután a Bene Ferenc Általános Iskolában

Az Újpesti Bene Ferenc Általános 
Iskola életében 2017. december 20-a 
egy különleges nap volt. Az intéz-
mény Zenedélutánjáról Dedics Já-
nosné és Mojzesné Szücs Gabriella 
írt beszámolót.
Különleges, mivel első alkalommal 

rendeztünk zenei tehetségeket bemuta-

tó műsort. „Zenedélutánunk” egyben az 
éves projektünk nyitó rendezvénye is 
volt, hiszen iskolánkban az érzelmi és a 
művészeti nevelés kiemelt figyelmet kap 
ebben az évben. Az ötletet, hogy legyen 
ilyen rendezvényünk a Kodály emlékév 
adta, hiszen 2017-ben ünnepeltük Ko-
dály Zoltán születésének 135., halálának 
pedig 50. évfordulóját.
Kodály azt hirdette: „Legyen a zene 

mindenkié!” A zene lelki táplálék, sem-
mi mással nem pótolható örömforrás, 
melynek birtokában jobb, harmoni-
kusabb, fegyelmezettebb, teljesebb 
emberek leszünk. Kodály Zoltán elvét 
követve méltóképpen emlékeztünk. 12 
számban, 51 tehetséges, a zene vala-
milyen ágában kiemelkedően teljesítő 

tanuló mutatta be tudását a meghívott 
kedves szülőknek, ismerősöknek, vala-
mint napközis osztálytársaiknak. Cso-
dálatosan szép, tiszta énekhangjukkal a 
szólóénekesek, közös énekükkel a Kis-
kórus tagjai varázsoltak el bennünket.

A szintetizátoron játszó három lány, a 
furulyaduett előadói, a furulyacsoport 
tagjai, valamint a csengettyűsök kiváló 
hangszeres tudásukkal kápráztattak el 
minket, hallgatókat.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029270267315526/2029269220648964/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029270267315526
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029271350648751
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029271350648751/2029270833982136/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029271350648751/2029270830648803/?type=3&theater
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Idősek otthonában jártak a Béres iskola diákjai

Karácsonyi műsor

Csalogányosok a 
Marriott Hotelben

Immár hagyományosan a 
Marriott Hotel és Étterem min-
den évben meghívja a Csalogány 
EGYMI tanulóit egy rendkívüli 
karácsonyi ebédre.
A program keretében a kedves kö-

szöntést követően az intézményünk-
ben tanuló gyermekek találkozhattak 
a Marriott Hotel Mikulásával, akinek 
mindenkihez volt néhány kedves sza-
va, majd a gyerekek a színpadon is 
kipróbálhatták magukat. Igazi éne-
kesként léphettek színpadra, és mik-
rofonnal a kezükben énekelhettek 
a Mikulásnak. Ezután gyönyörűen 
megterített asztalnál fogyaszthattuk el 
a felszolgált finom ebédet.
A Marriott Hotel évek óta ezzel a 

különleges figyelmességgel támogatja 
intézményünket, melyért nagyon há-
lásak vagyunk.

December 18-án a Káposztásme-
gyeri Szentháromság plébánián 
került sor a Babits Mihály Gimná-
zium kórusainak karácsonyi kon-
certjére, amelyről Marton Sándor 
írását olvashatják.
A szép kórusműveket a diákok hang-

szeres és irodalmi produkciói tették 
még emlékezetesebbé. A 130 diák 
fél évi munkájáról is számot adó ese-
mény sokunk számára tette az ünnepi 
előkészületeket szebbé. Köszönjük 
Szakszon Katalin tanárnő és Kliszek 
Noémi munkáját!

Karácsony előtt minden évben 
meglátogatják a Dr. Béres József  
Általános Iskola tanulói a kör-
nyékbeli idősek otthonát, ahol 
kis műsorral, és ajándékkal lepik 
meg a lakókat.
Az Ányos utcai otthonban 6. év-

folyamosaink adták elő karácsonyi 
koncertjüket és táncukat, majd az 
általuk készített mézeskalácsokat ad-
ták  ajándékba a szépkorú lakóknak. 
Megható volt látni azt a szeretetet, 

amivel fogadtak minket, de a mi di-
ákjaink szeme sem maradt szárazon.
4.d osztályos tanulóink Betlehemes 

műsorral kedveskedtek a Hatvany 
Lajos Idősek Klub lakóinak, akik 
szintén nagy szeretettel fogadták ta-
nulóinkat.
Köszönet a műsorokat betanító kol-
légáknak: Mozsár Líviának, Kincs 
Lászlónénak és Szabó Magdolnának, 
valamint tanulóinknak, akik hetekig 
készültek e fontos eseményre.

Babits koncert a Szentháromság plébánián

Az Újpesti Bene Ferenc Általá-
nos Iskola számos programmal 
készült a karácsonyt megelőző ad-
venti időszakban, melyet az iskola 
karácsonyi műsora zárt. 
Adventi programjaink zárásaként 

a 2. osztályosok karácsonyi műsorát 
tekintettük meg. Az ünnepség kulcs-
szava a szeretet volt – ez tükröződött 
a történetben, melyet Erzsike néni 
mesélt el nekünk bevezetésképp, erről 
szólt a Hótündér meséje és a kórus ál-
tal előadott dalok is. 

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/2029277730648113/?type=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029273063981913
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029279760647910
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/2029277730648113/?type=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/2029277730648113/?type=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029273063981913/2029272210648665/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029276297314923/2029275727314980/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029276297314923
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029279760647910/2029280050647881/?type=3&theater
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Ifjú Zenebarátok Napja az Óbudai Művelődési Központban
kók Néptánccsoport előadásában. 
Műsoruk címe: Szőlőőrzés Sárközben 
volt. Művészeti vezetői: Leskó- Dely 
Tercia és Leskó Gábor. A zenei pihe-
nőt Környei Attila ifjú gitárművész 
muzsikája szolgáltatta, aki komoly 
virtuóz darabokat mutatott be.
A következő zenei állomás Indo-

nézia szigetvilága volt. Irda Ristiardi 
Indonéziából autentikus szóló tán-
cot mutatott be Bali szigeti megnyitó 
táncával. A különleges zene és az an-
nál különlegesebb táncmozdulatok 
elvarázsolták a hallgatóságot.
Az indonéz tánc után a Csalogány 

Kórus repítette el a közönséget a 
világ különböző tájaira. először Kí-
nába, a kórus eredeti nyelven is elő-
adott egy régi kínai dalt: Mó Li Hua 
– Jázminvirág címmel. A dalt kíséren-
dő Major Laura egy dalhoz illő kínai 
táncot mutatott be.
Elhagyva Kínát, a kórus Angliába 

kalauzolta a nézőket. Elsőnek egy tra-
dicionális kelta dalt énekeltek szintén 
eredeti nyelven (Scharborough Fair), 
majd a reneszánsz Angliába utaztak, 
és egy VIII. Henrik által írt megható 
szerelmes dal csendült fel Greensleeves 
címmel. A dalokat a Csalogány Isko-
la jelelő diákjai is bemutatták Martin 
Rita tanárnő vezetésével.
Anglia után ismét keletre, Török-

országba utazhatott a közönség. Az 
Üsküdara című török dal, szintén 
eredeti nyelven csendült fel. A ke-
leti dallamokat ismét Major Laura 
tánca színesítette. A dal végén Laura 
Derbuka (törökdob) szólóra török tán-
cot lejtett, egzotikus ruhában.
A műsort Irda Ristiardi vezetésé-

vel felvonuló indonéz Arum Melati 
Tánccsoport Satria Tánca zárta kü-
lönlegesen díszített ruhákban és fé-
nyekben. A délelőtt óriási siker volt, 
tapssal és zenei örömmel zárult.
Itt mondunk köszönetet Tamás 

Ilonának, az Észak-Budapesti Tan-
kerület Igazgató asszonyának, aki 
biztosította a helyszínt az Óbudai 
Kulturális Központban a Zene Ün-
nepének méltó megünnepléséhez.

A Csalogány EGYMI szervezé-
sében 2017. november 23-án, az 
ifjú Zenebarátok napján ismétel-
ten egy kiemelkedően színvona-
las előadást láthattak a nézők az 
Óbudai Kulturális Központban.
Fabényi Réka a Csalogány Kórus, a 

Parafónia és a tanári Zenekar veze-
tője elmondta, hogy 20. éve tartják 
meg a zene ünnepét a gyerekeknek 
és vendégeiknek. A Csalogány Kó-
rust egy lelkes és tehetséges gyógy-
pedagógus kollégákból álló zenekar 
kísérte, melynek tagjai: Huber Hen-
riett gyógypedagógus (billentyű, fu-
rulya és tekerőlant), Markó Dorottya 
gyógypedagógus (cselló), Ráczkyné 
Tárnoki Beáta gyógypedagógus hall-
gató (fuvola, furulya és népdalének), a 
Téka Együttes énekművésze: Rumy 
Ágnes gyógypedagógus (hegedű).
A házigazdák mellett meghívott 

vendégművészek is részt vettek az 
ünnepen, akik mint mindig, ez al-
kalommal is nagyban emelték az 
előadás fényét. Az elmúlt húsz év-
ben olyan neves művészek lépetek 
fel rendezvényinken, mint Mukk 
József  – az Operaház énekművésze; 
Gonda János – zenetörténész, zon-
goraművész, zeneszerző; Szőnyi Er-
zsébet – Kodály tanítvány, zeneszer-
ző, zenepedagógus, zongoraművész; 
Keönch Boldizsár – Zeneakadémia 
énektanszékének a vezetője, énekművész; 
Balatinecz Márta – énekművész, ének-

tanár; Gryllus Vilmos – előadómű-
vész, a Kaláka együttes tagja; Szalóki 
Ági – előadó művésznő; Kállay Gábor 
– ének-, és blokflőteművész, az Excanto 
régizene együttes vezetője; Victor Máté 
– zeneszerző, előadóművész; Tomkins 
Énekegyüttes – Dobra János Liszt-
díjas karnagy vezetésével; Szvorák 
Katalin – Liszt- Kodály- és alternatív 
Kossuth-díjas népdalénekes; Talamba 
Ütőzenekar; Gödöllő Táncegyüttes 
– Ahmed Moussa vezetésével; vagy 
éppen a Téka együttes – Tárnoki 
Beatrix vezetésével.
Három éve indítottuk el a Dallal, 

tánccal, zenével a Föld körül című soro-
zatunkat, melynek keretében külön-
böző népek dalai, táncai kerülnek 
bemutatásra. A zenei utazás ezút-
tal Magyarországról indult, melyet 
Purzás Patrik 10. osztályos tanulónk 
indított Várnai Zseni: Muzsika című 
versével. Majd a Csalogány Kórus 
gyönyörűen elénekelte 2017-ben 
Oscar-díjat nyert Mindenki című kis-
film egyik betétdalát: Balázs Árpád 
– Bodzavirág című dalát saját feldol-
gozásban. Ezután a magyar népda-
lok és néptáncok világából a Csalo-
gány Kórus zenekari kíséretével egy 
Csángó népdalcsokorot énekelt el 
saját feldolgozásban (Karai József  – 
Estéli nótázás).
A népdalok után egy kedves törté-

net, majd igazi néptánc következett 
a XVII. kerületi Rákosmenti Málin-

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2029281360647750
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2029281360647750/2029280950647791/?type=3&theater
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Javaslatokat vár Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata az Óbu-
da Sportolója Díj és a Hidegkuti 
Nándor Emlékplakett 2018. évi 
díjazottjaira. Az ajánlásokat január 
31-ig lehet leadni.
Kérjük a tisztelt kerületi civil szer-

vezeteket, valamint a sportegyesüle-
teket, hogy az Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata által alapított Óbu-
da Sportolója Díjra szíveskedjenek 
javaslatot tenni.
1. Óbuda Sportolója Díj
 A díj évente két fő – egy női és 

egy férfi sportoló – részére adható. 
Az adományozás feltétele, hogy 
az abban részesítendő személy 
olimpiai vagy paralimpiai prog-

ramban szereplő sportágban 
kiemelkedő eredményt ért el, 
továbbá III. kerületi lakóhellyel 
rendelkezik, vagy a kerületben 
működő sportegyesület spor-
tolója. A díjjal 150.000 forint 
pénzjutalom jár.

Továbbá kérjük a kerületi civil szer-
vezeteket, sportegyesületeket, is-
kolákat, hogy az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata által alapított 
Hidegkuti Nándor Emlékplakett-
re szóló jelölésre szíveskedjenek ja-
vaslatot tenni.
2. Hidegkuti Nándor Emlék-

plakett:
2/a. a kiemelkedő sporteredményt 

elősegítő; III. kerületi lakóhely-
lyel rendelkező, vagy a kerület-
ben működő sportegyesület ve-
zetőjének, edzőjének; vagy

2/b. a kerület sportéletéért, hírnevé-
ért tevékenykedő szakembernek 
adományozható. Az Emlékpla-
kettel 500.000 forint pénzju-
talom jár, melyben évente egy 
sportszakember részesülhet.

A javaslatokat 2018. január 31-e 
szerdáig tehetik meg írásban a 

titkarsag@obudasport.hu
e-mail címen.
A kitüntetéseket ünnepélyes keretek 
között Óbuda Napján adják át.
A díjakra írásbeli jelöléseket várunk, 
rövid esszék formájában az alábbi 
adatok megadásával:
• Jelölt neve
• Jelölt elérhetőségei (lakcím, tele-

fonszám, e-mail cím)
• Jelölt sportága és egyesülete
• Jelölt legjobb sporteredményei a 

jelölés évében
• A jelölt rövid bemutatása
• Jelölő neve
• Jelölő elérhetőségei (lakcím, tele-

fonszám, e-mail cím)
• A jelölő III. kerületi civil szer-

vezet, sportegyesület vagy iskola 
neve

A kitüntetések odaítéléséről Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt minden év 
március 31-ig.

forrás: obudasport.hu

Valahogy így kezdődött a múlt 
héten. Egy hirtelen ötlet valóság-
gá vált. Hétfőn kitaláltuk, szerdán 
megvalósítottuk. Mi kellett ehhez? 
Lelkes gyerekek és támogató szü-
lők. Ebéd után felkerekedtünk, és 
hévvel elrobogtunk a budakalászi 
műjégpályára, ahol már várt ben-
nünket az oktatónk. 
A gyerekeket korcsolyatudásuk 

szerint csoportba osztva foglalko-
zott velük. Egy óra elteltével már 
azok a kezdő korisok is keresztbe 
szelték át a pályát, akik akkor léptek 
először jégre.
A nagy sikerre való tekintettel úgy 

döntött a csapat, hogy a szezon vé-
géig rendszeres korizással töltjük a 
szerdai testnevelés órákat. A gyere-
kek nevében is hatalmas köszönet a 
szülőknek az anyagi-, és személyes 
segítségért!

Rendhagyó testnevelésórában 
volt része az Aquincum Aquin-
cum Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 2.a osz-
tályos tanulóinak január elején, 
amelyről Szíjártó Bettina tanító 
írását olvashatják.

A karácsonyi szünet után új él-
mények után kutatva egy délutáni 
beszélgetés a 2.a-ban: ha tél, akkor 
zimankó, ha zimankó, akkor fagy, 
ha fagy, akkor jég, ha jég, akkor 
korcsolya. Mi lenne, ha elmennénk 
korizni? Menjünk! 

Rendhagyó testnevelésórák az Aquincumban Általános Iskolában

Január végéig várják a javaslatokat a sportdíjak odaítélésére

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.obudasport.hu/onkormanyzat/obuda-sportoloja-es-hidegkuti-nandor-emlekplakett/item/1480-januar-vegeig-varjuk-a-javaslatokat-a-sportdijak-odaitelesere
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/2029282273980992/?type=3&theater
https://www.obudasport.hu/onkormanyzat/obuda-sportoloja-es-hidegkuti-nandor-emlekplakett/item/1480-januar-vegeig-varjuk-a-javaslatokat-a-sportdijak-odaitelesere
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A Pais Dezső Általános Iskolában 
– immár hagyományosan – ismét 
megrendezésre került a Sportszil-
veszter. 
2017. december 30-án 8 órától vártuk a 

tornateremben tanítványainkat és szülei-
ket, illetve iskolánk régi diákjait, akik kö-
zül többen gyermekükkel, családjukkal 
érkeztek. Mindenki kedve szerint válo-
gathatott a különböző sportágak között: 

foci, kézilabda, röplabda és asztalitenisz 
meccsek zajlottak kicsik és nagyok örö-
mére. Aki megéhezett a mozgás után, 
hagymás zsíros kenyérrel vagy sütemé-
nyekkel lakott jól. Köszönet érte a szer-
vezésben is részt vevő szülőknek.
Jó volt látni az örömmel együtt spor-

toló gyerekeket, felnőtteket és pedagó-
gusokat, akik így búcsúztak az óévtől, és 
köszöntötték az új évet.

Ötletes, vicces és szép 
jelmezek a jégpályán

Január 13-án korcsolyás jelmez-
versenyt rendeztek az Újpesti 
Jégpályán. Az esemény az idő-
járás miatt nehézkesen indult, 
azonban az eső sem állította meg 
azokat, akik szerettek volna részt 
venni a programon.
Ötletes, szép és vicces jelmezek is 

készültek, így a háromtagú zsűrinek 
nem volt könnyű dolga, amikor ki 
kellett választania a legkreatívabb 
megoldásokat.
A zsűri tagjai Tamás Ilona, az 

Észak-Budapesti Tankerületi Köz-
pont tankerületi igazgatója, Palati-
nus Antalné, a Virág Óvoda veze-
tője, és Kovács Bence, az Újpesti 
Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
ügyvezetője voltak. 

forrás: ujpest.hu
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Sportszilveszter a Paisban

2017. december 8-án rendezték a 
Csalogány EGYMI-ben a Magyar 
Speciális Olimpia Kölyök Sportoló 
Programjának első országos napját.
A program értelmileg akadályozott 

óvodások, alsó tagozatos diákok sport-
életre való felkészítésével, mozgásos 
ügyesítésével és ezáltal, a kognitív, kom-
munikációs és szociális készségek fej-
lesztésével foglalkozik. Fő célja, hogy 
már az utánpótlás is kipróbálhassa ma-
gát különböző sportokban, megmé-
rettethesse magát a Speciális Olimpia 
versenyein. Magyarországon az úttörő 
Csalogány óvodához három másik in-
tézmény csatlakozott, ahol rendszeresen 
edzhetnek a „Kölyök Sportolók”.

Most első alkalommal láttuk vendégül a 
kis bajnokokat és edzőiket. A közös be-
melegítést és akadálypályás feladatokat 
követően, az énekesnő, Sárközi Anita és 
a Mikulás szórakoztatta a sportolóinkat. 
A program keretében Lengyel Lajos, 

az MSOSZ elnöke, megnyitotta a „Tel-
jes élet titka” című fotókiállítást, melynek 
ideiglenesen az Csalogány EGYMI fa-
lai adnak otthont. Vendégeink voltak 
továbbá a Budapesten rendezett Special 
Olymics – Young Athletes workshop meghí-
vottjai, az európiai, eurázsiai országok 
Kölyök Sportoló Program vezetői. 
Mind a hazai, mind a nemzetközi ven-

dégek jó hangulatban, kellően elfáradva 
és mosolyogva zárták a rendezvényt.

Országos Kölyök Sportoló Nap
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