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Adj egy ötöst!
A Dr. Szent-Györgyi Albert Általá-

nos Iskola idei Szent-Györgyi napja 
egy újabb olyan esemény volt, ame-
lyen az iskola közössége megmoz-
dult egy beteg társáért. A szeptem-
ber 15-én megrendezett eseményről 
Kertészné Abonyi Hedvig, a 6.b osz-
tályfőnökének írását olvashatják.
Iskolánkban a 2014/2015-ös tanévben, 

az egyik harmadik osztályunk tanulóját 
olyan betegség érte, melynek következté-
ben hónapokat kórházban töltött, jelen-
leg is bénultan, családja teljes támogatása 
mellett él. Ebben a tanévben magánta-
nulóként heti három napon, két-három 
órát tölt az iskolában, tolószékben.
Cikkünk a 12-13. oldalon folytatódik

Erasmus+ programon a Medgyessy

’56-os megemlékezések 
Óbuda-szerte

A hétvégén az 1956-os események-
re emlékeztek országszerte. Intéz-
ményeinkben megható ünnepségek 
sorozatával, közös emlékezéssel 
tisztelegtek az ’56-os hősök előtt. 
Tankerületünk a Szentlélek téri kop-
jafánál, a III. kerületi Önkormány-
zat a Kiscelli Múzeumnak helyt adó 
Schmidt-kastélyban, Újpest Önkor-
mányzata pedig a Szent István téren 
tartotta megemlékezését.
Az emléknapon hagyományosan a 

nemzeti lobogó felvonása után a forra-
dalom kiemelt helyszínein, a Műegye-
temnél, a Bem-szobornál, a Magyar 
Rádió épületénél, valamint a budapesti 
összecsapások színterein emlékeztek 
meg az ’56-os hősökről és áldoza-
tokról. Észak-Budapesten is számos 
megemlékezés során rótták le tanker-
ületünk és intézményeink képviselői, 
diákjai a tiszteletüket a forradalom hő-
sei előtt.
Cikkünk a 2-3. oldalon folytatódik

Fontosnak tartjuk, hogy az adaptálható, jó gyakorlatokat átültessük a 
magyar iskolai gyakorlatba. A szakmai héten ismételten kiderült, hogy a 
hátránnyal küzdő tanulók fejlesztése a pályázatban részt vevő valameny-
nyi nemzetnél prioritást élvező feladat, ennek megvalósítása azonban már 
más-más úton zajlik. 
Cikkünk a 17. oldalon folytatódik

A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-
lános Iskola küldöttsége idén 
október elsején Nagyváradra lá-
togatott el, hogy az Erasmus+ 
pályázat keretében egy újabb 
ország fejlesztési-, módszertani 
stratégiáját ismerje meg a BTM-
es tanulók nevelése terén.

Kevesebb előítélettel, 
több bizalommal
„Ha a közös értékeket keressük, 

sokkal messzebbre jutunk, mintha 
a különbségekbe kapaszkodunk” 
– állapíthatták meg ismét egy né-
metországi konferencia és diákta-
lálkozó résztvevői. A tanácskozás és 
a projektmunka a European School 
Network (ESN) nevű nemzetközi 
szervezet égisze alatt október elején 
zajlott Wiesbaden-ben.
A Babits Mihály Gimnázium két ta-

nárának részvételét az Észak-Budapesti 
Tankerületi Központ tette lehetővé. A 
programról Wiedemann Krisztina, az 
intézmény angoltanára írt beszámolót.
Cikkünk a 15. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988450481397505
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988448931397660
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https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988457411396812
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Művészek a Miklós Házért

A Szent Miklós Általános Iskola 
enyhén értelmi fogyatékos tanu-
lók, integráltan középsúlyos ér-
telmi fogyatékos és autista tanu-
lók számára biztosít teljes körű 
ellátást.
A Miklós-ház javára a Közel a Part 

nevében folytatódik a beszélgetés-
sorozat az iskola dísztermében, ahol 
Papp János házigazdaként nagy 
közhelyekről, életről, halálról, sze-
relemről, istenről és a természetről 
faggatja vendégeit.

A következő beszélgetőtárs:

Kútvölgyi Erzsébet

Helyszín:
Szent Miklós Általános Iskola
(1033. Budapest, Miklós tér 5.) 
Időpont: 
2017. november 8. 19:00-tól
A támogatói jegyeket a hely-

színen lehet megvásárolni 1000, 
2000, 3000 vagy 5000 forintért.
A támogatásból a Miklós téri Gyer-

mekekért Alapítvány céljait segítjük 
megvalósítani.

1956-os megemlékezés a Schmidt-kastélynál

Október 22-én, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 61. év-
fordulójának előestéjén a Kis-
celli kastély templomterében 
tartotta megemlékezését a III. 
kerületi Önkormányzat, majd az 
Óbudai Danubia Zenekar adott 
nagy sikerű koncertet. 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-

tának megemlékezésén Varga Mihály, a 
II. és III. kerület országgyűlési képvise-
lője mondott ünnepi beszédet, melyet 
a Danubia Zenekar koncertje kísért a 
Schmidt-kastély templomterében.
„Köszönettel és hálával tartozunk 

azoknak, akik a diktatúra fenyege-
tésében is emelt fővel akartak járni. 
Akik az életüket sem tartották túl 
nagy árnak azért, hogy eloszlassák 
a kommunista diktatúra sötétjét: a 
mindennapok félelmét, kiszolgál-
tatottságát és reménytelenségét. 
Köszönettel tartozunk azért a bá-
torságért, amellyel felkelőink meg-
mutatták az egész világnak, hogy le-
het nemet mondani a diktatúrának, 
véget lehet vetni a kommunista rend-
szernek.” – kezdte beszédét Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter, 
majd így fogalmazott: „Minden 
nép életében fontosak az ünnepek, 
azok az alkalmak, amikor közösen 
emlékezhetünk nemzetünk katarzi-
saira, mert ez nemzetmegtartó erő. 
A mi feladatunk az, hogy úgy em-

lékezzünk ’56 hőseire, hogy az őket 
megillető, méltó helyre kerüljenek a 
nemzeti emlékezetben.” 
Varga Mihály hozzátette, hogy az 

ország történelme folyamán több-
ször kellett újrakezdenünk, saját 
erőnkből megkeresnünk a felemel-
kedés útját. 
„Mindannyian tudjuk, hogy manap-

ság is nagy küzdelmeket kell folytat-
nunk bel- és külpolitikai téren egy-
aránt, sok esetben egyedül érezhetjük 
magunkat, amikor a magyar iden-
titást, hazánk politikai és gazdasági 
függetlenségét akarjuk megerősíteni, 
megőrizni. Ezért a mai Magyarorszá-
gon különösen fontos, hogy helyén 
kezeljük értékeinket, merjünk ra-
gaszkodni hozzájuk, és igazunkban 
bízva merjünk kiállni értük.”
Befejezésképpen Sinkovits Imre 

szavait idézte: „Hazát, hitet nem cserél 
az ember, amiként arcot sem. Mindkettőt 
őseink hagyták ránk, s a hűség kötelez.”
Az ünnepi megemlékezés a kastély 

falán elhelyezett emléktáblánál feje-
ződött be, ahol Bús Balázs polgár-
mester, Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, és Menczer Erzsébet 
a SZORAKÉSZ elnöke helyeztek el 
koszorút az 1956-os hősökre emlé-
kezve. Az önkormányzat képviselői 
és a résztvevő közönség mécsesek-
kel, főhajtással tisztelgett a hősök 
emléke előtt.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1647288308679446&id=519079968166958
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988462134729673
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988462134729673/1988461641396389/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1647288308679446&id=519079968166958
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1647288308679446&id=519079968166958
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Irodalmi csillagdélután
A vendégekkel Gyimesi László író, 

költő beszélget.
Közreműködnek: a Veres Péter Gim-

názium színjátszó diákjai.
17:30 – Mészáros Kálmán amatőr 

festő kiállítása.
A kiállítás november 30-ig tekinthető meg 
Közösségi Ház nyitvatartási idejében.
18:00 – Csokonai Attila író, költő, 

szerkesztő, a középnemzedék jelentős 
alkotója. Intellektuális lírája kiemelkedik 
a kortárs irodalomból. Sajátos látásmód-
ja, ironikus-önironikus stílusa, páratlan 
műveltsége úgy áll össze szuverén költé-
szetté, hogy az minden olvasó számára 
megközelíthetővé teszi világát.
Helyszín: Csillaghegyi Közösségi Ház
(1039 Budapest, Mátyás Király út 13-15.)
Időpont: 2017. november 8., 17:30
A belépés díjtalan.

’56-ra emlékeztek az Óbudai Gimnáziumban

Október 20-án, pénteken került 
megrendezésre az Óbudai Gimná-
ziumban az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 61. évfordulója al-
kalmából tartott megemlékezés.
Az Óbudai Gimnázium tornaterme 

idén is megtelt a végzős gimnazis-
tákkal, akik az 1956-os forradalom 
és szabadságharc alkalmából tartott 
megemlékezésre gyűltek össze.
Iskolánk meghívására részt vett az 

’56-os megemlékezésen Menczer 
Erzsébet, a Szovjetunióban volt 
magyar politikai Rabok és Kény-
szermunkások Szervezetének elnö-
ke, a GULAG Emlékbizottság tagja 
és Németh Bálint egykori forradal-
már, aki 1990-1995 kötött az 56-os 
Szövetség elnökeként tevékenyke-
dett. A megemlékezésen először 
Menczer Erzsébet szólt a végzős 
gimnazistákhoz, és történelmi átte-

kintést adott arról, hogy miként ju-
tott el egy ország 1956. október 23-
áig, amikor is egyöntetűen mondták, 
hogy elég volt!
Az elnök asszonyt követően Németh 

Bálint rendkívül érdekesen mutatta 
be egyrészről saját szerepét a forra-
dalomban, a Széna téri eseményeket, 
ahol aktívan harcolt, majd elfogatásá-
nak körülményeit. Részletesen mesélt 
a börtönévekről, végül felhívta a gim-
názium diákjainak a figyelmét arra, 
hogy a szabadság törékeny, és mindig 
minden körülmény között ki kell állni 
a haza szabadságáért.
Az ünnepség után Szűcs József  

igazgató úr az Észak-Budapesti Tan-
kerület munkatársaival és diákjainkkal 
együtt helyezett el koszorút a Szent-
lélek téren lévő kopjafánál, végezetül 
pedig az áldozatok és a hősök tiszte-
letére gyújtottak gyertyát.

VI. Márton-napi 
repülőmakett-kiállítás

Ismét csodálatos makettekkel, kiállítás-
sal, börzével, neves előadókkal várjuk a 
makettezés híveit, minden kedves érdek-
lődőt, látogatót. A kiállításon lehetőség 
lesz makettek, könyvek, kiegészítők, 
szerszámok vásárlására is.
Jegyár:

• felnőtt: 600 Ft/fő/nap
• gyermek (14 éves korig): 400 Ft/

fő/nap,
• családi: 1600 Ft/(2 felnőtt, 2 gyer-

mek)/nap
A belépőjegyek mellé szavazólapot és 

egy nyereménylapot is kapnak, melyeket 
kitöltve sorsoláson vehetnek részt. A 
gyermekek között 3 db makett, a felnőt-
tek között a GOforGO Travel jóvoltából 3 
utazás kerül kisorsolásra. 
Sorsolás időpontja: november 12. 14:00
Időpont: 2017. november 11-12.
Helyszín: Békásmegyeri Közösségi Ház
(1039 Budapest, Csobánka tér 5.)

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://kulturkozpont.hu/esemeny/irodalmi-csillagdelutan-13/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988463238062896
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988463238062896/1988462554729631/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988463238062896/1988462984729588/?type=3&theater
https://kulturkozpont.hu/esemeny/vi-marton-napi-repulomakett-kiallitas/2017-11-12/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/vi-marton-napi-repulomakett-kiallitas/2017-11-12/


Tankerületünk örömére öt gim-
náziumunk igen előkelő helyet 
foglal el a HVG középiskolai rang-
sorának 100-as listán.
A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázi-

um a 13., az Óbudai Árpád Gimnázium 
a 40., az Újpesti Könyves Kálmán Gim-
názium a 65., az Újpesti Babits Mihály 
Gimnázium a 93. és az Óbudai Gimná-
zium a 97.  helyen áll az összesítésben. 
A HVG 2018-as középiskolai rangso-

rának összeállítói több szempontot is 
figyelembe vettek. Ezek elsősorban a 
kompetenciamérés, érettségi tantárgyi 
teljesítmények és továbbtanulási muta-
tók számértékei. Nagyon büszkék le-
hetünk, mert a Veres Péter Gimnázium 
a matematikai kompetenciamérés és 
matematika érettségi eredményességé-

ben a legkiválóbbak között van: 3. lett 
az országban mindkét tekintetben. A 
gimnázium a történelem érettségin is ki-
emelkedő teljesítményeket hozott: a 16. 
helyet tudhatja magáénak. Az Óbudai 
Árpád Gimnázium pedig a matematika 
érettségi tekintetében áll az előkelő 16. 
helyen az országos összesítésben. 
Az összevetésben megmutatkozó 

különbségek jószerivel arra emlékez-
tetnek, hogy a gimnáziumaink profilja 
egymástól markánsan eltér. Jól tudjuk, 
hogy a „jó iskola” számos jellemzője 
nem mind jeleníthető meg száraz szá-
mokban, ezek inkább csak eligazítanak. 
Gratulálunk az intézmények vezető-

inek és pedagógusainak, és a Tanker-
ület nevében további sikeres munkát 
kívánunk!
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Élen járó gimnáziumok tankerületünkben Kutatók éjszakája
2017. szeptember 29-én  az 

Újpesti Bródy Imre Gimnázi-
um biológia fakultációs diák-
jai ellátogattak a Fasori Evan-
gélikus Gimnáziumba, ahol 
állatszervezettani gyakorlaton 
vettek részt, amelyről Schiller 
Ágnes szaktanár számolt be.
Ez az esemény a Kutatók éjszaká-

jának része volt. A gyerekek nagyon 
lelkesen készültek erre a foglalkozás-
ra. Előtte megbeszéltük, hogy milyen 
feladatok várhatóak, többek között 
patkányboncolásra is lesz lehetőség. 
A gyakorlatot az iskola igazgatóhe-
lyettese vezette a helyi diákok köz-
reműködésével. Amint a gyerekek 
beléptek a laboratóriumba, megkap-
ták a köpenyt, a gumikesztyűket és 
a szükséges eszközöket. A foglalko-
zást vezető tanár úr azt is elmondta, 
hogy ezeket az állatokat laboratóri-
umi körülmények között tenyésztik 
azért, hogy táplálékul szolgáljanak 
egy másik állatnak, például egy hül-
lőnek az állatkertben. Így, ha nem itt, 
akkor egy kígyó gyomrában ért vol-
na véget a sorsuk.

A mi tanulóink nagy érdeklődés-
sel, figyelemmel és ügyességgel vé-
gezték a feladatukat. A gyakorlat 
végeztével nemcsak az állatok testé-
ről tudtak meg sok új információt, 
hanem bizonyára elgondolkodtak 
azon is, hogy milyen sokat ér az élet.
Ez a laborgyakorlat jó alkalom volt 

arra, hogy motiválja a gyerekeket a 
biológia tanulásában. A tervek szerint 
jövőre megismétlik ezt a programot. 
Tapasztalataink alapján jó szívvel 
ajánlom ezt a programot minden bi-
ológia szakos kollégámnak.

Benések az Öveges laborban
Nagy élményben volt része októ-

ber elején az Újpesti Bene Ferenc 
Általános Iskola két hetedikes osz-
tálynak, amelyről Szabó Mátyás, 
az intézmény 7.a osztályos tanuló-
ja írt beszámolót.
A Könyves Kálmán Gimnázium 

Öveges laborjába vitt át kémiataná-
runk Pappné Berendi Judit, ahol az 
általa összeállított érdekes kísérlete-
ket végezhettünk. Figyeltünk külön-
féle oldódásokat, melegítettünk, for-
raltunk, hőmérséklet-változásokat 
mértünk, ülepítettünk, szűrtünk, és 
megismertük a desztilláció folyama-

tát is, miközben feladatlapra rögzí-
tettük tapasztalatainkat, mért adata-
inkat. Így sokkal jobban megértettük 
a tananyagot, miközben sok szép 
változást láttunk és tapasztaltunk.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1988463754729511/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1988463754729511/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1988464414729445/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1988464414729445/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988465708062649
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988465708062649/1988465628062657/?type=3&theater
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Így születnek a népmesék – Mese a tisztességről és a barátságról
netet kaptunk Kati nénitől, az osztály-
főnökünktől: megtalálták Örs telefon-
ját! A nyár folyamán erdészek dolgoztak 
az erdőben, akik megtalálták a telefont, 
és bár használhatták volna maguk is, ők 
inkább elkezdték keresni a telefon gaz-
dáját. Így jutottak el a szállásadónkhoz, 
akinek eszébe jutott Örs története. A 
szállásadónk értesítette Zsótér Éva né-
nit, aki épp tudott valakit, aki Parajdon 
nyaralt és haza tudta hozni a telefont 
Budapestre. Szeptember elsején így 
nem csak a tankönyveket vihette Örs 
haza, hanem a medvelátta telefonját is. 
A macik talán vigyáztak is rá, mert sé-
rülésmentesen, működőképesen került 
elő az erdei telefon. Fotókat nem készí-
tettek: nincs új kép a telefonon.
Ezúton is hálásan köszönjük min-

denkinek, aki segített megtalálni és 
hazahozni a telefont.

Sajnos több hungarikummal nem talál-
kozhattunk, ugyanis az állatokat a rossz 
idő miatt nem tekinthettük meg és a nö-
vényeket sem. Egyéb ételeket sem tud-
tuk megkóstolni. Remélem jövőre sok-
kal több hungarikum lesz kiállítva. Nem 
csak magyar különlegességek voltak, 
kóstolhattunk tejet, kolbászt, valamint a 
japán ízvilággal is megismerkedhettünk. 
Nyerhettünk kulcstartót, oldhattunk 
meg feladatlapot. Ez a rendezvény nem-
csak arra szolgált, hogy együnk-igyunk, 
hanem kiváló csapatépítő is volt. Üres 
zsebbel nem szabad odamenni. Sokféle 
izgalmas dolgot lehetett vásárolni. Mi is 
így cselekedtünk: alaposan kifosztottuk 
a gumicukros standot. Itt találtunk ét-
termeket is és kiderült, hogy nem csak 
édességből áll az egész  vásár.
A rendezvény nem csak arra szolgált, 
hogy együnk-vegyünk, hanem jótékony 
célokra is gyűjtöttek a szervezők.
Élményekkel gazdagszik a család; az 

osztály; a cég; a baráti társaság, akár még 
egy idős házaspár is. Nagy tömegre kell 
számítani, mind amikor közlekedünk, 
vagy ha magát rendezvényt nézzük.
Mi jól éreztük magunkat. Próbálja ki ön 
is, nem fog csalódni!

A Kerék Általános Iskola és Gim-
náziumot hat éve fűzi baráti kapcso-
lat a Gyulakuti Általános Iskolához. 
Az intézményből minden év máju-
sában ellátogatnak Gyulakutára, 
ahol a diákok nemcsak a legfonto-
sabb erdélyi látnivalókkal, hanem a 
gyulakuti diákokkal, és családjaik-
kal is megismerkednek.
Nem csak mi, a gyulakuti diákok is 

vendégeskedtek már több alkalommal 
itt, a harmadik kerületben. A most 
következő történet, melyet Laczkó 
Örs és Laczkó Hanga 8.c osztályos 
tanulók írtak le, májusban, a hetedike-
sek erdélyi utazása során kezdődött…
Számunkra a hetedik osztály egyik 

legvártabb eseménye az erdélyi osz-
tálykirándulás volt, amelyre magunk-
kal vittük Örs mobiltelefonját is. 
Féltett telefon volt, mert egy egész 

évi ösztöndíjat spórolt érte össze.
Egyik délután, Parajdon, a szállás-

közeli erdőben bóklásztunk, még egy 
képet is készített itt telefonjával, ez-
után Örs elcsúszott, a telefon pedig 
kiesett a zsebéből és eltűnt az avarban. 
Hiába csengettük, hiába mentünk so-
kan, többek közt a szállásadóval is fel 
az erdőbe, hogy megkeressük – a tele-
fon nyomtalanul eltűnt.
Szomorúan tudomásul vettük, hogy 

nincs. Itthon édesanyánk azzal is pró-
bált vigasztalni, hogy még előkerülhet 
az a telefon, de mi erre csak legyin-
tettünk: ugyan, hogyan kerülhetne elő 
700 km távolból, az erdő közepéből? 
Gondoltuk, ezt csak szidás helyett 
mondja és ahogy teltek a hetek, hóna-
pok, beletörődtünk a telefon végleges 
elveszítésébe.
A nyári vakáció alatt egy hihetetlen üze-

Az Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár 
(OMÉK) lényege, hogy szemlél-
tesse az emberekkel, hogy mivel, 
illetve hogyan termesztik a zöld-
ségeket, tenyésztik az állatokat, 
vagy állítják elő az élelmiszereket, 
és milyen eszközöket használnak 
a mezőgazdaságban és az állat-
tartásban. 
Az OMÉK-ot Budapesten a Kincsem 

park, illetve Hungexpo területén ren-
dezték meg idén szeptember 20-24. kö-
zött, 78. alkalommal. Mikor a Lázár Er-
vin Általános Iskola diákjai megérkeztek 

a vásár területére, egy épületben találták 
magunkat. Mikor kimentek az épületből 
egy „karácsonyi vásárba” csöppentek.
A kürtőskalács, a gumicukor, a nyalóka 

és a kolbász illata és látványa, egyszóval 
minden, ami ahhoz kell, hogy az ember 
tényleg egy vásárban érezze magát, jelen 
volt. Erről a területről mehettünk a kü-
lönböző épületekbe, ahol sok érdekes-
séggel találkozhattunk. Eljött a rendez-
vényre a Gyermelyi termékcsalád, a Sió 
vállalat, a Kométa sonkát forgalmazó 
cég, valamint sok más. Találkoztunk egy 
hungarikumunkkal; a szikvízzel. A szik-
víz egy szódavíz, mely nyomás alatt áll. 

Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988490021393551
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Medgyessy diákjai a Pályaválasztási kiállításon

A Medgyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Isko-
la 7-8. osztályos tanulói is részt vet-
tek a SZAKMÁZZ! pályaválasztási 
kiállításon október 19-én.
A két napos rendezvényre a Hun-

gexpo területén került sor. A hatal-
mas helyiségben több tucat középis-
kola mutatkozott be. Csak a délelőtt 
folyamán legalább ezer gyerek tá-
jékozódott a továbbtanulási lehe-
tőségekről. A központi színpadon 
pályaismereti kvíz, pályaorientációs 

társasjátékok és élő szakmabemuta-
tó riportok gazdagították a kínálatot.
A középiskolák standjai közül a lányok 

főleg a kozmetikával és divattal foglal-
kozókat látogatták, a fiúk a kötélhág-
csóval, illetve autóbusszal felszereltek-
nél tolongtak. Mindkét nem képviselői 
közül legtöbben a lósimogatónál voltak.
A program végén hazainduláskor 

minden tanuló 8-10 prospektussal és 
néhány apróbb ajándékkal a kezében 
gyülekezett. Többen elmondták, hogy 
sok új információval gazdagodtak.

Az OMÉK-on jártunk

Szeptember 22-én az Újpesti 
Bene Ferenc Általános Iskola 7-8. 
évfolyam tanulói ellátogattak az 
OMÉK rendezvényre.
Az OMÉK a Földművelésügyi Mi-

nisztérium által szervezett Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás és Vásár, amely a vidék, az 
agrárium és az élelmiszeripar bemu-
tatkozásának a helye.

Tanulóinkkal megismerkedtünk a 
magyar őshonos állatfajokkal, láttunk 
gyapjúfonást, simogattunk nyuszikat, 
kóstolhattunk finom juh- és kecske-
sajtokat, és persze ittunk finom juh-
tejet.
A rengeteg élmény mellett ezzel a 

programmal is hozzájárultunk diák-
jaink tudatos fogyasztóvá válásának 
folyamatához.

ÖKOS(s)ágok
Szeptember 28-án örökös 

ökoiskolaként az Oktatási Hivatal 
és az OFI munkatársai látogattak 
el a Homoktövis Általános Iskolá-
ba, amelyről Földesi Klára írását 
olvashatják.
A monitoringról jegyzőkönyv ké-

szült, mely abban segít minket, hogy 
ezt az erősségünket még tovább fej-
leszthessük. Ebből való a következő 
idézet:
„Az iskola adottságai és a pedagógi-

ai munka, a szülői segítség lenyűgöző 
külső-belső környezetet teremtett. 
Nem csak a közösségi kert (konyha-
kert, komposztáló, családi-, és osztály-
ágyások), hanem a fás udvarrészek, az 
óriási homokozó, a közösségi terek-
ben a raklapbútorok, tűzrakóhely, a 
kerékpártárolók, a belső terekben a 
kiállított gyerekmunkák, zöld növé-
nyek is tükrözik az ökoiskolaságot.”

A látogatáson kívül is történtek izgal-
mas dolgok a környezeti nevelés terén: 
Szeptember 29-én a Fenntarthatósági 
napon, az Erzsébet téren kiállítóként 
jelenhettünk meg. A számos kis és 
nagy kiállító között a hozzánk betérők-
nek beszéltünk közösségi kertünkről, 
a gyerekek apró kézműves tárgyakat 
készíthettek.  Re-Garden-újrakertünk 
III. helyezett lett a kiállítók kategóriá-
ban, melyről oklevelet kaptunk.
Október 2-án 12 osztály csapatai 

játékos árverésen licitáltak idei ker-
ti ágyásaikra. A licithez szükséges 
aranykoronákat egy kerti csapat-
játékon gyűjtötték össze. Amelyik 
csapatnak többet sikerült fára má-
szással, rönkfutással, célba dobással, 
növényfelismeréssel, időre ásással 
összegyűjteni, az jobb parcellához 
juttathatta osztályát. Pont úgy, mint 
egy igazi árverésen.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1988498788059341/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988498518059368
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988499754725911
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1988498788059341/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988498518059368/1988498308059389/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988499754725911/1988499534725933/?type=3&theater
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Az Első Óbudai Általános Isko-
lában októberben tartották meg az 
úgynevezett pályaorientációs napot, 
melynek célja, hogy segítse a tanuló-
kat a döntésképessé válásban, ezzel 
is növelve az esélyeiket arra, hogy 
tanulással vagy munkával kapcsola-
tos kérdéseikben a számukra legide-
álisabb megoldást tudják választani. 
Erről Karsay-Bagota Orsolya igaz-
gatóhelyettes asszony számolt be új-
ságunknak.

„Mikor találsz valamit, ami annyira leköt, 
hogy nap mint nap akár ingyen is csinálnád, 

akkor célegyenesben vagy. 
Ha találsz valakit, aki hajlandó érte megfi-

zetni is, 
akkor megvan a hivatásod.”

(Nick Vujicic)
Az idei tanévben először került sor pá-

lyaorientációs napra az Első Óbudaiban 
úgy, hogy az EMMI-nek köszönhetően 
október 11-én az egész napot ennek a 
fontos, de eddig némiképp elhanyagolt 
témának szentelhettük. A hetedik és 
nyolcadik évfolyamosok először kimon-
dottan a továbbtanulással kapcsolatos 
pályaorientációs foglalkozáson vettek 
részt, ahol megismerhették a jelenlegi 
szakképzési iskolarendszert és különbö-
ző személyiségtesztek kitöltésével ahhoz 
is segítséget kaptak, hogy milyen típusú 
szakmacsoportok iránt érdemes érdek-
lődniük. Ezen információk birtokában 
keresték fel a gyerekek a Hungexpón 
megrendezett SzakMÁzz! kiállításon az 
őket leginkább érdeklő iskolák standjait.
Az alsóbb évfolyamosok színes prog-

ramjaikkal különböző szakmákat is-
merhettek meg testközelből. Több 
osztályunk meglátogatta a Kerületi 
Tűzoltóságot, interaktív foglalkozáso-

kon vettünk részt a Kereskedelmi- és 
Vendéglátóipari Múzeumban. A har-
madikosok a Minipolisz játszóház gye-
rekméretű, mégis élethű díszletei között 
próbálhattak ki különböző foglalkozá-
sokat. A negyedik évfolyamosok a Fő-
városi Forgalomirányító Központban 
tájékozódtak az ott folyó munkáról, az 
ötödikesek pedig a Békásmegyeri Idő-
sek Otthonában vettek részt kézműves 
foglalkozáson, közösségi programokon 
az otthon lakóival. Különleges élményt 
jelentett tanulóinknak a Festo, ipari au-
tomatizálással foglalkozó cégnél tett 
látogatás, ahol a gyerekek nem csak az 
üzemcsarnokot látogathatták meg, de 
egyszerűbb, játékos-technológiai felada-
tokat is megoldottak. 
Különleges programként a 6.b osz-

tályosok angolszász mintára szüleiket 
hívták meg, hogy részletesebben mesél-
jenek a szakmájukról. Nagyon érdekes 
előadásokat hallhattak a diákok, bete-
kintést nyerhettek a pénzügy és tőzsde 
világába, megtudták, hogy mivel foglal-
kozik egy endokrinológus és egy SAP-s 
szakember. Megismerhették az újság-
szerkesztés rejtelmeit a Piroska és a farkas 
című mesén keresztül, különböző sti-
lisztikai jegyek alapján. A gyerekeknek a 
legjobban a reklámkészítésről hallott és 
látott előadás tetszett, ahol a filmkockák 
mögött rejlő sok munkát ismerték meg. 
A nap fénypontja Bombera Krisztina 
műsorvezető és riporter élménybeszá-
molója volt, amit egy vele készült, sze-
mélyes interjú követett, ahol a gyerekek 
élesben is alkalmazhatták a korábban 
elhangzott riporteri készségeket.
Bízunk benne, hogy a nap elérte célját, 

és jövőre még több érdekes programmal 
folytatódhat a kezdeményezés.

Pályaorientációs nap az Első Óbudaiban Kirándulás az OMÉK-ra

Egy szép őszi napon a Lázár 
Ervin Általános Iskola 4.a osztá-
lya az Országos Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Kiállításra lá-
togatott.
A kiállítást egy nagy épületben ren-

dezték, ahol sátrakban élelmisze-
reket lehetett kóstolni és állatokat, 
traktorokat megnézni. Amikor oda-
értünk, először az erdő élővilágával 
ismerkedtünk, játékos feladatokat 
oldottunk meg és mikroszkópba is 
belenézhettünk. Ez azért volt hasz-
nos, mert környezetismeret órán az 
erdőről tanulunk. 

Az állatos sátorban csüngő tőgyű te-
henet, vörös mangalicát, tyúkokat és 
kecskéket láttunk. A gyönyörű lovak 
közül nekem egy sötétbarna tetszett, 
mert fényes volt a szőre. A csüngő tő-
gyű tehenet meg is lehetett fejni és a 
tejből vajat készíthettünk. Dagasztot-
tunk tésztát, amiből zsömlét sütöttek 
nekünk. Ezt a vajjal meg is kóstolhat-
tuk. Ízesített tejet ittunk hozzá, ne-
kem a vaníliás ízlett a legjobban. Meg-
néztük, hogyan készül a kolbász és a 
sajt, ezeket is kipróbáltuk. Az egyik 
sátorban hínárféleséget kínáltak ku-
kacokkal díszítve. Néhány fiú erre is 
kíváncsi volt, de engem a kürtőskalács 
illata csalogatott.
Sajnos az időnk hamar lejárt és sok 

mindent nem tudtunk megnézni, de 
amit láttunk, arra nagyon jó vissza-
emlékezni.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988495371393016/1988495261393027/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988495014726385
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PC frissítés a Halassy Olivér Általános Iskolában
egy program segítségével lakás alapraj-
zot tervezhetnek tanítványaink, de a 
tehetséges diákjaink versenyekre való 
felkészítéséhez is nagyban hozzájárul-
nak a nyert számítógépek. Kiemelten 
fontos a pénzügyi tudatosságra való 
nevelés is, így az ehhez kapcsolódó in-
ternetes élményportál iskolai használa-
ta is megoldottá vált.
Az iskola könyvtára is gazdagodott 

négy darab számítógéppel, melyek 
mind a délelőtti tanórákon, mind a dél-
utáni idősávban a diákok rendelkezésére 
állnak. A gépek kihasználtsága folyama-
tos. Nem csak a tanórák színesítéséhez 
és a tananyag elmélyítéséhez használják 
a kollégák, a gépeket, hanem az admi-
nisztrációs munkát és az órákra való fel-
készülést is segítik. A szakkörökre, fog-
lalkozásokra, versenyekre váró, vagy a 
napközit és a tanulószobát igénybe vevő 
diákok a gépek által segítséget kapnak a 
lecke megírásához, ismeretbővítéshez, 
de képességfejlesztő játékok elérhető-
sége is biztosított. A könyvtár így igazi 
közösségi tér, a nagyobb diákok segítik 
a kisebbeket, tanácsokkal látják el őket 
és átadják alapvető ismereteiket.
A második pályázaton nyert gépek a 

történelem tantárgy oktatását, az alsó 
tagozat munkáját és a tanulószobás ta-
nulóink órákra való felkészülését segítik.
A beszámoló zárásaként a 2.b osz-

tály tanulóinak énekes-táncos angol 
nyelvű produkcióját nézhették meg 
vendégeink.

Az Újpesti Halassy Olivér Német 
Nyelvet Emelet Szinten Oktató Ál-
talános Iskola és Nyelvoktató Nem-
zetiségi Iskola eddig kétszer pályá-
zott sikerrel a Humanitás Szociális 
Alapítvány pályázatain. Az adomá-
nyozott gépek száma monitorral 
együtt összesen: 39 db, 2016-ban 25 
db, 2017-ben 14 db.
A sikereses pályázatok lezárásaként 

2017. október 18-án a gépek ünnepé-
lyes átadására került sor. Vendégünk 
volt dr. Nagy Krisztina a Humanitás 
Alapítvány titkára, Szőke Gyuláné, az 
alapítvány ügyintézője, Grósz Enikő, az 
OTP Bank munkatársa és Dr. Paál Zsu-
zsanna, az Észak-Budapesti Tankerületi 
Központ tanügy-igazgatási referense. 
Az ünnepséget a  2.a osztály nyitotta 
meg egy német néptánc fűzéssel, mely 
után Grósz Ágnes intézményvezető 
asszony és dr. Nagy Krisztina, az alapít-
vány titkára mondott beszédet.
Dr. Nagy Krisztina beszédében 

hangsúlyozta, hogy a digitális írástu-
dás ma már elengedhetetlen minden 
diák számára, ezért nagy öröm szá-
munkra, hogy a megnyert számító-
gépekkel támogathatják az iskola ez 
irányú törekvéseit.  
Grósz Enikő, az OTP Bank képvisele-

tében kiemelte, hogy az OTP törekszik 
minden eszközük újrahasznosítására, 
így az alapítvány segítségével egyre több 
budapesti iskolát is tudnak támogatni. 
A számítógépek felhasználásáról 

Domokos Zsuzsánna szaktanár tar-
tott beszámolót. Az első pályázaton 
nyert gépek egy része az angol szak-

tanterembe került, ahol az alsóbb 
évfolyamokon az angol nyelv tanítá-
sában az autentikus anyagok, dalok, 
mondókák, versek, mesék hallgatását 
és megtanulását segítik. A felsősök a 
BBC és a British Council weboldalain 
található interaktív nyelvgyakorló já-
tékokat és a tananyaghoz kapcsolódó 
webes keresőfeladatokat oldanak meg, 
de a keresztrejtvény-készítő program-
mal egymásnak is tudnak szókincs-
gyakorló feladatokat készíteni.
A technika tantárgy oktatásában is 

sokoldalú a gépek felhasználása: a köz-
lekedés oktatására oktató CD-k, szi-
mulációs játékok állnak rendelkezésre; 
az egészséges életmódra nevelés témá-
ban a Nutrikid program online kér-
dőíveit oldják meg tanítványaink, de a 
környezettudatosság kialakításához is 
hozzájárul az ökológiai lábnyomhoz 
kapcsolódó kérdőíves programok fel-
dolgozása is. A lakókörnyezet témában 
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Kódold át az éjszakát! Szüreti mulatság a 
Kiserdőben

Idén is nagy sikerrel zajlott a Dr. 
Béres József  Általános Iskola Kis-
erdő tagintézményében a szüreti 
mulatság. 
Sok játékos feladat, ének, tánc, sző-

lőpréselés, kézműves foglalkozás szí-
nesítette a remek hangulatú péntek 
délutánt. A program sikerességében 
nagy segítséget jelentett a szülők aktív 
közreműködése. 
Reméljük mindenki jól érezte magát!

Újpesti közlekedés 
gyermekszemmel
Hogyan vigyázhatunk a legjobban 

a biztonságunkra? Mire kell figyel-
nünk a közlekedésben? Ezekre a 
kérdésekre keresték a választ a legfi-
atalabb újpestiek, akik részt vettek a 
BRFK IV. kerületi Rendőrkapitány-
ságának rajzpályázatán.

Október 4-én, ünnepélyes keretek kö-
zött, Újpest elöljárói előtt adták át Tenki 
Márk Milánnak, az Újpesti Bene Ferenc 
Általános Iskola 3.b osztályos tanuló-
jának, a IV. kerületi rendőrkapitányság 
által meghirdetett, az „Újpesti közlekedés 
gyermekszemmel” című alkotópályázaton 
elért I. helyezésért járó jutalmat. Felké-
szítő pedagógus: Illésné Tóth Katalin.
Fődíjként a tárgyjutalom mellett, Márk 
rendőrautóval érkezhetett az iskolánkba 
október 20-án. Gratulálunk!

Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola és Gimnázium ta-
nárai és tanulói a kezdetektől részt 
vesznek a különböző témahetek 
programjain a kínálatból választva 
vagy saját programot szervezve. 
Az idei, 5. születésnapját ünneplő 

EU CodeWeek jó alkalom volt, hogy 
tanítványaink 21. századi készségeit 
fejlesszük, és megfeleljünk a trendnek. 
(Kicsit kötelességünk is ez, hiszen éppen 
most lettünk Microsoft Innovatív Iskola.) 
A Mesterségek Iskolája Alapítvány, 
a Meet and Code és a CraftUnique 
jóvoltából 3 rendezvény is megvaló-
sul iskolánkban. Előzetes feladatként 
részt vettünk az EU CodeWeek felirat 
megformálásában is. Ezt itt tekinthe-
tik meg az érdeklődők.
EU CodeWeek 
Az október 13. és 14-ére virradó éj-

szaka került megrendezésre az első 
program. Az egész éjszakán át tartó 
rendezvény kihasználta a napszak fi-
atalokra gyakorolt motivációs erejét 
és számos érdekes lehetőséget kínált 
a tanulóknak. 
Külső szakértőket vontunk be, 

hogy segítségükkel Lego robotokat 
építsünk, programozzunk. Megis-
mertettük tanítványainkat és szü-
leiket a scratch programnyelvvel, a 
blokkprogramozással és ezt külön-
böző eszközökön  ki is próbáltuk: 
Micro:bit-et, BlueBot-ot is progra-
moztunk. Programoztunk offline, 
belehelyezkedve például az Imagine 
Logo teknősbékájának szerepébe.

Használtuk a Skype-ot oktatási célra, 
ugyanis Turáról egy kedves innovatív 
pedagógus a ScratchJr programmal ba-
rátkoztatta össze tanulóinkat. A gyere-
kek kipróbálhatták a Sakkpalota prog-
ram lehetőségeit, sőt ezen a helyszínen 
még a sült almát is megkóstolhatták. 
Az informatikus kollégák – diákjaink 
nagy örömére – bemutatták a 3D nyom-
tató működését. Jó pár tárgyat sikerült 
legyártani az éjszaka folyamán.
Előadást hallgathattunk a kódolás 

történetéről és megnézhettünk egy-
két érdekes robotokról szóló játék-
filmet. Néhányan saját robotjaikat is 
bemutatták egy workshop keretében. 
Nagy-nagy köszönet illeti az isko-

lánkban vendégelőadó szakértőként 
megjelent pedagógus kollégákat: 
Klacsákné Tóth Ágotát, a Nagy László 
Általános Iskola és Gimnázium tanárát, 
Kőteleki Andrea Évát, a Tiszaújvárosi 
Szent István Katolikus Általános Iskola 
tanárát, Benedekné Fekete Hajnalkát, 
a Turai Hevesy György Általános Iskola 
gyógypedagógusát, tanárát valamint 
Vindics Dórát, a Babits Mihály Gimná-
zium tanárát.
Természetesen a „mi” kollégáink 

nélkül – akik 1-1 foglalkozást vezettek 
– sem valósulhatott volna meg a ren-
dezvény. Ők Katona Andrásné, Sik-
lósi Evelin, Belán Beatrix, Korándi 
Ildikó, Hernyákné Molnár Tünde és 
Majoros József. Rajtuk kívül számta-
lan kolléga segítőkészsége, szervező-
tehetsége tette még lehetővé, hogy az 
esemény sikeres legyen.
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Október 6-a országszerte gyász- 
és ünnepnap. Az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharcot kö-
vető megtorlások emléknapján 
a Fodros Általános Iskolában is 
ünneplő viseletben tisztelegtek a 
hősök előtt.
Az Aradon kivégzett tizenhárom 

vértanúra és a Pesten kivégzett Bat-
thyány Lajosra, Magyarország első fe-
lelős miniszterelnökére emlékeztünk. 

A megemlékező előadásra intézmé-
nyünk második emeleti aulában ke-
rült sor. A Himnusz közös éneklése 
után 13+1 nyolcadikos szereplő mély 
átéléssel adta elő a tragikus eseménye-
ket. Az összejövetel zárása megha-
tó videó összeállítás volt a vértanúk 
utolsó leveleiből.
 Köszönet illeti iskolánk két pedagó-

giai asszisztensét, akik a megható ren-
dezvényt lebonyolították.

Az aradi 13-ra emlékeztünk Pilisszentkereszti 
kirándulás

A Pais Dezső Általános Iskola ok-
tóber 5-én valósította meg az in-
tézmény egyik ÖKO-programját, 
a Sulitúrát, amelyen az aradi vérta-
núkról is emlékeztek. A Pilisszent-
kereszt közelében található vadre-
gényes szurdokvölgybe szervezett 
kiránduláson 380 tanuló és 40 peda-
gógus vett részt.
A terepre a szentendrei Volánbusz kü-

lönjáratai szállítottak ki minket két for-
dulóval. Szerencsére az időjárás is ked-
vezett nekünk, szép napsütéses időben 
tudtuk programunkat végrehajtani.
A gyerekek a tanösvény segítségével 

megismerkedhettek a különleges geo-
lógiai képződményekkel, mészkőszik-
lákkal, megtapasztalhatták a rohanó víz 
erejét. A kanyargó patakmeder felett kis 
fahidakon történő átkeléseket nagyon 
élvezték. A szurdokerdő sajátos növény-
világa, a „délceg” bükkfák látványa, a 
madarak hangos jelzései fantasztikus él-
ményt jelentettek számunkra.
Az alsó és felső tagozat számára, hogy 

izgalmasabbá tegyük a „felfedezéseket”, 
akadályversenyt szerveztünk, ahol elmé-
leti és a gyakorlati állomások egyaránt 
szerepeltek. A gondolkodtató, de érde-
kes TOTÓ kérdések szorosan kapcso-
lódtak szurdok természeti adottságai-
hoz, illetve az aradi vértanúk emlékéhez. 
Az ügyességi feladatok végrehajtása 
– kicsinek mocsárjárás, célba dobás, nagyok-
nak lajhármászás, mocsárjárás, gránátdobás 
– nem okozott problémást. A felső ta-
gozatosok és a kísérő tanárok a „hegyge-
rincen” tértek vissza a kiinduló ponthoz. 
A napsütötte mészkősziklák és a pano-
ráma látványa lenyűgözött bennünket.
A füves réten a beérkezett csapatok 

kötélhúzásban vehettek részt, fociztak. 
Pihenésképpen olvasást, társasjátékot is 
választhattak.

Októberi kirándulás

A Dr. Béres József  Általános Is-
kola Kiserdő tagintézményének 
hagyományos október 6-i kirán-
dulása idén a szabadságharc iko-
nikus helyszínére, a Velencei-tó 
környékére szerveződött. 
Az élményekben gazdag túra egyik 

fő állomása Pákozd volt, ahol min-
den osztály elhelyezte az emlékezés 
virágait a dicsőséges csata honvéd 

katonáinak emlékműjénél. Ezután 
megnéztük Miska huszár 12 méte-
res szobrát. A Szózat költőjének, 
Vörösmarty Mihálynak emlékházát 
Kápolnásnyéken látogattuk meg, 
majd a kirándulás utolsó helyszí-
nén, Martonvásáron megnéztük az 
új épületbe költözött Óvodamúze-
umot. Végül a kastély parkjában ját-
szottunk egy nagyot.
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Az október hatodikai megem-
lékezés helyszínéül ebben az 
évben a Pákozdi Katonai Em-
lékparkot választották az Első 
Óbudai Általános Iskolában.
Az Első Óbudai Általános Iskola 

diákjaival és tanáraival minden tan-
év elején részt veszünk egy nagy 
iskolai csapatépítő kiránduláson, 

amit idén összekötöttünk az októ-
ber 6-i megemlékezéssel. A nyolc 
évfolyam összes osztálya Pákozdot 
látogatta meg.
Kilenc busszal indultunk el ko-

rán reggel az iskolából, és a nap 
folyamán megtekintettük a Pá-
kozd-Sukorói Arborétumot, az 
újonnan megnyitott Vadasparkot 

A Harrer elfoglalta a pákozdi síkot

Igazán meghökkentő látvány le-
hetett, amikor több száz gyermek 
vonult végig a pákozdi arborétu-
mon vidáman, énekelve, negyven-
nyolcas zászlókat lobogtatva. 
Október 10-én az Óbudai Harrer 

Pál Általános iskola növendékei – 
negyediktől nyolcadik osztályig – meg-
ejtették hagyományosan rendhagyó 
megemlékezésüket az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc végé-
ről. Óriási sürgés-forgással kezdő-

dött a nap: buszra szállt az iskola 
apraja-nagyja, és útnak indultunk re-
ménykedve, hogy a késő őszi időjá-
rás kedvezni fog nekünk. Szerencsé-
re kedvezett is.
A hetedik évfolyam ünnepi műsorá-

ra a pákozdi katonai emlékmű mellett 
került sor. Az aradi tizenhárom mel-
lett a honvédek helytállását méltató 
költemények sora hangzott el a tanu-
lók előadásában, melyhez a történelmi 
környezet kiváló háttérként szolgált. 

Ezt követte a hagyományos akadály-
verseny, melynek megszervezése min-
den évben a nyolcadik osztályosok 
feladata. Nem könnyű a dolguk, hi-
szen szinte az összes felsős osztálynak 
a negyedikeseknek elegendő elfoglalt-
ságot és kihívást kellett biztosítaniuk. 
Ehhez a terepet a pákozdi arborétum 
szolgáltatta. Elmondhatjuk, hogy 
végzőseink nagyszerűen helyt álltak: 
számos fejtörővel, készségeket és ta-
nulmányokat megmozgató feladattal 
tették próbára diáktársaikat. A sikeres 
végrehajtásért minden osztály ponto-
kat gyűjtött, melyet az iskolai szintű 
éves vetélkedőben is elszámolnak 
majd nekik.
Délután három óra tájban mosoly-

gó, ámde fáradt arccal hagytuk el a 
buszt, ami visszaszállított minket az 
iskolához. A csapatzászlók egy évig 
most pihenni fognak, és várják, hogy 
a következő tanévben a mostani he-
tedikesek milyen versenyt találnak 
majd ki gazdáik számára.

Október 6-án Pákozdon járt az Első Óbudai apraja-nagyja
és madárröpdét, a Tájmúzeumot, 
végig mentünk a tanösvényen és 
megcsodáltuk a kilátó toronyból a 
Velencei tavat. A gyönyörű környe-
zetben a gyerekeknek a sok hasznos 
információ mellett szabad játékra is 
jutott ideje.
A Pákozdi Katonai Emlékparkban 

a „Hazafiság iskolája” programon 
vettek részt a diákok, melynek ke-
retében közelebbről megismerked-
hettek a katonai élettel 1848-tól 
napjainkig. A tanulók nagyon él-
vezték a hivatásos katonáktól tanult 
tisztelgést, alaki kiképzést, lövész-
árok gyakorlatot, gránátdobási ver-
senyt. Kipróbálhattuk a vadászgép 
szimulátort, ami mindenkinek kü-
lönleges élményt nyújtott.
Délután részt vettünk az aradi vér-

tanúk tiszteletére rendezett megem-
lékezésen a múzeum parkjában. A 
gyerekek élményekkel telve tértek 
haza az eseménydús nap végén.
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A pályán töltött hosszú évek alatt 
sok mindent lát az ember. Hajlamos-
sá tesz bennünket az idő, hogy azt 
gondoljuk, nekünk már nehezen mu-
tat új dolgot az élet, és akkor meg-
történik a leírhatatlan. A tegnap még 
egészségesen, boldogan focizó, jólel-
kű, kedves kis diákunk egy vírusfer-
tőzés révén kórházba kerül, pár óra 
leforgása alatt lebénul, leáll a légzése. 
Gépek tartják életben, nincs magá-
nál. Az első hírek hallatán leforráz a 
gondolat; hogy történhetett mindez? 
Pár napig csendesen reményked-
tünk, holnap biztosan jobban lesz. 
Teltek a napok. Nem volt javulás… 
azóta pontosan 2 és fél év telt el és a 
mi Krisztiánunk még mindig kerek-
esszékben ül, mozdulatlanul, harcol 
a betegséggel, hogy újra olyan le-
hessen, mint annak előtte.
Röviden a két év története:
Mikor az osztálytársak megtudták 

a hírt, döbbent csend lett. Sírtak is 
páran. Majd az első reménysugarat 
az jelentette, hogy egy aranyos kis 
kétperces rituálét alakítottak ki. A 
tanító nénijük vezetésével minden 
reggel, a tanóra megkezdése előtt, 
körbe álltak, megfogták egymás 
kezét. Mindannyian egy hatalmas 
fénylő, gyógyító gömböt képzeltek 
el, amelybe belehelyezték beteg osz-
tálytársukat, majd ezt a gömböt fel-
töltötték gyógyító energiával. Lát-
ták őt újra egészségesen. (Lehet, hogy 
sokak számára ez megmosolyogtató, de a 
gyerekek találták ki, ők hittek benne, s 

a tanítójuk kötelességének érezte táplál-
ni a reményüket). Ez így ment hóna-
pokon keresztül. Közben tanítóik 
indíttatására, levelek, kis csoma-
gocskák kezdtek áradni, melyekből 
sugárzott a beteg kisfiú felé a sze-
retetük. Ekkor a tanító néninek egy 
gondolata támadt; készítsenek egy 
mesekönyvet tele gyógyító mesék-
kel, reménnyel, szeretettel. Minden 
gyermek – kivétel és ellenkezés nélkül 
– írta a maga Gyógyító meséjét. Az 
egyik osztálytárs szüleinek nyomdá-
ja van, ők felajánlották, hogy igazi 
mesekönyv formátumban elkészí-
tik a könyvet, ami meg is valósult. 
Mindannyian többek lettek ezekben 
a hetekben. Emberségből, szere-
tetből, jóságból jelesre vizsgázott 
az osztály, az akkori 3.b. Innentől 
kezdve huszonhat reggelen a me-
sékkel indult Krisztián napja. Az 
anyukája szavaival élve „beosztották, 
hogy minden napra jusson valami csoda 
valami öröm”.
Az események itt nem értek vé-

get. A tanító nénik szervezésében 
csodás Gyermeknap született. Élő 
flashmobot készítettünk az udva-
ron melyben minden tanuló és ta-
nár piros pólóban, szívet formázva 
együtt énekelte Krisznek a dalt: „le-
gyetek jók, ha tudtok…”
A képből melynek címe: Egy isko-
la, egy szív… képeslap készült és 
egy hatalmas plakát, mely egy pa-
ravánra rakva hívja fel az iskolánk-
ba érkezők figyelmét arra, hogy 
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Adj egy ötöst!
beteg iskolatársáért 
együtt lélegzik az iskola, 
és bárki segíthet, csatlakozhat 
a segítségnyújtásban, bármely esz-
közzel, ha szeretne. Mivel hamaro-
san eljött a szünidő, a nyár, majd az 
újabb tanév, amikor a fiúcska még 
mindig kórházban volt, így szept-
emberben megírta az osztály, im-
már a 4.b, a könyv második részét. 
Még mindig volt mit mondaniuk. A 
születésnapját – amikor egyetlen nap-
ra hazaengedték – az iskola udvarán 
az osztállyal közösen ünnepelhette 
meg. Meglátogatták őt a kórházban 
is, játszottak, beszélgettek vele osz-
tálytársai. Amikor hosszabb időre 
hazaengedték, akkor részt vett két 
tanítási órán az iskolában, illetve a 
lakásukon is tartottak neki órákat a 
tanító nénik. Az osztály lelkesedését 
látva az egész iskola megmozdult. 
Az osztály a 2016/2017-es tanév-

ben felső tagozatba lépett és engem 
ért a megtiszteltetés, hogy ennek 
a csodálatos közösségnek az osz-
tályfőnöke lehettem. A második 
félévben igazgatóm felkért az Adj 
egy ötöst! pályázat megírására, amit 
nagyon alkalmasnak arra, hogy 
mások, számunkra ismeretlen em-
berek is tudomást szerezhessenek 
Krisztián történetéről. Reményke-
dek abban is, hogy „meghallja” az a 
megfelelő ember vagy gyógyító, aki 
segíteni tud rajta és támogatni tudja 
őt a gyógyulásban.
A hatodik évfolyamot már úgy 

végzi Krisztián, hogy naponta két-
három órát tölt az iskolában. Sokat 
jelent ez neki, hiszen gyerekek kö-
zött van, ami segíti a gyógyulásban, 
ebből meríti az erőt a mindenna-
pokhoz. Az osztályprogramokat ki 
nem hagyná, szívesen jön – ha egész-
sége engedi – karácsonyra, mikulásra, 
farsangra. Sajnos állapota nagyon 
lassan javul. Nyaktól lefelé teljesen 
mozgásképtelen, ezért az anyukája 
is benn van órákon, ahol ő jegyze-
tel, könyvet tart Krisztián elé.
A következő oldalon folytatódik
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A pályázatot miatta, érte valósítot-
tuk meg, melynek célja: „a fiatalok 
érzékenyítése, hogy majd később, egy sok-
színű társadalom nyitott, elfogadó, fele-
lősen gondolkodó és felkészült tagjaivá 
váljanak” (Salva Vita Alapítvány)
Minden évben szeptember 16-án, 

Dr. Szent-Györgyi Albert, iskolánk 
névadójának születésnapján, Iskola-
napot tartunk. Ebben az évben e nap 
gerincét a pályázat programjainak 
megvalósítása alkotta. Az idei alka-
lommal is névadónkról való megem-
lékezéssel kezdődött az iskolanap.
Ezt a 2016/2017-es tanévre meg-

hirdetett „Jó tanuló, jó sportló” Isko-
ladíj átadása követte Szekeres Pál 
miniszteri biztos úr részvételével, 
aki átadta az első helyezettnek a ván-
dorserleget. A műsor része volt egy 
rövid 5 perces sport bemutató is. Ezt 
követte a Szent-Györgyi Emlékpla-
kett átadása, és az első rész zárása-
ként a következő tanévre ismét meg-
hirdettük a „Jó tanuló, jó sportoló” cím 
megszerzéséért folyó versenyt.
A folytatásban sorversenyen vet-

tek részt az osztályok, melyben a 
szokásos feladatok közé beépítettük 
azokat, ahol segítséget kell nyújtani 
társuknak, illetve nem használhatják 
végtagjaikat, egyik érzékszervüket a 
csapattagok. Például gólya viszi a fiát, 
csörgőlabdás feladat, fókajárás, felada-
tok kerekesszékkel. Közben a könyv-
tárban beszélgetés zajlott Hozleiter 

Fannyval, Mosolykával az Adj egy 
ötöst! pályázat jószolgálati nagykö-
vetével, akinek az élete szintén sze-
mélyes példa a gyerekek számára. 
„Gyógyító mesék Krisznek”
Ezt egy rendhagyó irodalomóra 

következett, melyen a Krisztiánnak 
írt gyógyító meséket olvasták fel a 
szerzők: a 6.b osztály tanulói, illet-
ve „vendégművészek”.  Ezen az ese-
ményen Rózsa Margó költőnő is 
részt vett, aki a pályázat tapasztalati 
szakértője. A mesékhez az iskola 
tanulói által elkészített illusztrációk 
szolgáltatták a díszletet. A felolvasó 
délutánra a diákok szülei is meghí-
vást kaptak.
A többi program mellett az isko-

lanapon meghirdetésre 
került a Fut a suli Kriszti-
ánért! futóverseny is. Nevezni a 
nap folyamán lehetett a futásra. 
Minden induló a kézfejére kapott 
egy nyomdát, melyen egy piros szív 
van, közepében egy K betűvel. Ez 
a pecsét immáron három éve jel-
képezi a közösség együttérzését. A 
táv jelképes, egy iskolai kör, mely az 
udvar körbefutását jelentette. Ezen 
az eseményen Rosner Imre is részt 
vett, a Szerencsejáték Zrt. képvise-
letében. 
Mindenki életében eljön az a nap, 

mikor először találkozik olyan 
emberrel, aki egészen más, mint 
az átlagos ember. Ez a találkozás 
meghatározó lehet mindkét fél szá-
mára. Ha nincsenek gyermekeink 
felkészítve a másság elfogadására, 
akkor ez a váratlan helyzet rosszul, 
sértettséggel, megbántással is vég-
ződhet. Ezért fontos feladatunknak 
érezzük azt, hogy olyan fiatalokat 
neveljünk, akik képesek jó döntése-
ket hozni, félre tudják tenni büszke-
ségüket, és képesek segítséget adni, 
vagy fordított helyzetben segítséget 
kérni másoktól. 
Mi minden módon segíteni pró-

bálunk beteg iskolatársunkon, mint 
ahogy azt, már két és fél éve tesz-
szük folyamatosan.
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Parlamenti beszámoló a Demokráciajátékról XXV. évfolyamában a 
Babits Firkák 
A napokban jelent meg a Babits 

Mihály Gimnázium iskolaújságjá-
nak, a Babits Firkáknak a legújabb 
száma, amelyről Marton Sándor 
felelős szerkesztő, aki az újság fe-
lett a kezdetektől bábáskodik, szá-
molt be.
Szép jubileumhoz érkeztünk. A 

XXV. évfolyam minden évében hat 
szám jelent meg, melyek az iskolai 
krónikás szerep mellett mára több 
száz diáknak adtak teret, hogy verse-
iket, írásaikat, rajzaikat, fényképeiket 
bemutathassák az iskola közösségé-
nek. Közülük néhányan hivatásukat is 
megtalálták ezeken a területeken.
Minden szám 220 példányban ké-

szül, melyeket a Kamaraprint szülői 
segítséggel állít elő és Újpest Önkor-
mányzatának is köszönjük a támoga-
tást.
A régi kiadványok megtalálható-

ak a Széchenyi Könyvtárban, illetve 
a www.babaitsfirkak.hu oldalon.

Másodikosok sikere az 
Ady színpadán
Telt ház előtt léptek fel az Újpes-

ti Károlyi István Általános Iskola 
és Gimnázium 2.a osztályosai az 
Ady Endre Művelődési Házban, 
ahol a Csendül a nóta! című nagy 
szabású rendezvényen ők voltak 
az első felkonferált műsorszám.
Varga Szófia szólóban, Suki Korina, 

Szabó Dorina, Melnicsok Alex és 
Varga Máté pedig csoportosan mu-
tattak be egy-egy népdalcsokrot.
A rendezvényt „Az örökifjak tisztele-

tére” szervezték meg, így megjelent a 
színpadon minden olyan műfaj, mely 
az idősebbek körében is népszerű. A 
műsort az Újpest Cigányzenekar nyi-
totta meg. Ők akkor is a színpadon 
voltak, amikor a gyerekek énekeltek, 
s a képeken is jól láthatóan nagy tet-
széssel hallgatták szép hangú gyere-
keinket.
A gyerekek felkészítését Garamszegi 
Anett tanítónak köszönjük!

Az Óbudai Gimnázium 10.b osz-
tálya szeptember 27-én részt vett 
a Parlament által meghirdetett 
Demokráciajátékon. Alább ta-
lálható a hivatalos leírás az ese-
ményről, amelynek végén a diák-
jaink élményei olvashatók.
Egyetértésben a tisztaságért
Új törvényjavaslattal kezdték a tan-

évet a demokráciajátékosok. Szept-
ember 27-én három budapesti és 
egy pápai középiskola vitázhatott 
az ülésteremben a közterületen való 
szemetelés szabályozásáról.
Az idén ötéves Demokráciajáték 

mai alkalmával a kormánypárt szí-
neiben az Óbudai Gimnázium (Ősz-
ülők Társasága) és a Pápai Szakképzé-
si Centrum Acsády Ignác Szakképző 
Iskola (Téli Menedék Fórum), míg az 
ellenzék képviseletében a Budapesti 
Gazdasági Szakképzési Centrum Vá-
sárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgim-
názium (Tavaszi Megújulás Szövetség), 
és a Sashegyi Arany János Általá-
nos Iskola és Gimnázium (Jövő Nyá-
rért Egyesülés) szavazta meg elsöprő 
egyetértésben „a közterületen való 
szemetelés szabályozásáról” szó-
ló törvényjavaslatot.
A parázs vitákat követően végül 
három párt módosító indítványa is 
bekerült az összmódosító javaslat-

ba, amely a részvevők kiemelkedő 
együttműködési készségét mutatva 
72 igen szavazattal elfogadásra ke-
rült. Gratulálunk a részvevőknek!
A közel egy hónapos felkészülést 

gimnáziumunkban Kállai Katalin ta-
nárnő irányította.
A nap 10 órakor kezdődött és kb. 

16 óráig tartott. Osztályunkkal részt 
vettünk két plenáris ülésen, volt egy 
bizottsági ülésünk, egy frakcióülé-
sünk és egy Törvényalkotó bizott-
ság ülésünk is. A napot egy sajtótá-
jékoztatóval zártuk. Összességében 
nagyon tetszett, mert minden úgy 
ment, mint a való életben.
A plenáris ülésen megismertük a 
pártok véleményét a felsőház termé-
ben, ami gyönyörű volt, majd a bi-
zottsági ülések és a frakcióülés után 
visszatértünk és megszavaztuk a tör-
vényjavaslatot.
Teljesen hiteles és profi körülmé-

nyek között folyt a vita, tetszett, 
hogy valós formájában ismertük 
meg az Országgyűlés működését. 
Tetszett az is, hogy (elvárásaimnak 
megfelelően) életszerű volt, mégis jól 
éreztük magunkat. Az egész prog-
ram kifejezetten érdekesre és iz-
galmasra sikeredett. Jó volt, hogy 
megtapasztalhattuk egy kis részét a 
politikusok életének.
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Kevesebb előítélettel, több bizalommal
den eddigi elváráson: az ESN tag-
iskolák közel húsz nemzetközi pro-
jektet hirdettek meg. A december 
egy isztambuli drámafoglalkozással 
indul, januárban Wiesbaden kultu-
rális térképét szeretnék megrajzolni 
finn, francia és lengyel diákok rész-
vételével Németországban. Márci-
usban az étel és az ételkészítés lesz a 
fókuszban az olaszországi Sarnico-
ban, áprilisra pedig a francia Gignac 
egyik oktatási intézménye, a St Lou-
is - Ste Marie iskola hirdetett művé-
szeti projektet, mely Paul Cézanne 
festészetére épül. A kisebbségi lét és 
a tolerancia tematikája Erdélyben, a 
kolozsvári János Zsigmond Unitári-
us Kollégium falai között kerül elő a 
jövő év szeptemberében, a környe-
zetvédelem aktuális kérdéseit pedig 
majd egy Finnországban (Lempäälä) 
megvalósuló program tekinti át 
2018 októberében.

A wiesbaden-i tanári konferencián 
kiderült az is, hogy két új tagisko-
lával bővült az ESN-család. Egyi-
küknek, a Guadalquivir partján fek-
vő spanyol Córdoba ad otthont: a 
Virgen del Carmen nevű, 1953-ban 
alapított oktatási intézmény 1600 
diákkal és 83 tanárral büszkélked-
het. A másik egy olasz középiskola, 
mely a közép-olaszországi Abruzzo 
régióban, Atri-ban található.

Elkötelezettség, nyitottság, 
együttműködés, tisztelet és bi-
zalom – a tíz ország huszonhat 
oktatási intézményét tömörítő, 
különböző projektekre felfűzött, 
tanár- és diákcseréket bonyolító 
ESN legfőbb értekei.
A IV. kerületi Babits Mihály 

Gimnázium immár tizenegyedik 
éve – Magyarországról egyedüliként 
– erősíti a színes és népes csapa-
tot; az angol szakos Somodiné Nagy 
Ilona annak idején alapítója volt a 
nemzetközi szervezetnek, illetve 
főszervezője a tavalyi, budapes-
ti ESN-rendezvénynek. Az ajánlá-
sok révén egyre bővülő network a 
kölcsönös megértés elvén nyit új 
távlatokat az európai iskolák szá-
mára, emeli az oktatás színvonalát 
a sokoldalú együttműködéseknek 
köszönhetően, bízva abban, hogy 
a programjaiban résztvevő diákok 
felelős, nyitott gondolkodású euró-
pai polgárokká válhatnak. Az egye-
di és csoportos diákcseréket, illet-
ve diákszemináriumokat támogató 
szervezet tagjainak meggyőződése 
az, hogy a cserekapcsolatokban 
résztvevő diákok előnyre tesznek 
szert társaik körében, hisz nem csak 
szociális érzékük, hanem interkul-
turális kompetenciájuk is fejlődik. 
A közös élmények új perspektí-
vával ajándékozzák meg a tanuló-

kat, akik együtt tesznek egy nagy 
lépést előre a függetlenedés útján. 
A konferencia fő helyszínén, a 

wiesbaden-i Helene-Lange-Schule 
tanácstermében elhangzott, hogy 
növekedés tapasztalható az aktív 
részvételt vállaló diákok számában. 
Míg a 2015/2016-os tanévben az 
ESN szervezésében összesen 372 
diák utazott, ismerkedett és telje-
sítette a tanárok által koordinált, 
közösen vállalt feladatokat, addig 
az elmúlt tanévben 557-en „moz-
dultak meg”. A tagiskolák két év-
vel ezelőtt nyolc, a 2016/2017-es 
tanévben tizenkét projektmunkát 
kínáltak. Előbbiben 250, utóbbiban 
413-an vettek részt diákként a kö-
zös nyelv, az angol segítségével. A 
Babits Mihály Gimnázium három 
tanára a júliusi szociális projekt 
keretében, Balázs-Szakmári Csil-
la tanárnő vezetésével az Újpesti 
önkormányzat napközis táborában 
nagyjából 30 diákkal dolgozott, 
például, hollandokkal, franciákkal, 
portugálokkal vagy törökökkel. De 
az elmúlt tanévben Babits-os tanu-
lók megfordultak többek közt Len-
gyelországban és Finnországban is: 
Varsóban a második világháború 
veszteségeivel foglalkoztak, Nokia-
ban a téli sportok megismerésével 
töltötték az időt.
Az új tanév, úgy tűnik, túltesz min-
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Szülők-nevelők estje a Medgyessyben Mese előadás a 
Kevében

A Dr. Béres József  Általános Is-
kola alsó tagozatosai – az intéz-
mény hagyományaihoz híven – ne-
ves vendég előadásával ünnepelték 
a népmese napját október 6-án.
Idén Róka Szabolcs népzenész, nép-

mese mondó a Zöld Péter című mesét 
adta elő a közönség segítségével.
A gyerekek aktív résztvevői és sze-

replői voltak a történetnek, sok mo-
solyt csalva az arcocskákra. A tréfás 
előadás, a közösen előadott mese 
mindenkit magával ragadott. Jóked-
vűen, vidáman folytatódott a tanítás, 
reméljük máskor is sikerül hasonló él-
ményt szerezni a gyerekeknek.

Napfényes Toszkána
2017. augusztus 20-26. között a 

Pais Dezső Általános Iskola diákjai 
és tanárai Olaszországban jártak.

Toszkána gyönyörű vidékeit, város-
ait ismertük meg utunk során. Gon-
doláztunk Velencében, bejártuk és 
megcsodáltuk Firenzét, felmentünk 
a Pisai ferde toronyba. Ellátogattunk  
Modenába, Pavarotti szülővárosába. 
Láttuk a Ferrari gyár bemutatóter-
mét, a legrégebbi és a legújabb mo-
delleket. Jártunk Lucca nevezetes 
dómjában és főterén. Veronában 
megnéztük Júlia erkélyét és a híres 
veronai amfiteátrumot. Csoportké-
pünk Firenzében, a Piazzale Miche-
langelo magaslaton készült.

A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskolában nagy hangsúlyt kap 
a szülőkkel való folyamatos és jó 
kapcsolat kialakítása, ezért több 
alkalmat teremtenek, hogy a szü-
lői értekezleteken és a fogadó órá-
kon kívül is találkozzanak.
Évente több alkalommal közös 

programokat szervezünk, melyek kö-
zül a legfontosabbak az iskolaszépítés, 
a kirándulások, a tófutás, a SPAR fu-
tás vagy éppen a szülők-nevelők estje.
Október 13-án egy oldott hangulatú 

beszélgetésre hívtuk az apukákat és az 
anyukákat. Az est a csapatok kialakítá-
sával kezdődött. Mind a 4 csoportban 

szülők és pedagógusok is játszottak.
Először furfangos képrejtvénye-

ket oldottunk meg, majd következett 
a zenefelismerés, melyben többféle 
korszak, különböző zenei stílusában 
csendültek fel dallamok. A játékot 
karaoke zárta mely jó hangulatot te-
remtett az est hátralévő részéhez, a 
beszélgetéshez.
Úgy érezzük, hogy fontosak ezek 

az alkalmak, amikor a szülő is oldot-
tabban, szabadabban tud beszélgetni 
a pedagógusokkal és mi is egy kicsit 
más oldalról ismerjük meg őket. Re-
méljük, hogy jól érezték magukat, ezt 
az élményt megosztják a többi szülő-
vel is, és jövőre még többen jönnek el.

Az Újpesti Csokonai Vitéz Mi-
hály Általános Iskola és Gimná-
zium évek óta jó kapcsolatot ápol 
a környező intézményekkel, így 
az óvodákkal is. A napokban a 
nagycsoportosok látogattak el az 
intézménybe feltérképezni, hogy 
a következő tanévtől szeretné-
nek-e majd az iskolába járni.

Részt vehettek a tanítási órákon, 
ahol a leendő elsős tanítók és a most 
negyedikes gyerekek játszva vonták 
be őket az óra menetébe. Olvashat-
tak, számolhattak, énekelhettek sőt 
a digitális táblát is kipróbálhatták. A 
nap fénypontja mégis a tornaterem-
ben megrendezett akadályverseny 
volt. A különböző állomásokon a 
Csokonai kreatív pedagógusai, je-
lenlegi, valamint volt tanítványaink 
és a Sakkpalota program biztosítot-
ták az óvodások önfeledt játékát.
Csillogó szemmel távoztak tőlünk, 

az óvodapedagógusok is elégedet-
tek voltak. Készülünk a következő 
eseményre, melynek során a mosta-
ni első osztályosokat látogathatják 
meg 1-1 tanítási órán az óvónénik.

Iskolánkban jártak az ovisok
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Míg Olaszországban a kis létszá-
mú osztályokban, és a fejlesztőpe-
dagógus tanórai segítségében látják 
a megoldást, és fontosnak tekintik 
továbbá  az alapismeretek készség-
szintű elmélyítését az alsóbb évfo-
lyamokon, valamint az angol, mint 
idegen nyelv elsajátítását,  hiszen az 
életre nevelésnek fontos része, hogy 
a tanuló tudjon idegen nyelven meg-
szólalni.
Nálunk a nívócsoportokban való 

differenciálás feladata az elsőrendű, 
amelyeket a mindennapi oktatás te-
rén valósítunk meg. Az ezen a téren 
elért eredményeink nagy elismerést 
váltottak ki partnereinkből.  A török 
fél beszámolójából kiderült, hogy 
náluk ezek a fejlesztési, tehetség-
gondozási programok iskolán kívüli 
foglalkozások keretében valósulnak 
meg. Az állam külön intézmények-
ben biztosítja a fejlesztésre szoruló 
diákok oktatását, és ugyancsak kü-
lön helyen zajlik a tehetséges tanu-
lók képzése. A tehetséggondozással 
kapcsolatos külsős intézmények ki-
alakítása talán hazánkban is megva-
lósítható lenne, hiszen régen volt 
erre gyakorlat.
Szintén fontosnak tartották a török 

kollégák kiemelni az informatikai 
eszközparkjuk nagyságát, naprakész-
ségét, hiszen valamennyi tanterem 
okos táblákkal és a diákok számára is 
használható legmodernebb IKT esz-
közökkel van felszerelve. Ezen esz-

közök jelenléte az iskolánk számára 
is fontos, hiszen szerencsére egyre 
nagyobb szerepet kap az IKT-s esz-
közök használata a tanórákon.  Bár 
a fenntartó által biztosítandó fejlesz-
tési program elengedhetetlen lenne a 
megvalósíthatóság szempontjából.
A látogatás egyik fő célja volt, 

hogy a partnerországok beszámol-
janak arról is, hogy milyen hasznos 
ismereteket építettek be a nevelési, 
oktatási programjukba a külföldi 
partnerintézményekben látottak-
ból. Mi örömmel számolhattunk 
be külföldi partnereinknek, hogy 
intézményünkben, az olaszországi 
tapasztalatokból sikerrel vettük át 
és alkalmazzuk a fejlesztőpedagó-
gus tanórai segítségadását Az olasz 
gyakorlatnak megfelelően az isko-
lapszichológusunk figyelemfelkeltő 
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Erasmus+ programon a Medgyessy
előadás keretében ismertette meg a 
kollégákkal a BTM-es illetve a hiper-
aktív gyermekekkel való bánásmód 
sajátosságait és módszertani segítsé-
get nyújtott a mindennapi tanítási-
tanulási folyamatokban, hozzájárult 
a különleges bánásmódot igénylő 
tanulók minél pozitívabb befogadá-
sához.  A fejlesztőpedagógus mun-
kakörének fontosságát újfent bizo-
nyították azok a képes beszámolók, 
amelyekkel iskolánk életét mutattuk 
be a partnereinknek, a különleges 
bánásmódot igénylő tanulóink fog-
lalkozásáról.
A romániai út során az SNI-s ta-

nulók fejlesztéséről hosszas és él-
ményben gazdag beszámolókat kap-
hattunk. A román intézményben a 
zeneterápia és a művészet is nagyon 
fontos szerepet kap a tanulók fej-
lesztésében. Bár intézményünkben 
nincsenek SNI-s tanulók, a zene fej-
lesztési és motiváló erejét mi is igyek-
szünk kihasználni. A délutáni zenei 
szakkörökben, a tanórák (testnevelés, 
művészetek) során tanulóink nagy 
létszámmal vesznek részt énekkari 
foglalkozáson, zenés gimnasztikán, 
néptánc és művészi torna órákon. A 
BTM-es tanulóinknak előszeretettel 
javasoljuk ezeken a foglalkozásokon 
való részvételt, abban a reményben, 
hogy a sokoldalú fejlesztés eredmé-
nyeként sikerül tanulási nehézségei-
ken segíteni.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988448931397660/1988448531397700/?type=3&theater
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A Magyartanárok Egyesülete és 
a Petőfi Irodalmi Múzeum közös 
módszertani napja az irodalmi mú-
zeumpedagógiáról 2017. október 
7-én, szombaton 14 és 18 óra kö-
zött került megrendezésre a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban. Az Óbudai 
Árpád Gimnázium magyartanárai 
közül Molnárné Vámos Katalin vett 
részt a színes, izgalmas programon.
Fenyő D. György (ME alelnöke) és 

Gulyás Gabriella múzeumpedagógus 

(PIM) köszöntője után az érdeklődő 
tanárok csoportokba rendeződve – 
előzetes regisztrálás alapján – nézhették 
meg a Petőfi Irodalmi Múzeum ki-
állításait, s közben betekintést nyer-
hettek az adott kiállításhoz kapcso-
lódó múzeumpedagógiai munkába, 
feladatokba. Az egyes csoportok a 
következők voltak:
• Mi vagyok én? – Arany János kö-

zépiskolásoknak – Sidó Anna
• Arany János, a játékos – általános 

Irodalmi múzeumpedagógia a PIM-ben

Rómeó és Júlia a Nagycirkuszban drogprevencióval

iskolásoknak – Kodolányi Judit
• Terek, falak, ajtók – Szabó Magda 

középiskolásoknak – Farkas Évi
• Vonzások és választások – Pető-

fi középiskolásoknak – Czékmány 
Anna

Ezután egyéni tárlatlátogatás, kávé-
zás, sütizés következett, majd 16:00-
17:30 között asztaltársaságok várták 
az érdeklődőket. A program során 
mindenki három kiscsoportos beszél-
getésen vett részt az alábbiak közül 
saját választása alapján:
• Mit olvasol? (Hogyan nevelhetők ol-

vasóvá a középiskolások?) – Gulyás 
Gabriella

• Blog (Szeptemberben induló PIMteens 
blog) – Czékmány Anna

• Cincálgató (A látott múzeumpedagó-
giai foglalkozások elemzése) – Kodo-
lányi Judit

• Mesemúzeum (A Mesemúzeum be-
mutatja kínálatát és munkamódszereit) 
– Helmich Katalin

• Bajor Gizi Színészmúzeum – (A 
Bajor-villa múzeumpedagógiai program-
jai) – Maksai Ágnes

A Lázár Ervin Általános Iskola 
nyolcadikosai kaptak egy lehető-
séget, hogy cirkuszba mehesse-
nek, amelyről egy résztvevő diák 
írt élménybeszámolót.
Csodálkoztunk egy kicsit, cir-

kuszba? – Rómeó és Júliára és még 
drogprevencióra is? Izgalmasan 
hangzott és mindenkinek kedve 
kerekedett, szüleinknek is tetszett 
a program, így jelentkeztünk és el-
mentünk. 
Régen jártunk a Fővárosi Nagycir-

kuszban, talán még alsó tagozaton. 
Meglepetés volt, hogy szinte a Lá-
zárosokkal telt meg a fölső lelátó. 
Felcsendült a zene, mely már első 
pillanatban nagyon magával ragadó 
volt. A zene mellé a látvány kínált 
nem mindennapi élményt. Az artis-
ták a trambulintól, a kötélen keresz-
tül, a szalagokon való fantasztikus 

mozgásokkal, mutatványokkal káp-
ráztattak el bennünket. Sokszor egy-
egy jelenet és akrobatikus mutatvány 
után, nagy tapssal és üdvrivalgással 
köszönte meg a közönség a produk-
ciót. Kicsit ismernünk kellett a törté-
netet, ahhoz, hogy megértsük mind 
azt, amit láttunk, de maga a látvány is 
fantasztikus volt a történet nélkül is.
A műsor 50 percig tartott, de 

mi ott maradtunk az azt követő 
drogprevenciós előadáson is. Az 
előadó Marosi Antal volt, aki meg-
kérte a két művészt, akik a fősze-
repet játszották, hogy egy rövid 
jelenetet ismételjenek meg fent a le-

vegőben. A jelenet után megkérdez-
te az előadó, hogy kinek mi jutott 
az eszébe. Volt, aki a szerelmet, volt 
aki a féltést, volt aki az odafigyelést 
olvasta ki ebből a pár percből. Az 
előadó, aki nyomozótiszt volt, mint 
elmesélte, ebből a jelenetből vezette 
le azt egy kivetítőn keresztül, hogy 
mi játszódik le az agyban az „öröm” 
központban. Az élet minden pillana-
tából hozott példákat, jót és rosszat 
is, és így próbálta a mi nyelvünkre 
lefordítani mindazt a problémát, 
melyet a drogok okozhatnak.
Nagyon érdekes és izgalmas elő-

adás volt. Más volt, mint amit ed-
dig hallottunk az iskolában, akár az 
osztályfőnöktől, akár a rendőrségi 
előadóktól, de ezért volt nagyon ér-
dekfeszítő. Kellemes és hasznos dél-
utánt tölthettünk el a Cirkuszban. 
Köszönjük!
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Szeptember 30-án a Békásme-
gyeri Közösségi Házban a Med-
gyessy Ferenc Német Nemzetisé-
gi Nyelvoktató Általános Iskola 20 
tanulója „A mi kis sváb falunk” cí-
met viselő előadást tekintette meg.
A Tolna megyei Németkér múltját 

feltáró műsorban megismerkedhet-
tünk a népcsoportra jellemző korabeli 
életmóddal, szokásokkal,  ünnepekkel 
és hétköznapokkal. Gyönyörködhet-
tünk  jellegzetes népviseletükben. 
A műsort  két korcsoport néptán-

cosainak előadása, korabeli archív 
felvételek  és személyes hangvételű 
beszámoló is színesítette. Számunkra 
azért is volt tanulságos a megtekintett 
műsor, mert korábban a békásmegye-
ri svábok is hasonló módon élhették  
mindennapjaikat.

Németkér – nemzetiségi műsor

Wir gehören zusammen – Halassysok a 
„németek” képviseletében

Pénteki napközis délutá-
nok a Homoktövisben
Szép hagyomány a Homoktövis 

Általános Iskolában, hogy péntek 
délutánonként nincs leckeírás a 
napköziben, hanem családias, vi-
dám hangulatú foglalkozásokkal 
színesítik az iskolában töltött időt.
Kézműveskedhetnek, sportolhatnak, 

mesét hallgathatnak, -illusztrálhatnak, 
bábozhatnak, dramatizálhatnak ilyen-
kor tanítványaink. Ebben a tanévben 
szeretnénk megmutatni, hogyan is tel-
nek ezek a délutánok. Havonta jelent-
kezünk képes beszámolóval az eltelt 
időszakról.

Szeptember első és második hetében a 
kézműves délutánokon a tantermek dí-
szítése, őszi dekoráció készítése, ősszel 
kapcsolatos versek, mondókák, népi 
játékok, énekek tanulása volt a feladat. 
A tantermek színes, őszi ruhába „öltöz-
tek” a napközit vezető kollégáknak és a 
gyerekeknek köszönhetően.
Szeptember 3. hetében a gyermekek 

világnapja alkalmából vidám kavalkádot 
szerveztünk az udvaron, játékos sport-
feladatokkal. Ebben a tanévben még 
három alkalommal rendezünk sportdél-
utánt. Ezeken a versenyeken az osztá-
lyok pontokat gyűjtenek. Eredményhir-
detés jutalmakkal a tanév végén lesz.
A hónap utolsó péntekjén a Népme-

se Napját ünnepeltük a csoportokban. 
Benedek Elek születésnapjára meseol-
vasással, mesenézéssel, illusztráció ké-
szítésével, bábozással, dramatizálással 
emlékeztünk.

Hagyományteremtő szándékkal 
került megrendezésre 2017. szept-
ember 30-án a Nemzetiségi Nap a 
Nyár Óvodában, amelyen a Újpes-
ti Halassy Olivér Német Nyelvet 
Emelt Szinten Oktató Általános 
Iskola és Nyelvoktató Nemzetisé-
gi Iskola tanulói is felléptek.
A rendezvény célja az volt, hogy fel-

elevenítsék, ápolják és továbbadják az 
Újpesten élő magyar, német, szlovák 
és lengyel nemzetiségek szokásait. 
Windt Zsuzsanna az Újpesti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
kérte fel iskolánkat arra, hogy a né-

met nemzetiséget képviseljük a ren-
dezvényen. A 2. és 3.a osztály tanu-
lóiból összeállított csapat izgatottan 
készült a bemutatkozásra, ahol éne-
kes játékot és táncfűzést adtak elő. 
Nagyszámú érdeklődő és a szülők 
jelenlétében mutatkozhattak be tanít-
ványaink. 
Köszönjük a felkérést és a Nyár 

Ovinak a kezdeményezést. Büszkék 
vagyunk arra, hogy részesei lehettünk 
egy több nemzetiséget összefogó 
rendezvénynek, ahol felnőtt és gyer-
mek együtt énekelt és táncolt, ápolva 
hagyományait.
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Az állatok világnapját 1931 óta 
ünnepelik minden esztendőben 
Szent Ferenc emléknapján, ok-
tóber 4-én. Ebből az alkalomból 
a Kedvenc állat címmel projekt-
munkát készítettek a Fodros Ál-
talános Iskola 3.d osztályos ta-
nulói.
Összesen 16 előadást hallgattunk 

meg. Nagyon sok állatról tudtunk 
meg érdekességeket a társainktól. 
Gyönyörű táblákat láttunk és fan-
tasztikus ppt előadásokat hallgat-
tunk. Fogtunk patkót, lócsúdi kefét, 
sőt egy süniről szóló előadás után 
jó válaszokért oklevél, vagy „süni” 
járt jutalmul.

Megtudtuk azt, hogy mekkorák a 
medvék Emőke nénihez képest, a 
láttunk gyönyörű palackorrú delfi-
neket is. Ezeken túl megismerked-
tünk egy pandával, egy sisakos ka-
méleonnal, egy vörösbeggyel, egy 
beagle és egy labrador keverékkel, 
egy arapapagájjal, egy német ju-
hászkutyával és Benji kutyussal, aki 
egy Yorkshire Terrier.
Megtanultuk, hogy a hazai halas-

tóban élő koi-pontyokat és arany-
halakat hogyan kell gondozni, és 
megismerkedtünk még egy félelme-
tes királykobrával is. Örülünk, hogy 
bemutathattuk egymásnak egy saját 
„kedvenceinket”.

„Mondd, szereted az 
állatokat?”

A Lázár Ervin Általános Isko-
lában hagyományosan sokszínű 
rendezvénysorozattal ünneplik az 
Állatok világnapját. 
Ebben a tanévben az alsó tagozatos 

gyerekek számára pályázatot hirdet-
tünk, amelyen az év állatait mutathat-
ták be munkáikkal. Számtalan rajzot, 
festményt, plasztikát és tablót készí-
tettek a harcsáról, mogyorós peléről, 
tengelicről, nagy szarvasbogárról és a 
mocsári békáról. Eközben megismer-
ték ezeknek az élőlényeknek a tulaj-
donságait, életét. Jobban megértették 
védelmük fontosságát. 
Október 3-án az iskola folyosóin 

és termeiben különleges vendégek-
kel találkozhattak az érdeklődők. 
Kutyák, tengerimalacok, hörcsö-
gök, cica és egzotikus kétéltűek áll-
ták a kíváncsi gyerekek rohamát. A 
kis állattulajdonosok hasznos tartá-
si tanácsokkal, ismertetőkkel várták 
a látogatókat. Bizonyították, hogy 
számukra már természetes a felelős 
állattartás.
A hét további napjain a Fővárosi 

Állat- és Növénykertbe látogattak el 
az 1.a, 2.a, 3.b, 4.d és 4.c osztályaink. 
Az Állatszeretet Fesztivál keretében 
szervezett programok és a „szemé-
lyes” találkozó az állatokkal feledhe-
tetlen élmény volt.
Az idei sikeres rendezvény után 

sokan alig várják, hogy jövőre újra 
részt vehessenek az Állatok világ-
napján.

„… vidd közelebb
az állatokhoz az embereket,

hogy megértsenek végre minket.
S mi is őket, kisebb testvéreinket.”

(Rónay György)

Az Állatok Világnapja alkalmá-
ból a Dr. Béres József  Általános 
Iskola 7. évfolyama ellátogatott 
a Fővárosi Állat- és Növénykert-
be, amelyről Móritz Tamás, az 
intézmény 7.a osztályos tanulója 
írt beszámolót.

A programon a 8.b osztály is ve-
lünk tartott. Mikor odaértünk, két 
csoportra oszlottunk. A kísérő-
tanárok két Andrea néni és Kati 
néni voltak. Fél óra elteltével a 
pszichológus Andrea nénivel men-
tünk páran a madárházba. Ezalatt a 
többiek megnézték a szurikátákat, 
majmokat, orángutánokat, elefán-
tokat, zsiráfokat és még rengeteg 
érdekes állatfajtát.
A kirándulásunk végén néhányan 

vásároltak, amíg a többiek játszot-
tak. Igaz, csak két órát töltöttünk 
el az állatkertben, de ez a két óra 
is össze tudta hozni még jobban az 
osztályokat.

Állatkertben jártunk

Az állatok világnapja a 3.d-ben
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Október 1-je a Zene világnapja. 
Ez alkalomból a Medgyessy Fe-
renc Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskolában nyil-
vános ének-zene óra keretében 
kaptak a felső évfolyamos diákok 
egy koncerttel egybekötött mű-
sort, mely szeptember 28-án, csü-
törtökön került megrendezésre.
Az elhangzó művek betekintést 

nyújtottak a különböző zenei stílu-
sokba, valamint megértést a régi és 
a mai zene közötti kapcsolódásban. 
Hallhatták a különböző hangsze-
reket élőben, amelyben közremű-
ködtek az Aelia Sabina  Művészeti 

Iskola hangszeres szakos tanárai is.
A műsort Viczián Gábor Zeneszer-

ző, iskolánk ének-zene tanára vezette 
és 3 hangszeren részt vett az előadás-
ban. A nyilvános óra egy zenekari kí-
sérettel egybekötött népdal éneklés-
sel, a Tavaszi szél vizet áraszt című dallal 
fejeződött be a diákok és az iskola 
nevelőtestületének közös örömére, 
amellyel Yehudi Menuin 1975-ben meg-
álmodott nemzetközi hagyománya 
valósult meg, melynek lényege: ezen a 
napon mindenki zenéljen különböző stílus-
ban, egy nemzetközi nyelven ami összeköt 
minket népeket és embereket, ez pedig a zene 
amely közös ügyünk.

Mint minden évben, az Újpesti 
Bene Ferenc Általános Iskolában 
idén is megemlékeztek a Zene 
Világnapjáról.
A világnap tiszteletére október 

2-án az első órában az egész isko-
la, alsó és felső tagozat, kis kórus, 
közösen énekelte el George Gershwin: 

Gyere, tapsolj, gyere, táncolj című dalát.
A Magyar Kormány 2017-ben 

Kodály emlékévet hirdetett, a ze-
neszerző halálának 50. és születé-
sének 135. évfordulója tiszteletére. 
Ebből az alkalomból a szünetekben 
Kodály Zoltán legismertebb művei 
csendültek fel a Világnapon.

Októberben az Erkel Gyula Újpes-
ti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
több növendéke adott műsort, mely-
ről a következőkben olvashatnak.
A 2017. évi Budapesti Zeneiskolai Gi-

tárverseny arany minősítést elért diák-
jai adtak hangversenyt október 15-én a 
Nádor Teremben. Iskolánkat Tóth Be-
nedek képviselte, aki Viola Éva tanárnő 
növendéke. Benedek két szép gitár da-
rabbal örvendeztette meg a közönséget, 
bizonyítva, hogy nem érdemtelenül ka-
pott arany minősítést.
Október 16-án rendezték a Fasang Ár-

pád Zeneiskolában a Friss Antal Orszá-
gos Gordonkaverseny budapesti területi 
válogatóját. Biró Alexa, Lakatos Gab-
riella tanárnő növendéke nagyon szép 
produkciót nyújtott. Deák Hanna, aki 
szintén Lakatos Gabriella növendéke, 
kiemelkedő cselló játékával pedig beju-
tott az országos döntőbe. Büszkék va-
gyunk rá, és gratulálunk neki.

Aznap, október 16-án tartotta az Újpes-
ti Lions Club idei első összejövetelét és a 
rajzverseny kiállításának a megnyitóját az 
Újpesti Ifjúsági Ház Színháztermében. 
Cimbalmos kamaraegyüttesünk – Harai 
Erzsébet kis növendékei – pedig remek kis 
kamaraprodukcióval lepték meg a kö-
zönséget. A közönség ráismerhetett 
Gossec: Gavottejában a Mazsola című örök-
zöld bábfilm zenéjére. A záró műsor-
szám pedig egy Csajkovszij mű az Olasz 
dal volt fuvolára Korpos Eszter előadá-
sában. Eszter Bendzsák Anita növendé-
ke. Zongorán Mezei Pál tanár úr kísérte.
Október 19-én a Károlyi István Gim-

názium irodalmi estet rendezett Radnóti 
Miklós és Utassy József  költők emléké-
re. Botos Gergely iskolánk növendéke, 
aki a gimnáziumba tanulója, Bartók Béla: 
C-dúr Rondójával teremtette meg a han-
gulatot az előadáshoz. Gergő felkészítő 
tanára Sebestyénné Zádor Ilona volt.

Zene világnapja a Benében

Zenei hírek az Erkelből,,A zene világnapja” a Medgyessyben
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A Zene Világnapja a Károlyiban Mesterek és tanítványaik 
a Társas körben

Októberben az Aelia Sabina 
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai 
és tanítványaik kiállítás megnyitót, 
majd koncertet tartottak az Óbu-
dai Társaskörben.
Iskolánk sok éves hagyományát kö-

vetve, idén október 12-én tartottuk 
tanáraink és növendékeink közös 
koncertjét az Óbudai Társaskörben.
A koncert előtt és után képzőművész 

tanáraink és tehetséges növendékeik 
közös kiállítását tekinthették meg az 
érdeklődők, a Társaskör előterében.

Koncert a Zene 
Világnapján

Megemlékezést és koncertet tar-
tott az Óbudai Árpád Gimnázium a 
Zene Világnapja alkalmából.
Idén nemcsak iskolai megemlékezés-

sel, hanem koncerttel is ünnepeltük  a 
zene világnapját. Iskolánkban október 
3-án minden szinten és minden szünet-
ben szólt a zene tanulóink, tanáraink és 
kórusaink előadásainak köszönhetően.
Október 8-án gimnáziumunk kórusa 

egy hangversennyel zárta a programot. 
A budapesti Párbeszéd Házában a nyári 
keszthelyi táborban tanult darabok szó-
laltak meg Orosz Erzsébet és Kúnné 
Kocsis Zsóka vezényletével, valamint 
Nagy Márta zongora kíséretével.

,,A zene az életnek olyan szük-
séglete, mint a levegő. Sokan csak 
akkor veszik észre, ha már nagyon 
hiányzik.” – mondta Kodály Zol-
tán. A Zene Világnapja a zenemű-
vészet legnagyobb alakjaira emlé-
keztet, segíti a különböző kultúrák 
zenéinek jobb megismerését.
Életünket keresztül-kasul szövi a 

zene, a bölcsőtől a sírig. A zene, ami 
az ember legősibb kifejezési formája, 
eszköze, amely ősibb, mint a nyelv. 
Még írni se tudott az emberiség, ami-
kor a hang és a szó hatalmába kerí-
tette.
Szeptember 29-én az Újpesti Káro-

lyi István Általános Iskola és Gimná-
zium sokszínű műsorával tisztelgett e 
nemes kezdeményezés előtt.
Első fellépőnk Bori Boglárka 5.d 

osztályos tanuló volt, aki egy rézfúvós 
hangszerrel a vadászkürttel ismer-
tetett meg minket. A kürt egy tech-
nikailag nehéz hangszer, mely nagy 
felkészültséget igényel előadójától; 
Csajkovszkij: Régi francia dala csendült 
fel Boglárka előadásában.
Ezután Cseke Jácint 6.b osztályos 

tanulónk tehetségében gyönyörköd-
hettünk. A Karib tenger kalózai című 
film egyik betétdalát adta elő nekünk 
zongorán.
Szellák Daniella 6.b osztályos tanuló 

neve ismerősen cseng, hiszen számos 
műsorban fellépett már. Ezuttal a vi-
lághírű Titanic című film főcímdalát 
adta elő: My heart will go on. Zongorán 
kísérte: Szabó Ottó a 12.b-ből.

Ezt követően Kaszab Nándor 5.c 
osztályos tanuló cselló hangszeren 
játszott nekünk. Nándi már elsős kora 
óta gyakorol ezen a komoly hang-
szeren. Tehetségét  most velünk is 
megosztotta. Ismeretlen szerző: Taran-
tella című darabja csendült fel elő-
adásában. A tarantella kifejezés Dél- 
Olaszország jellegzetes táncait, illetve 
a hozzájuk kapcsolódó zenei stílust 
jelöli.
Utána a 8.c osztályos Salvador-Neto 

Perla következett, aki Weiner Leo: Ró-
katáncát adta elő fuvolán. Perla kitűnő 
játékával megmutatta nekünk, milyen 
tág hangtartománnyal rendelkezik ez 
a csillogó hangszer.
Akik szerdánként nagyszünetben 

az aulában tartózkodnak csodálhat-
ják Botos Gergely 7.a osztályos ta-
nuló magával ragadó zongorajátékát. 
Természetesen ez alkalommal sem 
telhetett el koncert nélküle. Chopin 
egyik népszerű keringőjét varázsolta 
elénk a színpadra. Fryderyk Chopin 
a romantikus zongoramuzsika nagy 
alakja. Virtuóz zongoraművész és re-
mek előadó volt. Szinte egy kötetnyi 
keringőt komponált, mely az akkori  
társasági életnek nélkülözhetetlen ré-
sze volt. 
Műsorunk zárószámaként a 

Passenger együttes Let her go című 
dala csendült fel. Akik előadták remek 
muzsikusok. Angyal Krisztián ének, 
Szabó Ottó elektroakusztikus gitár a 
12.b osztályból. Ritmuskísérettel köz-
reműködött Botos Gergely.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1988482704727616/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988480204727866
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988482504727636
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988482504727636
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1988482704727616/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1988482704727616/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988480204727866/1988479738061246/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988482504727636/1988481028061117/?type=3&theater


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 23 -

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Újraélesztés oktatása az Óbudai Gimnáziumban Kirándulás a 
Mocsarasba

A Dr. Béres József  Általános Isko-
la alsó tagozatos diákjai szeptember 
29-én túrázni mentek a Mocsaras 
Tanösvényre, amelyről Libor Tamás, 
az intézmény tanítójának beszámo-
lóját olvashatják.
A hat osztályt tanítóik kísérték, vala-

mint egy kalauz füzet segített tájékozód-
ni az állomások között. Az őszi baran-
golás utolsó búcsú volt az igazi meleg és 
napsütéses szeptembertől. Utunk során 
a diákok nemcsak a nedves és száraz rét 
természetes növénytakarójával és a víz-
gyűjtők állataival találkoztak, hanem a 
túra végén még nagytestű háziállatokat 
is testközelből szemlélhettek meg.
A látogatás olyan élvezetes elfoglaltsá-

got nyújtott a gyerekeknek, hogy kéré-
sükre már tervezzük a következő túrát.

Az Óbudai Gimnáziumban 
szeptember 27-én az elsősegély-
nyújtás alapjaival ismerkedtek 
meg a diákok.
A 9. évfolyamon tanuló 120 diák és az 

iskola 12 pedagógusa egy rövid előadás 
után gyakorlati órákon sajátíthatta el az 
alapszintű újraélesztés technikáját  és 
ismerkedhetett meg a vészhelyzetben 
életet mentő defibrillátor használatá-
val. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért 
Alapítvány munkatársainak  segítségé-

vel a diákok és a tanárok élethű Ambu-
babákon gyakorolhatták az újraélesz-
tést. A lehetőséget az Alapítvány által 
meghirdetett pályázat útján nyerte el a 
gimnázium 2 pedagógusa.
Az iskola fontosnak tartja az első-

segélynyújtás oktatását, ezért a jövő-
ben is igyekeznek hasonló lehetősé-
gekhez jutni, ahol szakértők adhatják 
át tudásukat és tapasztalataikat a töb-
bi évfolyamon tanuló diákoknak és a 
tanároknak is.

A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-
lános Iskola négy éve aktívan 
képviselteti magát a SPAR Bu-
dapest Maraton Fesztivál EMMI 
Sulifutamán, melyen a résztvevők-
nek 2,7 km távot kell teljesíteni.
Így volt ez az idén is, amikor közel 

80 fővel neveztünk, kicsik és nagyok, 
szülők és pedagógusok egyaránt. Ok-
tóber 14-én remek, napsütéses idő 
fogadta Hősök terére érkező verseny-
zőket. Csecsemőtől a dédnagymamáig 

minden korosztály képviseltette magát 
a több mint tízezer fős mezőnyben. 
Dr. Szabó Tünde sportért felelős 

államtitkár hivatalos kürtjére indult a 
futam. Iskolánkból minden korosz-
tály rajthoz állt, köztük több elsős is, 
akik szüleikkel együtt futottak. A táv 
teljesítése után póló, apró ajándékok 
várták a célba érkezőket.
Mindenki élvezte a közös futást, a 

fényképeket nézegetve reméljük még 
többen kedvet kapnak és jövőre ők is 
rajthoz állnak.

Medgyessy diákjai az EMMI Sulifutamon

Egy kalandos nap
Egy napsütötte szeptemberi napon 

a Fodros Általános Iskola 1.b osztálya 
kirándulni indult a Margitszigetre.
A gyerekek nagyon élvezték a kisvo-

natozást, felfedeztük az újonnan épült 
játszóteret, majd megcsodáltuk a szö-
kőkút gyermekzenés programját. Ezek 
után elsétáltunk az ottani állatkertbe, 
útközben mókust is láttunk. A kirán-
dulás végén a gyerekek azt kérdezték: 
mikor megyünk legközelebb?

Ezzel még nem ért véget ez a kalandos 
nap! Az iskolába visszaérve délután részt 
vettünk a fiúk által nagyon várt focibaj-
nokságon, ahol másodikak lettünk!
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A Dr. Béres József  Általános Is-
kola hatodik alkalommal szervezte 
meg az apukák közötti focibajnok-
ságot, amelynek során tíz osz-
tály csapata mérte össze tudását, 
ügyességét, amelyről András Má-
ria intézményvezető asszony szá-
molt be újságunknak.
Több csapat hetek óta készült a 

megmérettetésre, voltak, akik egyedi 
mezt készítettek, a gyerekek zászlók-
kal, hangos szurkolással, az anyukák 
pedig finom süteményekkel és biz-
tatással segítették a férfias küzdelem 
sikerességét.
Nagyon szép akciókat, izgalmas és 

látványos cseleket és gólokat láthat-
tunk. Sokat fejlődött a meccsek szín-
vonala, hiszen többen rendszeresen 

járnak edzeni esténként a műfüves 
pályánkra, de természetesen az apu-
kák született focitehetsége nélkül ez 
kevés lenne.
A végeredmény az alábbiak szerint 
alakult:
1. 2.a osztály
2. 6.a osztály
3. 5.a osztály
4. 3.c osztály
Gratulálunk a többi résztvevő osz-

tály szülői csapatának is, mert remek 
küzdelmeket láthattunk tőlük is: 1.a, 
1.c, 2.b, 4.b, 4.c, 5.c!
A vándorkupát a 2.a birtokolja a 2018. 
évi tavaszi fordulóig, addig lehet ismét 
készülni!
Mindenkinek köszönjük a lelkese-

dést, a részvételt és a közös élményt!

Apuka focibajnokság 2017. őszi forduló 70 maratonnal a 
Dunáért”

Október közepén az Aquin-
cum Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola tanulói 
együtt futottak Hidvégi-Üstös Pál 
ultramaratonista futóval, aki Duna 
Régió Stratégia céljaira kívánja fel-
hívni a figyelmet. 
Az Európai Unió Duna Régió Stra-

tégiája egy olyan makro-regionális fej-
lesztési keretrendszer, amelynek célja a 
14 dunai ország ágazati fejlesztéspoli-
tikáinak összehangolása. Hazánk a 11 
területből háromban, a vizek minősé-
gének helyreállításában, a fenntartható 
energia használatának ösztönzésében 
és a környezeti kockázatok kezelésé-
ben tölt be vezető szerepet, egyben az 
idei évben Magyarország látja el a Stra-
tégia soros elnökségét is.
A futásban részt vettek a 2.a, 2.c, 4.a 

és a 4.c osztály tanulói, valamint ta-
náraink Szíjártó Bettina, Imre Zsófia, 
Sallainé Tóth Mária és Borbás Mart-
ina. Az iskola udvarán az intézmény-
vezető fogadta a program résztvevőit, 
ahol egy rövid tájékoztató keretében 
Hidvégi-Üstös Pál beszámolt a diákok-
nak, valamint az érdeklődő szülőknek 
és pedagógusoknak az út eddigi élmé-
nyeiről, vállalt célkitűzéséről. A végén 
pedig dedikálta tanulóinknak a közös 
futásért kapott Emléklapot!

Köszönjük a program lebonyolításá-
ban a Szülői Munkaközösség és a Pol-
gárőrség támogató együttműködését!

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988484074727479
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988485291394024
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988485291394024
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988484074727479/1988483211394232/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988484074727479/1988483468060873/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988485291394024/1988484614727425/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988485291394024/1988484901394063/?type=3&theater
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 Kattintson Facebook oldalunkra!

Az Újpesti Önkormányzat min-
den évben megrendezi az Őszi 
Sport Partit egy főzőversennyel 
egybekötve. Ehhez a programhoz 
csatlakozva a Lázár Ervin Álta-
lános Iskola – most már második 
éve hagyományteremtő céllal – 
Családi Napot tart. 
Évfolyamonként szerveztük a főző-

csapatokat és saját sportversenyekkel 
is készültünk. Hetekkel korábban in-
dult a szervezés, ki mit hoz, miben tud 
segíteni. Az alapanyagokat minden év-
ben az önkormányzat biztosítja. Idén 
a nyúlra esett a választásuk. Gondol-
kodóba estünk: két nyúl kevésnek tű-
nik annyi éhes szájnak. Talán a gye-
rekek sem látták volna szívesen egyik 
kedvenc állatukat az üstben rotyogni. 
Ezért úgy gondoltuk, hogy saját főzést 
is tartunk, paprikás krumplira esett a 
választás. A szülőknek is tetszett az 
ötlet, kiderült, hogy akár ötszáz főre 
is számíthatunk. Indulhatott a szerve-
zés, csak krumpliból 200 kiló kellett. 
Elérkezett a rendezvény napja. Szülők, 
tanárok korán reggel már hámoztak, 
vágtak, aprítottak, szeleteltek, kever-

tek, kavartak. A nagy munka közben 
elindultak a sport versenyek is. 
Megrendezésre került a II. Zsengellér 

Gyula labdarúgó emléktorna. A kez-
dő rúgást Wintermantel Zsolt, Újpest 
polgármestere és Zsengellér Zsolt, 
Zsengellér Gyula fia végezte el. A 
harmadik korcsoportosok körmérkő-
zést játszottak. A verseny eredménye: 
1. Karinthy Frigyes Magyar-Angol  

Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola

2. Szigeti József  Utcai Általános 
Iskola

3. Lázár Ervin Általános Iskola
Különdíjak:
Legjobb kapus: Tóth Kristóf
Legsportszerűbb játékos: Petroff  
Zsombor
Legjobb góllövő: Uhercsák Ádám
Megosztott gólkirály cím: Gyevát Kevin 
és Illyés Bence 
A díjakat és okleveleket Wintermantel 
Zsolt Polgármester úr, kerületünk 
vezetője és Zsengellér Zsolt adta át. 
Minden részvevőnek gratulálunk!
Míg a focipályán folyt a küzdelem, 

addig az osztályok szülőkből és di-

ákokból álló csapatai sor- és váltó-
versenyeken mérték össze erejüket. 
Lelkes osztályfőnökök is erősítették 
a csapatokat. Természetesen nem ma-
radhatott el a mindig várva várt kö-
télhúzás sem. Nem csak a győzelem 
számít! Így minden csapat elismerő 
oklevelet kapott. 
Az ebédidő közeledtével egyre fino-

mabb illatok terjengtek a levegőben. 
Útjára indult a zsűri, ízlelt, kóstolt, 
döntött. Szép sikert ért el iskolánk, 
hiszen az előkelő második és harma-
dik helyet és még a különdíjat is meg-
szerezte;
• 2. helyezett a harmadik évfolyam 

csapata
• 3. helyezett a hatodik évfolyam 

csapata
• Különdíj a negyedik évfolyam 

csapata
Gratulálunk a nyúlpaprikás mestereinek!
Napsütés. piknikező családok, jó ked-
vűen beszélgető szülők, tanárok és diá-
kok. Milyen érdekes alig látni mobilozó 
embereket. Így van ez jól! Néha nem is 
kell olyan sok egy kellemes, vidám hét-
végéhez. Találkozzunk jövőre is!

fotó: Kovács Zoltán

 
TAN KER HÍR

V. évfolyam, 
15. szám

 
2017. október

 
Megjelenik 
kéthetente

Lázár Családi Nap a Sport Partin

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1988504021392151
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988504021392151/1988503888058831/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1988504021392151/1988503891392164/?type=3&theater

