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Sikeres pályázatokat zártak a Budenz iskolában

A sikeres pályázat receptkönyvét jól ismerik
a Budenz József Általános Iskola és Gimnáziumban, hiszen három, eredményes projektet
is lezártak az intézményben november 10-én.
A Comenius Program, a TÁMOP 3.1.4 projekt
és a pedagógusképzést segítő TÁMOP-3.1.509/A-1 pályázat által elnyert támogatásokból
a pedagógusok továbbképzésére és az iskola
technikai fejlesztésére egyaránt jutott forrás. Az utóbbi két pályázat az Európai Unió
támogatásával valósult meg. A zárónapon nevelőtestületi értekezlet keretében bemutatóórákat tartottak. A szakmai érdeklődők részt
vehettek egy 8. osztályos matematikaórán,
a 3. osztályban egy komplex drámaórán, a 4.
osztályosoknak ön- és természetismereti, a
10. osztályban pedig matematikai és anyanyelvi komplex kompetenciafejlesztő órát
tartottak.
A II. Kerületi Önkormányzat képviseletében Schanda Tamás, a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság
elnöke köszönte meg a tantestület éveken
átnyúló munkáját, amely során nemcsak jelentős anyai forrásokat szereztek az iskolának, hanem a pedagógusok szakmai tovább-

képzése terén is jelentős eredményeket értek
el. A 2009. és 2012. között zajló projektekről
Székelyné Nagy Zsuzsanna számolt be a tantestületnek.

Muzsikás-szó az Újlakiban

A lassan négy évtizede működő, népzenét játszó, többek között Liszt Ferenc-,
Kossuth- és Prima Primissima-díjjal kitüntetett Muzsikás zenekar 2004 óta járja
Magyarország iskoláit különleges prog-

ramjával. Eddig több mint 250 település
mintegy 300 iskolájának 75 000 diákja
élvezhette az énekórát Muzsikás-módra.
November 19-én az Újlaki Általános Iskola
tanulóinak tartottak bemutatót a zenészek.
A rendkívüli énekórán kiderült, hogy milyen a lassú csárdás, és milyen a szapora,
a gyerekek meghallgathatták, hogyan szól
a tambura és a gyimesi ütőgardon, és azt is
megtudták, hogy milyen hosszú is a hos�szú furulya. Az óra vége felé még egy vérpezsdítő lakodalomba is „belekóstoltak”,
a gyerekek pörgő nyelvvel kiabálták a tréfás
csujogatót. A Muzsikás együttes az iskoláktól az énekórákért semmilyen anyagi hozzájárulást nem kér.

Angolul szépen és jól

Három korcsoportban hetven II. kerületi diák vetélkedett a Szabó Magda Kéttannyelvű
Általános Iskola és a Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány szervezésében rendezett angol szépkiejtési versenyen november 22-én. Idén újdonság volt, hogy külön értékelték a tagozatos, illetve két tanítási nyelvű iskolákban tanulókat és azokat, akik az angol
nyelvet normál óraszámban tanulják.
Helyezettek
4-5. osztályosok: 1. Ötvös Kinga (Remetekertvárosi
iskola), 2. Tóth Romhányi Iván (Remetekertvárosi
iskola), 3. Kormos Rebeka (Budenz iskola). A zsűri
különdíját Kósa Alexandra Viktória (Szabó Lőrinc
iskola), a közönségdíjat Szabó Kamilla (Szabó Lőrinc
iskola) kapta. Tagozatosok: 1. Varga Zádor (Szabó
Magda iskola), 2. Pantoleon Aliki (Szabó Magda
iskola), 3. Pataky Zsombor (Szabó Magda iskola).
6. osztályosok: 1.Túri Lili (Remetekertvárosi

iskola), 2.Mutlak Jázmin (Csik Ferenc iskola), 3.Szapora
Dorián (Pitypang iskola). Közönségdíjas: Túri Lili
(Remetkertvárosi iskola). Tagozatosok: 1. Szieben
László (Szabó Magda iskola), 2. Kósa Bernadett (Szabó
Lőrinc iskola). 7-8. osztályosok: 1. Szarvas Katalin Rebeka (Pitypang iskola), 2. Varga Glória (Áldás
iskola), 3. Gárdos Lili (Áldás iskola). Közönségdíjas:
Bereczky Bianka (Szabó Magda iskola). Tagozatosok:
1. Sipos Franciska (Szabó Lőrinc iskola) 2. Bereczky
Bianka (Szabó Magda iskola)

9. OLDAL
Leendő elsősöknek

AZ ÁLDÁS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (1025 Áldás utca 1., tel.: 212-4258, e-mail:
aldasiskola@gmail.com, weblap: aldasiskola.hu)
DECEMBER 12-ÉN 15–16 óráig „Játsszunk együtt
Boribonnal!” címmel lesz foglalkozás a gyermekeknek, mialatt a szülőknek Horváth Attiláné igazgató
tart tájékoztatót.
A BUDENZ JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
GIMNÁZIUMBAN (1021 Budenz út 20–22., tel.:
394-3177, http://budenznet.sulinet.hu/, bederna@
budenz.sulinet.hu) DECEMBER 3-ÁN 17 órakor
szülői tájékoztatót tartanak az iskola iránt érdeklődő
elsősök szüleinek.
A CSIK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
GIMNÁZIUMBAN (1027 Medve u.5–7., tel.:
201-1137, www.csikferenc.hu) DECEMBER 8-ÁN
9–11 óráig ovis játszóház. A foglalkozáson nyelvi
játékokkal, játékos kézműveskedéssel várják a
kicsiket.
A FILLÉR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (1022 Fillér u. 70–76., tel.: 326-6617, www.
filleriskola.hu) az emelt szintű angolos osztályba és
a német nemzetiségi tagozatra jelentkezőknek DE
CEMBER 5-ÉN magyar nyelvű foglalkozás 16 órától.
A PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (1025 Pitypang u. 17., 325-8827, www.
pitypangiskola.hu) iskolakóstolgató DECEMBER
11-ÉN 16 órakor.
A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (1028 Máriaremetei út 71., tel.: 275-8675,
www.remete.ini.hu) iskolanyitogató DECEMBER
12-ÉN 17 órakor.
A TÖRÖKVÉSZ ÚTI ISKOLÁBAN (1025 Törökvész út 67–69., tel.: 325-6580, www.torokvesz.hu)
DECEMBER 21-ÉN az iskolai karácsonyi színdarab
bemutatója, meghívott óvodás csoportoknak.
AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA (1023 Ürömi
u. 64., tel.: 335-0720, ujlaki.ultranet.hu) óvodásokat
vár adventi kézműves foglalkozására DECEMBER
12-ÉN 17 órakor.

Nyolcadikosoknak

A BUDENZ JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
GIMNÁZIUMBAN (1021 Budenz út 20–22., tel.:
394-3177, http://budenznet.sulinet.hu) DECEMBER
5-ÉN 17 órakor szülői tájékoztatót tartanak az iskola
iránt érdeklődő, leendő 9. osztályosok szüleinek.
Vetélkedő az öntödében
Az MMKM Öntödei Múzeumának új állandó Ez mind
öntvény című kiállítását a 2012-es esztendőben a
Nemzeti Kulturális Alap támogatta. A pályázathoz
kapcsolódóan vetélkedőt rendeztek Fedezd fel az
öntvényeket! címmel. A vetélkedőre három budapesti középiskola, a Csik Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium, a Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Bánki
Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és
Szakiskola diákjait hívták meg a szervezők. A játék
végén zsűri értékelte a csapatok munkáját. A Bánki
iskola diákjai az első és a harmadik helyen, míg a
Ganz Ábrahám szakiskola egyik csapata a második
helyen végzett.

CS. K.

