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A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJAOktatás

Óvodások a Földért
Április 22-e a Föld napja világszerte. A jeles dátum 
mindig része a Margaréta-hétnek, amelynek kereté-
ben évről évre színes programokat rendeznek a ke-
rületi Margaréta óvoda Monoki utcai részében, és 
már a Péterke utcai tagóvodájában is. Az óvónénik 
idén is szívesen tanították kertészkedésre, virágülte-
tésre a kicsiket, a munkában pedig a lelkes szülők és 
nagyszülők is részt vettek. A hét folyamán az óvo-
dapedagógusok előadták a Föld napja című mesét, 
a gyerekek megismerkedhettek a nyilazás techniká-

Manapság nagy divat felkutatni a tehetségeket. Ám ha valaki azt gondolja, 
hogy ez a műfaj az utóbbi évek találmánya, bizonyára nem hallott még a Szerb 
Antal Gimnáziumról, ahol Nitkulinecz Zsanett zenepedagógus éppen 18 évvel 
ezelőtt rendezte meg az első ilyen versenyt. Ezt azóta minden évben, így idén 
április 26-án is megismételték.  

Inotai István igazgató a zsúfolásig megtelt díszterem hallgatóságának elmond-
ta: az első ilyen rendezvény 1996-ban zajlott ugyanitt. Ahhoz azonban, hogy 
a műsor mind a tanárok, mind a diákok körében közel két évtized után is 
töretlen népszerűségnek örvendjen, kell egy olyan lelkes pedagógus, mint a fő-
szervező. A tanárnő ugyanis minden évben szakértő szemmel figyeli az iskolába 
érkező új diákokat, hogy kiderítse, ki miben tehetséges. 

Számtalan olyan rendezvény van, ahol a kamarakórus vagy az énekkar fel-
lép, de ezek közül mindig a tavaszi gálaműsornak van a legnagyobb presztízse. 
A felkészülés már hetekkel korábban megkezdődik, és mindenki nagy izga-
lommal várja a rendezvényt. A néptáncbemutató mellett a műsorban idén is 
főként zenei produkciók kaptak szerepet, a Nitkulinecz Zsanett által vezetett 
Primavera kórus például az egykori diákokkal kiegészülve Verdi Nabuccojának 
Szabadság kórusát adta elő felnőtt énekkarokat is megszégyenítő minőségben.

Tizenkettedik alkalommal rendezték 
meg a Szent-Györgyi Gálát április 19-
én, amelynek idén az Erzsébetligeti 
Színház adott otthont. A műsor az ál-
talános iskola énekkarának és a Rácz 
Aladár Zeneiskola Ifjúsági Zenekará-
nak közös koncertjével 
kezdődött, amit Géczy 
László vezényelt. Ezután 
a különböző osztályok és 
tanulócsoportok léptek fel 
angol és német nyelven 
bemutatott vidám zenés 
műsorszámokkal, dráma-
játékokkal, mondókákkal 
és színielőadás részletekkel. 

Nagy sikert arattak a táncos produkci-
ók, a fitnesz bemutatók, valamint a ki-
sebbek néptánc csoportjainak előadása 

is, két tanuló pedig gitárjátékával és 
dalaival örvendeztette meg a szülőkből, 
családtagokból és pedagógusokból álló 

közönséget. Elismerő taps köszöntötte 
azokat a diákokat, akik tanulmányi, 
sport és egyéb területeken elért ered-
ményeikkel öregbítették az iskola hír-
nevét. A műsor végén a tantestület tag-
jainak tánca csalt mosolyt az arcokra.

A rendezvény anyagi 
hátterét a kerületi Ön-
kormányzat és a Klebels-
berg Intézményfenntartó 
Központ Budapesti XVI. 
Tankerülete biztosította, 
a rendezésből pedig tevé-
kenyen kivették részüket 
a szülői munkaközösség 
tagjai is.  

Tanoda tavasz
A Sashalmi Tanoda Általános Iskola ta-
vaszi gálaműsorát április 26-án tartotta, 
amelyhez jelentős anyagi támogatást 
nyújtott az Önkormányzat, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Bu-
dapesti XVI. Tankerülete és az intéz-
mény alapítványa is. 

A rendezvényt Kovácsné Géczy Beat-
rix, az iskola igazgatója nyitotta meg. 
Köszöntőjében elismeréssel szólt arról az 
összefogásról, amely nagyban hozzájá-
rult a program megvalósításához. Ezután 
kezdetét vette a különböző korosztályok 
színpompás bemutatója. A kínálatban 

volt Pünkösdölő a kicsiktől, Muzsika 
hangja a nagyobbaktól, és a Légy jó 
mindhalálig zenés változata a harmadi-
kosoktól. Nagy sikert aratott a Föld dala, 
amely Michael Jackson előadásában vált 
világhírűvé, most pedig a két másodikos 
osztály adta elő. Ugyancsak vastaps kö-
szöntötte a tanárok táncprodukcióját, és 
Fazekas Fanni 4. osztályos tanulót is, aki 
társastáncot mutatott be partnerével. A 
folytatásban a János vitéz mellett helyet 
kapott a retro, és egy kis karibi kalóztánc 
is. A műsornak vendégművészei is vol-
tak: az Energy Dance Studio különböző 
korú táncosai többször is felléptek az est 
folyamán.

Tehetségkutatás kicsit másként MéSzároS tibor

jával, az Arany János Általános Iskola testnevelő 
tanárai és diákjai sportnapot tartottak számukra, 
majd kézműves foglalkozásokon kisebb dísz- és 
ajándéktárgyakat készíthettek. Végül légvárban 
ugrálhattak, állatbemutatón vehettek részt, hall-
hattak néhány szót a felelős állattartásról, vagy 
felmászhattak egy tűzoltóautóra is.
Ám a szórakozáson kívül pedagógiai célja is van 
a Margaréta-hétnek: miközben a gyerekek me-
seszínházat néznek, petúnia palántát ültetnek és 
állatokat simogatnak, fontos környezetvédelmi, 
kertészeti és állatgondozási alapismereteket sze-
rezhetnek játékos formában. 

Gála a Szent-Györgyiben is


