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A digitális oktatás 
fejlesztése 

a Tankerületben
A magyar állam és az Európai 

Unió támogatásával a Széchenyi 
2020 keretében tankerületünk négy 
intézményében indult a digitális 
oktatás fejlesztésére irányuló pi-
lot program 2018 szeptemberében, 
amely tapasztalatai mára a min-
dennapi oktatásban is megjelentek 
több intézményünkben.
Az Európai Szociális alap által finan-

szírozott projekt célja, olyan digitális 
pedagógiai módszertani csomagokra 
épülő pilot programok megvalósítása 
a bevont intézményekben, amelyek el-
terjeszthetőek, a pedagógusok digitá-
lis felkészültségét, módszertani kultú-
ráját növelik, valamint a mindennapi 
pedagógiai munka során az informá-
ciós és kommunikációs technológia 
használatot erősítik, illetve a digitális 
és egyéb kulcskompetenciákat haté-
konyan fejlesztik.
Cikkünk a 2. oldalon folytatódik

Babitsos küldöttség 
Portugáliában
A European School Network egy 

2008-ban alakult szervezet, mely-
nek az Újpesti Babits Mihály Gim-
názium alapító tagja. Az Európai 
Iskolahálózat különböző nemzet-
közi projektekből nőtte ki magát 
diákcseréken alapuló szerveződés-
sé, amely a 2018/19-es tanévben 
több mint 850 diákot vont be külön-
böző projektekbe Európa-szerte. 
Az egyéni és csoportos diákcseréken 

kívül az idei tanévben is körülbelül 
húsz projektben dolgozhatnak együtt 
a diákok a tizenkét tagország valame-
lyikében.
Cikkünk a 10. oldalon folytatódik

A Világ legnagyobb tanórája a Szigetiben is

A célok többek között a szegénység felszámolása, az éhezés megszüntetése, 
az egészséges élet biztosítása és a jólét előmozdítása mindenki számára, a mi-
nőségi oktatáshoz való jog, a vízhez való hozzáférés megoldása, az egyenlőt-
lenségek csökkentése. Magyarország öt éve, az Újpesti Szigeti József  Utcai 
Általános Iskola idén csatlakozott először A Világ Legnagyobb Tanórája ren-
dezvényhez. Cikkünk a 7. oldalon folytatódik

A Világ Legnagyobb Tanórája 
nemzetközi oktatóprojekt, melyen 
keresztül a gyerekek megismerhe-
tik a fenntartható fejlődést szolgá-
ló globális célokat, saját közvetlen 
környezetükön túl láthatnak, el-
gondolkodhatnak a másokat már 
most érintő, de rájuk is hatással 
lévő problémákról.

Látogatás a Tisza-tavi 
Ökocentrumban
Egy ökoiskola abban különbözik 

egy átlagos iskolától, hogy nem-
csak a tanításban érvényesülnek 
a környezeti nevelés és a fenntart-
hatóság pedagógiájának elvei, ha-
nem az iskolai élet minden terüle-
tén; az iskola működtetése terén 
éppúgy, mint a gyerekek étkezte-
tése vagy a táborok, kirándulások 
szervezése során.
Ezért is esett választásunk a Tisza-ta-

vi Ökocentrumra, ahová az Aquincum 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola negyedik évfolyamo-
sai október 8-án látogattak el. 
Cikkünk a 10. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2457409321168283/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2457409321168283/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457417707834111
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457407951168420
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457407951168420
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457417707834111
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14. Társasjáték 
Határok Nélkül

Az Óbudai Árpád Gimnázium 
játékszakköre a 14. Társasjáték 
Határok Nélkül Versenyét rendezi 
a Piatnik Budapest Kft. fő támoga-
tásával november 16-án.
A rendezvényt olyan társasjátékos ta-

lálkozónak tekintjük, amelyen néhány 
játék megismerése is lehet cél, így a ver-
seny programjában szereplő játékok 
ismerete nem feltétele a jelentkezésnek, 
szeretettel várunk bárkit (a P kategóriát 
kivéve); minden forduló előtt tartunk 
szabályismertetőt, olykor próbakörre is 
nyílik lehetőség, de a játékok szabályait 
érdemes előre is tanulmányozni.
A verseny formája: egyéni verseny, 

három korosztályban, több játékkate-
góriában a meghirdetett táblázat sze-
rint. Az egyes kategóriákban egymás 
után minden ott szereplő játékkal ját-
szanak a játékosok saját korosztályuk-
ból 3 vagy 4 (esetleg 5) másik játékos-
sal. A játékok alapverzióival játszunk 
kiegészítők nélkül. Az A, B és C kate-
gória játékait a Piatnik Budapest Kft, 
a G kategória játékait a Gémklub játék-
áruház biztosítja.
A Profi kategóriában nem lesz sza-

bálymagyarázat, ide olyan versenyzők 
jelentkezését várjuk, akik gyakorlottak 
a játékban. Ebben a kategóriában két 
forduló lesz, egy elődöntő, amit nem 
feltétlenül ugyanazzal a játékkal játszik 
mindenki, majd egy Agricola döntő.
A Vagány kategóriába jelentkezők csak 

a helyszínen szembesülnek majd azzal, 
melyik kategóriába osztotta őket a sors! 
A verseny egész napos, amelyre teljes 

ellátást biztosítunk (szendvicsek, üdítő), 
azonban – mint ÖKO iskola – megké-
rünk mindenkit, hogy hozzon magával 
egy saját poharat vagy bögrét!
Nevezési díj: 1000 Ft/fő
Helyszín: Óbudai Árpád Gimnázium
1034 Budapest, Nagyszombat utca 19.
Időpont: 2019. november 16., 8:30
Díjazás: A kategóriák előkelő helye-
zettjei értékes társasjáték jutalomban 
részesülnek.
További információ és jelentkezés 
a verseny honlapján.

A digitális oktatás fejlesztése a Tankerületben

2018. szeptember elsején indult 
a VEKOP - 7.3.3.-17-2017-00010 
számú, „A digitális oktatás pedagó-
giai eszközrendszerének és támogató 
környezetének kialakítása az Észak-
Budapesti Tankerületi Központ in-
tézményeiben” elnevezésű projekt 
az Észak-Budapesti Tankerületi 
Központ négy intézményében; a Bé-
kásmegyeri Veres Péter Gimnázi-
umban, az Újpesti Károlyi István 
Általános Iskola és Gimnáziumban, 
a Budapest III. Kerületi Bárczi Géza 
Általános Iskolában, valamint Óbu-
dai Nagy László Magyar-Angolt Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.
A 2018/19. tanév II. félévében már 

a tanórákon is megjelent a projekt. 
Igaz, az elhúzódó közbeszerzési es 
egyéb eljárások miatt az eszközök 
beszerzése még folyamatban van, de 
a projektben részt vevő pedagógu-
sok mindent elkövetnek azért, hogy 
a digitális pedagógiai eszközök és 
módszerek a tanítási-tanulási gya-
korlatba beépülhessenek a matema-
tikai kompetencia fejlesztésének és 
természettudományos megismerés 
támogatásának gyakorlatába. Ennek 
érdekében a megvalósítást támoga-
tó események szervezése került és 
kerül folyamatosan megszervezés-

re. Elsődleges törekvésünk a prog-
ramba bevont intézmények közötti 
tapasztalatcsere megvalósítása, majd 
a Tankerületi Központ többi intéz-
ménye, valamint hasonló projekt-
ben részt vevő intézmények részére 
a projekt jó gyakorlatainak a meg-
osztása. Internetbiztonságot és fo-
gyasztóvédelmi jogérvényesítést 
elősegítő előadásokat szervezünk 
a projektben részt vevő intézmények 
pedagógusai és tanulói számára, de 
kampányt is indítunk a bevont intéz-
mények pedagógusaira, tanulóira és 
szülői közösségére szabottan a digi-
tális pedagógia bevezetéséről.
A projekt előre haladásáról fo-

lyamatos tájékoztatást adunk 
a TanKerHír hasábjain is, annak ér-
dekében, hogy Tankerületi Közpon-
tunk többi intézménye felé is látha-
tóvá tegyük a projekt eredményeit, 
bemutassuk a részt vevő intézmé-
nyek digitális tanóráit, és azt hogy 
a fejlesztések eredményeként milyen 
lehetőségekkel bővülnek a program 
intézményei.

https://www.facebook.com/tankerhir3
http://www.tarsasjatek.csztkft.hu/
http://www.tarsasjatek.csztkft.hu/
http://www.tarsasjatek.csztkft.hu/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2445727082336507
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2445727082336507?__tn__=-R
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VIII. Országos Márton-
napi makettkiállítás és 
-verseny

100 éves a kereskedelmi és polgári 
repülés, miután 1919-ben indultak 
el az első nemzetközi repülőjára-
tok, amelyek forradalmasították 
a légiközlekedést és az utazást.
Ismét csodálatos makettekkel, kiállí-

tással, börzével, neves előadókkal vár-
juk a makettezés híveit, minden kedves 
érdeklődőt, látogatót. A kiállításon le-
hetőség lesz makettek, könyvek, kiegé-
szítők, szerszámok vásárlására is.
Jegyár: felnőtt: 600 Ft/fő/nap, gyermek 
(14 éves korig): 400 Ft/fő/nap, családi: 
1600 Ft/(2 felnőtt, 2 gyermek)/nap.
Helyszín: Óbudai Kulturális Központ
1032 Budapest, San Marco utca 81.
Időpont: 2019. november 9-10.

Márton-nap a Civil Házban
Jól ismerjük a jóságos, fél köpe-

nyét a nélkülöző koldusnak ajándé-
kozó római katona, Szent Márton 
történetét, akinek tisztelete Pannó-
nia területén különösen jelentős.
Napjához a római korban több fontos 

hagyomány is kötődött: ekkor volt a téli 
évnegyed kezdőnapja, ilyenkor az éves 
gazdasági munkák lezárásaként az új-
borból és az aratás gyümölcseiből bősé-
ges lakomát csaptak a jövő évi kedvező 
termés reményében. Ennek a korszak-
nak a hagyományait, hangulatát, katonai 
életét segít nekünk megidézni a Legio X 
Gemina Pannonia rendhagyó Márton-
napi rendezvényünk során. Lesz többek 
között katonai bemutató korhű felsze-
relésben, igazi római tábori hangulat, és 
az érdeklődök belülről is megismerhetik 
a légiósok mindennapjait.
Helyszín: Civil Ház
1034 Budapest, Végvár utca 2.
Időpont: 2019. november 9., 11:00

Az Újpesti Károlyi István Általá-
nos Iskola és Gimnázium 2002 óta 
csatlakozik a Magyar Festészet 
Napja rendezvénysorozathoz, így 
évről évre neves képzőművészek 
viszik el az intézménybe alkotá-
saikat. Idén Kovács Jocó, újpesti 
képzőművész mutatott be többet 
válogatott festményei közül.
„Én képeket akarok látni a falakon, 

hogy újra kinyissák elém a világot…” 
– írta Babits „Örökkék ég a felhők mö-
gött” című versében. A neves költőnk 
gondolatai meg is valósultak a Károlyi 
Galériában. Az ünnepélyes megnyitó-
ra az ünnep előestéjén, október 17-én 
17 órakor került sor.
A megnyitó sikerét neves előadó-
művészek produkciói is emelték. 

Kegye János pánsípon, Pártos Endy 
szaxafonon játszott, majd azt köve-
tően Tarján Pál operaénekes műsorát 
hallhatták a jelenlévők.
Hirmann László, iskolánk igazgatója 

köszöntőjében méltatta a Magyar Fes-
tészet Napját, köszöntötte a megjelent 
vendégeket, a jelenlévő újpesti mű-
vészeket. Nagyon sok képzőművész, 
előadóművészt, festészet és művészet 
iránt érdeklődő jelent meg a rendez-
vényen. Végül Lányi G. Csaba festő-
művész méltatta a festőt, a képeit, va-
lamint nyitotta meg a kiállítást.
Igazi ünnep ez iskolánknak, szemet 

gyönyörködtető, méltó a Károlyi Ga-
léria hírnevéhez.
A tárlat november 8-ig látogatható 
az iskola aulájában.

A Magyar Festészet Napja a Károlyiban

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://kulturkozpont.hu/esemeny/viii-orszagos-marton-napi-makettkiallitas-es-verseny/2019-11-09/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/viii-orszagos-marton-napi-makettkiallitas-es-verseny/2019-11-09/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/viii-orszagos-marton-napi-makettkiallitas-es-verseny/2019-11-09/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/marton-nap-3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457429981166217
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2457429981166217/2457429484499600/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2457429981166217/2457429584499590/?type=3&theater
https://kulturkozpont.hu/esemeny/viii-orszagos-marton-napi-makettkiallitas-es-verseny/2019-11-09/
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Megemlékezés az 1956-
os forradalomról 

A Vécsey János Leánykollégi-
umban szokatlan módon, egy elő-
adással emlékeztek meg az 1956-
os eseményekről október 16-án.
A szabadságharc- és a forradalmi 

események hétköznapi ember szem-
szögéből megélt emlékeit hallhattuk 
az előadás során, ahol Berceli Zsuzsa 
tanárnőnk szülei, Marika néni és Tibor 
bácsi osztotta meg velünk gondolata-
it. A 63 éve egy párt alkotó előadóink 
szavai nagyon megérintették a hallga-
tóságot, többek között azért is, mert 
1956-ban kötöttek házasságot.
Hálás szívvel gondolunk rájuk, s jó 

egészséget kívánunk nekik a további 
években.

„A legázolt, bilincsbe vert Magyar-
ország többet tett a szabadságért és 
igazságért, mint bármelyik nép a vi-
lágon az elmúlt húsz esztendőben. 
Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét 
megértse a fülét betömő, szemét elta-
karó nyugati társadalom, sok magyar 
vérnek kellett elhullnia – s ez a vér-
folyam most már alvad az emléke-
zetben. A magára maradt Európában 
csak úgy maradhatunk hívek Magyar-
országhoz, ha soha és sehol el nem 
áruljuk, amiért a magyar harcosok éle-
tüket adták, és soha, sehol – még köz-
vetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.”

(Albert Camus)
Az 1956. október 23-án kitört 

magyar forradalom emlékét idén 
a Könyves Kálmán Gimnáziumban 
a diákönkormányzat csapata idéz-
te fel a mai fiataloknak. Ha a DÖK 
és a Könyves-diákok, akkor minden 
adott valami újszerűre, „ilyen-még-soha-
nem-voltra”. Így történt most is: a diák-
önkormányzat műsora egy különleges 
film volt, amelyben megpróbálták el-
képzelni, hogyan közvetítené ma egy 
független rádióadó annak az októberi 
keddnek az eseményeit.
Felkeresték a forradalom ikonikus 

helyszíneit, s a most rögzített képe-
ket egykori filmbejátszásokkal össze-

vágva próbálták érzékeltetni, hogyan 
is zajlottak az események. Megható 
és nagyon szép visszaemlékezés ke-
rekedett ebből a nem mindennapi 
ötletből.
A Könyves épülete, ami az újpesti 

események egyik központja volt, ter-
mészetesen többször is felbukkant 
a filmben. Minden Könyves-lakó is-
meri a szétlőtt zongora, vagy a kirob-
bantott tanári képét, ezek mégis újra 
és újra elemi erővel hatnak, főleg ha 
a következő képen a mai, szép épület 
előtt ott áll az énekkar, és „Ha én rózsa 
volnék”-ot énekel. Csodálatosan.
Méltó megemlékezés volt, s talán 

egy kicsit érthetőbbé is tette még 
a legkisebb Könyves-lakóknak is, mi 
az, amire mindig emlékezni kell ok-
tóber 23-án.
Márai így fogalmazta meg:

„[...] Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?

Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?

És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –

Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság? [...]

Igen, ilyen nagy. Köszönjük.

A forradalom ünnepe a Könyvesben

Október 23. … egy 
kicsit másképp
„Ahol a hősöket nem felejtik, 

mindig lesznek újak” – Ez a gon-
dolat volt a vezérfonala az Aquin-
cum Általános Iskola idei ünnep-
ségének. Az iskola felső tagozatos 
tanulói október 22-én emlékeztek 
meg ’56 hőseiről.
Ebben az évben nem műsorral ké-

szültek a szervezők, hanem próbál-
ták minél jobban bevonni a tanulókat 
az emlékezésbe.
A forradalmi eseményeket egy rövid 

videófilm megtekintése után, közösen 
megoldandó feladatokkal, Márai Sán-
dor Mennyből az angyal című versének 
újraalkotásával és megtanulásával, vala-
mint az East együttes 1956 című dalá-
nak közös előadásával elevenítettük fel.
A nap zárásaként az érdeklődő 8. 

osztályosok Tarján András, egykori 
szemtanú visszaemlékezéseit hallgat-
hatták meg a dicső napokról.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457426911166524
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457426911166524
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2457428307833051/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2457425761166639/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2457425761166639/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2457428307833051/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2457426911166524/2457426387833243/?type=3&theater
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A Fodros Általános Iskolában 
október 22-én tartották az ünnepi 
megemlékezést az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc évfordu-
lójának tiszteletére.
Az idei műsorban a 6.a osztály ta-

nulói szerepeltek osztályfőnökükkel. 
A történelemtanárnő rövid bevezetője 

után közösen elénekeltük a Himnuszt. 
Ezt követően verseket szavaltak a diá-
kok, megjelenítették a forradalmi tö-
meget, s elhangzott a forradalom a 16 
pontja is. Az előadás lezárásképpen 
felcsendül Pintér Béla 56 él című dala 
is, amely méltó emléket állított a 63 év-
vel ezelőtt történt eseményeknek.

Megemlékezés a Fodrosban

Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztünk

Október 22-én a Csalogány 
EGYMI diákjai és dolgozói mél-
tóképpen emlékeztek meg az ’56-
os forradalom hőseiről.
A műsort a Himnusz nyitotta 

meg, mely a Csalogány kórus és 
a tanári zenekar előadásában csen-
dült fel Tárnoky Beatrix vezetésé-
vel. Az énekkar és zenekar műsorát 
forradalmi dalok, népdalok, egy-
házi himnuszok alkották, továbbá 
versek színesítették, melyet Purzás 
Patrik kezdett Petőfi Sándor Kutyák 
és farkasok dala című költeményé-

vel. Elhangzott még Almási Attila 
előadásában Márai Sándor Menny-
ből az angyal című verse, Csernai 
Alexandra pedig Kányádi Sándor: 
Naplótöredék című művét szavalta, 
ameddig az iskolai néptánccsoport 
felkészült a produkciójára. A mű-
sort korabeli képvetítés zárta, s 
Zubornyák Veronika előadásában 
meghallgathattuk a Szózatot is.
A műsor jól illeszkedett az egész 

hetes, a forradalom és szabadság-
harc témájában megvalósuló temati-
kus hét programjába.

Tisztelet az 56-os 
hősök előtt
A Pécsi Sebestyén Ének-zenei 

Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola idén is méltó módon 
emlékezett meg az 1956-os forra-
dalomról.
A megható ünnepi műsort a 7.é és 

a 7.z osztályok tanulói adták elő az is-
kola közössége előtt. A műsort össze-
állította és betanította Nyitrai Katalin 
tanárnő. A tánc koreográfiája és beta-
nítása Sosovicza Fanni tanárnő mun-
kája. A díszlet összeállítását, a deko-
rációkat és a fotókat Kadocsa Gyula 
tanár úr készítette.

Az elmenők imája
Uram! Bár fáj nagyon
de mégis elmegyek.

Ifjúságom itt hagyom
de viszek erdőt és hegyet,
levegőt, lelket, szabadot,
madárdalt, a föld szagát,

szót, mit mondani szabadott
és lukas zászlót, tépett glóriát.
Ha KINT összehajolunk majd

tépett lelkű árva magyarok
a visszatérés halk reménye hajt

de most még -bár fáj- kint maradok!
Makray R. László

A maradók imája
Uram! Nehéz lesz nagyon

én mégis maradok.
Túlélni majd hogyan fogom?

Ez nekem is titok.
Foggal-körömmel, szívvel,

lélekben védve őrizem
csikorduló csonttal, reménnyel
Szabadság-hívő régi-új hitem.

És harcolok csendben, el-elbukva bár
megélve sok-sok unt, gyötört napot

Szabadság nincs MÉG - és messze MÁR
de Uram, én akkor is maradok!

Makray R. László

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457423194500229
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457421874500361
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2457421874500361/2457421167833765/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457424951166720
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457424951166720
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2457424951166720/2457424607833421/?type=3&theater
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Az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
két tanítási nyelvű intézményként 
a nemzeti hagyományaink őrzése 
mellett fontos feladatának tartja, 
hogy az angolszász kultúrát is 
megismertessék tanítványaikkal. 
Ennek egyik legnépszerűbb állo-
mása a Halloween. Erről Szíjártó 
Bettina és Tóthné Ujfalusi Nóra 
osztályfőnökök számoltak be.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén 

is fenekestül felforgattuk az iskolát. 
A rendezvénysorozat csütörtökön 
kezdődött, amikor az aula és az alsós 
tantermek rémséges díszletet öltöt-
tek, a kisudvaron nagy gonddal kifa-
ragott töklámpások igyekeztek elűz-
ni a rossz szellemeket és kiállítás nyílt 
a Halloween partyra invitáló fantasz-
tikus képeslapokból.
Délután a felső tagozatosok vetél-

kedtek, buliztak. Tömegével szállták 
meg iskolánk ebédlőjét azok a ré-
misztő lények, akik délelőtt még hét-
köznapi felsős diákok képében ültek 
a tanítási órákon. Még szerencse, 
hogy tanári csapatunk résen volt, így 
sikerült jókedvű, táncos lábú ször-
nyecskékké szelídíteni őket.
Lauren és Grace, anyanyelvi tanára-
ink képekkel, mondókákkal és da-
lokkal fűszerezve mesélték el nekik, 

hogy milyen egy igazi Halloween este 
Amerikában. A szörny-csapatok ez-
után kvízjátékkal és ügyességi felada-
tok teljesítésével mérhették össze tu-
dásukat. „Azok” az ijesztő bohócok 
próbáltak almákból tornyot építeni, 
boszorkányok halásztak ki vízben 
úszó diókat szájukban tartott kiska-
nállal, zombik húztak kislabdával töl-
tött harisnyanadrágot a fejükre, hogy 
ormányos jetiként döntsenek fel fla-
konokat, majd feltekertük a hang-
erőt, és este 7-ig tartott a vidám tán-
cos mulatság. Idén is mindenki jól 

Halloween is here again
mulatott a felsős Halloween bulin.
Pénteken délelőtt az alsós gyerekek 

és tanítóik bújtak ijesztő jelmezekbe. 
A kis „szörnyetegek” próbára tehet-
ték bátorságukat a 8.c osztály által 
berendezett kísértet szobában, ahol 
boszorkány ujjakat kellett megkeres-
niük a kicsiknek. A tornateremben 
bebizonyíthatták, hogy ügyesebbek 
és bátrabbak, mint Jack. A szünetek-
ben pedig minden szinten, sőt még 
az újonnan átadott udvaron is tök jó 
fej tanároktól csalhattak cukorkákat. 
A délelőtt végén a legegyedibb ké-
peslapokat és tantermeket további 
finomságokkal jutalmazta a zsűri. 
Mire elérkezett a délután minden is-
kolatáskába és pocakba került jócs-
kán édesség, a szörnyetegek visz-
szaváltoztak gyerekekké és kellemes 
fáradtsággal, élményekkel töltekezve 
indultak haza. Szerencsére lesz ide-
jük kipihenni a fáradalmakat, hisz 
a buli ugyan véget ért, az őszi szünet 
azonban kitört.
Ezúton is köszönjük a szülők se-

gítségét, hisz nélkülük a fantasztikus 
dekorációk, töklámpások, képesla-
pok nem készülhettek volna el!
Kellemes pihenést kívánunk min-
denkinek a jól megérdemelt őszi szü-
netre! Happy Halloween and have 
a nice fall break for everybody!

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457420357833846
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2457420357833846/2457419357833946/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2457420357833846/2457419437833938/?type=3&theater
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Szeptember 30. és október 4. kö-
zött több Szigetis osztály tanulói 
gondolkodtak, beszélgettek, alkottak 
az idén megadott témák, feladatok 
kapcsán, melyekről a  tanóra honlap-
ján informálódtunk.
Alsósok az Állatok Világnapjához 

kapcsolódóan a biodiverzitás céljá-
nak megfelelően állatmesékkel is-
merkedtek, és kézműveskedés kere-
tében állatokat készítettek. Beszéltek 
a veszélyeztetett állatokról és védel-
mük fontosságáról. A felső tagozat 
a megadott óratervet követve kap-
csolódott be a munkába.
„A motivációs feladat remekül rávi-

lágított arra, mit is nevezünk társa-
dalmi egyenlőtlenségnek. A gyerekek 
szívesen feloldották ezt azzal, hogy 
közössé tették a megszerzett matri-
cákat, bár rögtön árnyaltabbá vált 
a kép, amikor ezt élelemre, vagy tisz-
ta vízre vonatkoztattuk. A magyar 
nyelvű videók is érdekesek voltak 
számukra, lekötötték őket és segítet-
tek megérteni a globális célkitűzések 
lényegét. 
A nagy falat természetesen a kép-

zeletbeli ország tervezése, megraj-
zolása volt. Öröm látni, hogy a jövő 
energiatermelését kivétel nélkül nap-
elemekkel, szélerőművekkel oldják 
meg a gyerekek, és saját szintjükön 
értik is, hogy mi a lényege a tiszta 
energiáknak. Szintén pozitív, hogy 

a hulladékkezelés terén sokszor gon-
dolkoztak az újrahasznosítás mellett 
újrahasználatban is. Az esélyegyenlő-
ség kapcsán kiemeltük a nőkkel szem-
beni egyenlő és igazságos bánásmó-
dot. Jelen társadalmunk korlátai közül 
nem nagyon tudtunk kilépni ebben 
a kérdésben, mert a legtöbben a nők 
bántalmazásának visszaszorítására 
börtönt hoztak létre az országban, 
miközben ez a kérdés jóval árnyaltabb 
ennél. Az óceánok védelméhez is ne-
hézkesebben sikerült először kap-
csolódni, számukra ez nagyon távoli 
jelenségnek tűnt mindaddig, míg rá 
nem jöttek, hogy minden képzeletbeli 

A Világ Legnagyobb Tanórája a Szigetiben is
országnak van tengerpartja. Nagyon 
változatos alkotások születtek, és él-
mény volt a munkafolyamat önma-
gában is. Voltak olyan országok, ahol 
a fantázia több teret kapott. Ezen be-
lül személyes kedvencem a „pénzfa” 
ország volt a maga utópisztikus társa-
dalmával. Rövid úton kiderült, hogy 
legalább annyi társadalmi problémát 
vet fel a „pénzfa”, mint amennyivel je-
lenlegi társadalmunk is működik. Et-
től függetlenül nagyon kreatív meglá-
tásnak találom.
Az óra végén kártyákra írhatták 

a gyerekek személyes vállalásaikat, 
amivel ők szeretnének hozzájárulni 
a globális célok megvalósulásához. 
Általában a takarékossággal, tisz-
ta vízzel, és zero waste szemléletű 
hulladékkezeléssel kapcsolatos vál-
lalások érkeztek. Ezek alapján úgy 
érzem, megértették a diákok, hogy 
sok kis dolog milyen nagy változást 
hozhat létre együttesen.”
A Világ Legnagyobb Tanórája ta-

nulóink számára hasznos érzékenyí-
tő program volt, amelyben felemelő 
volt a tanároknak a felkészülés, a ta-
nulókkal együtt alkotás, gondolkodás, 
hisz a „Milyen világban élünk 2030-ban” 
kézzelfogható jövő mindannyiunk 
számára. Csatlakozunk a következő 
tanévben is!

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2457417707834111/2457417121167503/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2457417707834111/2457417071167508/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457417707834111
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A Szűcs Sándor Általános Isko-
la az intézmény hagyományai-
hoz hűen idén is több budapesti 
helyszínen tartotta meg Múzeu-
mi Napot évfolyamonként a felső 
tagozatos diákjainak, amelyről 
Nagy Szilvia tanárnő írt beszá-
molót, illetve rendezte össze a ta-
pasztalatokat.
Hagyományainkhoz híven idén is 

megtartottuk változatos helyszínek-
ben és élményekben gazdag múzeu-
mi napunkat október 4-én, pénteken. 
Felsőseink és kísérő tanáraik a iz-
galmas és érdekfeszítő programo-
kon vehettek részt a Füvészkertben, 
a Budai Várban, a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban, illetve a Dohány utcai 
zsinagógában.
Ötödikeseink először a Füvész-

kertbe látogattak, ahol egyetemi 
hallgatók idegenvezetésével ismer-
kedhettek a különleges növények-
kel, bújócskázhattak a pálmaház 
dzsungelében, és megtekinthették 
a hatalmas tavirózsaleveleket, meg-
csodálva a közülük kiemelkedő 
szobrot, mely Molnár Ferenc köz-
kedvelt regényéből, a Pál utcai fiúkból 
ismert Nemecsek Ernőt ábrázolja. 
A rendkívüli természetismeret-órát 
követően megrohamozták a Grund 
játszóterét, mely az említett regény 
100. évfordulójára épült, s amely öt-

vözi a szerző eredeti ötleteit a mo-
dern játszótéri szabványokkal, így 
a gyerekeknek már nem csak elkép-
zelni volt lehetőségük a játékokat, de 
ki is próbálhatták őket a valóságban. 
Végül a Práter utcai általános iskola 
előtt folytatódott a rendhagyó iroda-
lomóra a Pál utcai fiúk karaktereinek 
másik szoborcsoportjánál történő 
fotózkodással.
Hatodikosaink a Budai Várat ro-

hamozták meg, és sikeresen be is 
vették a Nemzeti Galériát. A három 
osztály háromféle múzeumpedagógi-
ai foglalkozáson vehetett részt, me-
lyek alkalmával betekintést nyerhet-
tek a festmények mögé, megismerve 
azok történelmi háttereit, alkotóit, 
színeinek, formáinak jelentéstartal-
mát, és megtapasztalhatták hogyan 
lehet és érdemes a műalkotásokhoz 
értőbb, befogadóbb szemmel kö-
zelíteni. Ebben hatalmas segítséget 
nyújtottak kedves múzeumpedagó-
gus kísérőink, akiknek sikerült meg-
mozgatni a gyerekek fantáziáját, és 
minden lelkes kérdésükre szívesen 
válaszoltak. A Galéria után a Ha-
lászbástya turistáktól pezsgő forga-
tagában is szétnéztünk, a gyönyö-
rű kilátás előtt elismerő sóhajokkal 
nyugtázva fővárosunk szépségét.
Hetedikeseink a PIM-be, avagy a Pe-

tőfi Irodalmi Múzeumba utaztak, ahol 

szintén múzeumpedagógiai foglalko-
zások keretében ismerkedhettek meg 
közelebbről a magyar költészet egyik 
legismertebb és legkiemelkedőbb 
alakjával, Petőfivel, az ő gyerekkorá-
val, életútjával, munkásságával. A gye-
rekek legnagyobb örömére mindezt 
interaktív formában, kiscsoportos 
kooperatív munkában tehették, ki-
használva azt a múzeumoktól klasz-
szikusan idegen lehetőséget is, hogy 
itt most hozzá is érhettek, kézbe ve-
hették, megvizsgálhatták a tárgyakat. 
Sőt! Nagy kuncogás közepette még 
korabeli ruhákba is bújhattak, s mint 
kiderült, a cseppet sem szégyenlős fi-
úknak még az abroncsos szoknya is 
remekül áll!
Nyolcadikosaink pedig a Dohány 

utcai zsinagógát és környékét, a zsi-
dónegyedet látogatták meg. Itt szin-
tén hozzáértő idegenvezetők várták 
a gyerekeket, akik bemutatták a zsi-
nagóga épületét kívül-belül, a diákok 
életkorának megfelelően elmesélték 
e szent hely történelmét, illetve a régi 
zsidónegyedben tett kis séta alkal-
mával rendhagyó előadást tartottak 
a második világháború környéket 
érintő időszakáról. Mindeközben, 
hogy garantált legyen az érdeklődés 
felkeltése és fenntartása, infokommu-
nikációs kütyük használatával is tájé-
kozódhattak és feladatokat oldhattak 
meg a gyerekek.
Szerencsére a múzeumi napon álta-

lában szép őszi időnek örvendhetünk, 
ami idén sem volt másként. Az időjá-
rás kifejezetten kegyes volt hozzánk, 
és napsütéssel biztosította a zökkenő-
mentes utazgatást és a jó hangulatot. 
Reméljük, hogy tanulóink is jól érez-
ték magukat ezen a különleges napon, 
és bár nem a padokban, tankönyvek-
ből tanultunk, azért ragadt rájuk sok-
sok érdekes, új ismeret! Köszönjük 
mindazoknak, akik illemtudóan és 
aktívan vettek részt a külső helyszí-
nek programjain, illetve köszönjük 
természetesen a vendéglátóink, illetve 
a szervezők, kísérők, segítő kollégák 
munkáját is!

Múzeumi Nap a Szűcs Sándor Általános Iskolában

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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Október 25-én a Csalogány Isko-
la készségfejlesztő iskolai tagoza-
tán a felelős kutyatartásról tanul-
tak a gyerekek.
Rengeteg kutyafajtát ismertünk meg 

a hivatalos FCI fajtacsoportok sze-
rinti felosztásban, de természetesen 
a keverék kutyusokkal kezdtük. Meg-
próbáltuk leolvasni a képekről a ku-
tyák testbeszéde alapján, hogy éppen 
mi történhet. Beszélgettünk arról, 
hogy milyen feladatokat végezhetnek 

a kutyák. Végül pedig sorra vettük 
azokat a szempontokat, amik egy jó 
gazda ismérvei lehetnek. Azzal zárul-
tak a foglalkozások, hogy kutyát tar-
tani az élet egyik legszuperebb dol-
ga, de a kiválasztástól az élete utolsó 
pillanatáig szeretettel, figyelemmel és 
sok foglalkozással érdemes.
A fiatalok remekeltek, amit Freya 

kutyus azzal hálált meg, hogy vic-
ces trükköket teljesített kérésükre. 
Kutya egy nap volt! :)

Hüllőshow a Medgyessyben az Állatok Világnapján

Kutya egy nap volt a Csalogányban

Gyöngyösi Miklós Siófokról érke-
zett a Medgyessy Ferenc Általános 
Iskolába, hogy az Állatok Világ-
napja alkalmából két napon ke-
resztül ismertesse meg a diákokat 
sokféle állattal, számos ásvánnyal 
és a felelős állattartással. 
Volt sikló, kígyó, gekkó és madárpók 

is. A bemutató órák alatt a gyerekek 
osztályonként, tanári kísérettel ismer-
kedtek meg közelebbről a kiállított 
élőlényekkel. A siklókat és a kígyókat 
meg lehetett simogatni, sőt nyakba is 
lehetett őket venni. A tanulók a bemu-
tató után ásványokat, ásványékszereket 
vásárolhattak.
A kiállítás kiváló lehetőség volt az is-

meretszerzésen túl arra is, hogy egy hi-
teles szakember segítségével hívjuk fel 
a gyerekek figyelmét a felelős állattar-
tás szabályaira.

Látogatás az Újpesti 
Lepkemúzeumba

Október 4-én, az állatok világ-
napján a Bárczi Géza Általános Is-
kola Cikk-Cakk csoportja huszon-
négy fővel látogatott el az Újpesti 
Lepkemúzeumba.
A múzeumról gyűjtött információk 

alapján megtudhattuk, hogy ez egy ér-
dekes és egzotikus gyűjtemény, amely 
Juhász György emberöltőt felölelő 
munkásságát, szenvedélyét tükrözi. 
A gyűjtemény régiónként mutatja be 
a honi lepkefajták különböző pél-
dányait, emellett tárlatvezetés révén 
bepillantást kaphattunk távoli orszá-
gok egzotikus világába is. A lepkéken 
kívül más ízeltlábú állatcsoportok – 
skorpiók, pókok, sáskák, kabócák és bo-
garak – képviselőit is megismerhettük 
a kiállításon.
A múzeumba belépve csodálatos 

gazdagság fogadott bennünket. A ve-
zetőnk külön felhívta a figyelmünket 
egy-egy érdekességre, például a világ 
legnagyobb bogarára, de adódott le-
hetőségünk mikroszkóp alatt is meg-
nézni egy lepkét.

A varázslatos lepkék mellett más ér-
dekesség is várt minket. Láttunk med-
ve csontvázat, aranyhalakat a kertben, 
és akinek kedve támadt, vásárolhatott 
csiszolt féldrágaköveket. A gyűjte-
ményben lévő afrikai hangszereket ki 
is lehetett próbálni.
Szívből ajánljuk mindenkinek ezt 
az érdekes múzeumot!

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2457413207834561/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457412017834680
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457412017834680
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2457412017834680/2457411707834711/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2457412017834680/2457411717834710/?type=3&theater
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A következőkben Scheibli Zsu-
zsanna, az intézmény negyedikes 
osztályfőnökének írását olvashatják. 
A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum 
elsősorban őshonos állatokat bemu-

tató turisztikai látogatóközpont igazi 
látványosság, mely szórakoztató mó-
don, modern, interaktív szemlélettel, 
játékosan mutatja be a Tisza-tó termé-
szeti kincseit, gazdag élővilágát.
Az ökocentrum akváriumrendsze-

re olyan élményt adott számunkra, 
mintha a tó mélyén sétálgatnánk. 
A vidra-show teljesen elvarázsolta ta-
nítványainkat. Az „éjszakai erdőben” 
megismerkedhettünk a hazai hüllőkkel 
és kétéltűekkel. A háromdimenziós 
vetítőteremben átélhettük a tavi csó-
nakázást, felfedezhettük az érintetlen 
természet szépségét. Mikroszkópok, 
miniakváriumok segítségével az apró 
lények világába nyerhetünk betekintést.
A szabadidőparkban valóságos idő-

utazást tehettünk a XIX. század ba-
romfiudvarába. Az ott látottak alap-
ján megelevenedhettek Móra Ferenc 
történetei is, melyet az 1884-ben épült 

poroszlói Tájház megtekintése tett 
még teljesebbé. Gyerekkori történeteit 
szinte újra élhettük a látottak segítsé-
gével. 
A Vízi-sétányon megfigyelhettük 

a Tisza-tavi madarakat, anélkül, hogy 
megzavartuk volna őket. Kézközel-
ben „vizsgálhattuk” meg a vízi növé-
nyek közül például a sulyom növényt, 
melyről megtudhattuk, hogy védett, s 
terméséből kenyeret is lehet készíteni.
A gyerekeknek élményeken keresztül 

bővült látókörük, játékosan tanultak 
a természeti környezet megóvásáról, 
a környezetvédelem lehetőségeiről, s 
hasznos tudással tértek haza.
Ezúton szeretnénk megköszönni 

a program megvalósításához nyújtott 
támogatást egyrészt Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának, másrészt 
pedig az Aquincum Iskoláért Alapít-
ványnak.

Látogatás a Tisza-tavi Ökocentrumban

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Babitsos küldöttség Portugáliában
is tértem, felkészülve a másnapra. Első 
nap az iskolában való körbevezetés után 
megismerkedtünk egymással és a finn 
összekötő tanárunk (Tommi) ismertette 
velünk az előttünk álló hét feladatait. 
Három különböző csoportba osztva 
kellett egy könyvecskét, egy videót és 
plakátokat csinálnunk azzal kapcsolat-
ban, hogy hogyan tegyük iskolánkat 
minél környezettudatosabbá. Ezekre 
a feladatokra egy hetünk volt, amit a hét 
végén egy nagy konferencia keretein be-
lül elő kellett adnunk a tanárainknak és 
külföldi diáktársainknak. Ám a kemény 
munka mellett volt némi szabadidőnk 
is, ami alatt többek között elmentünk 
kajakozni a közeli öbölbe, fát ültettünk 
tanárainkkal, megnéztünk egy portugál 
plázát, és persze szuveníreket is vettünk.
Összességében egy sikeres és élmé-

nyekben gazdag hetet zártunk. Min-
denkinek ajánlom, hogy ha van ilyen 
lehetősége, éljen vele, mert úgy gyako-
rolhatja a nyelvet, vehet részt nemzet-
közi jószolgálati tevékenységben, hogy 
életre szóló élményt és új barátokat 
szerez.”

A mi iskolánk Social Project néven 
szervez minden évben tábort, melyek 
során különböző helyszíneken vég-
zünk babitsos és külföldi diákok rész-
vételével jószolgálati tevékenységet. 
Tóth Jázmin 12.a osztályos tanuló él-
ménybeszámolója következik az őszi 
portugáliai útról, melyen Balázs-Szak-
mári Csilla és Wiedemann Krisztina 
Rita angoltanárnőkkel vett részt: 

„Idén szeptember 30-tól október 5-ig 
tartották az ESN konferenciát, amin 
én országunkat és azon belül a Babits 
Mihály Gimnáziumot képviseltem. 
Bevallom először kicsit féltem, hiszen 
életemben először repültem egyedül. 
A 4 órás repülőút után a vendéglátó 
családom fogadott a reptéren. Majd 
Setúbalba autóztunk, ahol egy körbeve-
zetést majd egy vacsorát követve aludni 

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457407951168420
https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2457409321168283/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2457409321168283/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2457407951168420/2457407381168477/?type=3&theater
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Az Újpesti Babits Mihály Gimná-
zium színes nyelvi képzés palet-
táján a legkülönlegesebb árnyalat 
a japán nyelv. Anyanyelvi taná-
runk, Sato Setsuko tanárnő mel-
lett Bujdosné Hricisák Viktória és 
Goda Lilla Boróka tanárnők évek 
óta fáradoznak a nemzetközi kap-
csolatok gondozásán.
E tanév elején is megtisztelték isko-

lánkat japán vendégek, gazdagodtak 
tapasztalatokkal, és maguk is gazda-
gították a babitsos diákok nyelvi kép-
zését, gondolkodását. Szeptember 
23-án látogatott el hozzánk Tatsuya 
Ochi, aki a Hokkaidói Egyetem pe-
dagógia szakos hallgatója, aki jelenleg 
Londonban tanul, s az európai szá-
mítástechnika-oktatást kutatja, isko-
lánkban is számítástechnika-órákat 
nézett meg. Másnap, szeptember 24-
én jött iskolánkba Katagiri Yoshiharu 
a Shizuoka prefektúrabeli Oktatá-
si Intézettől, aki az európai oktatási 
rendszer tanulmányozása végett ér-
kezett Európába, s így ide, gimnázi-
umunkba is. Nálunk japán, magyar és 
angol órákat nézett meg, illetve inter-
júkat készített angol, japán és törté-
nelem szakos tanárokkal.
Október 14-én nálunk járt a YFU, 

azaz a Youth For Understanding 
nevű szervezet, amely többek között 
nemzetközi diákcserével foglalkozik. 
Az együttműködésünk több évre nyú-

lik vissza, több diákunk fogadott már 
egy tanévre japán diákot, színesítve 
ezzel a saját és az osztályának az éle-
tét. A japánosoknak tartott előadáson 
ennek, illetve a Japánban való tanu-
lásnak a lehetőségéről volt szó, s ami 
különösen érdekessé tette ezt az alkal-
mat, az az volt, hogy a szervezet egyik 
Japánban tanult magyar diákja osztot-
ta meg velünk az élményeit: szó volt 
a kulturális sokkról, a magyarokban 
élő sztereotípiák valótlanságáról, a to-
leranciáról. Nagyon hasznos volt első 
kézből, azonos korosztályú diáktól 
hallani ezekről a dolgokról, s többek-
ben megfogalmazódott az, hogy a kö-
vetkező tanévre szívesen fogadnának 
japán diákot.
Az október 8-ai világutazó kerékpá-

ros japán vendég, Kazunori Otsubo 
látogatásáról Bárdosi Dorottya, 
Gyurics Anna és Perzsina Száva 11.c-
s diákok beszámolója arról árulkodik, 
hogy a nyelvgyakorlási lehetőségen 
túl világok, gondolatok találkoznak 
egy-egy vendéglátás során:
„Október 8-án, kedden mit sem sejt-

ve ültünk be a terembe, és csak annyit 
tudtunk, hogy egy japán úriember 
előadását fogjuk meghallgatni. Sok ja-
pán tagozatos diák összegyűlt és mind 
izgatottan vártuk, hogy elkezdődjön. 
Amint az előadó belépett a terembe, 
már láttuk, hogy csupa mosoly, életvi-
dám, kedves férfi.

Japán vendégek a Babitsban
Az elején egy kicsit megijedtünk, 

amikor az úr japánul kezdte el az elő-
adást és a diavetítőn is kanjik és 
hiraganák jelentek meg, de hamar fel-
oldódtunk, mert lassan, tagoltan be-
szélt, és képek segítségével könnyen 
megértette magát. Az előadás témája 
az úriember útja volt, amit kerékpár-
ral tett meg a világ különböző pontja-
in. Említette, hogy már fiatal korától 
kezdve szeretett biciklizni, és nagy 
álma, hogy világ összes pontján teker-
hessen. Meglepődtünk azon, hogy ez 
a célkitűzése, hiszen ez nem túl szok-
ványos, de emellett nagyon egyedinek 
is találtuk. Amikor pedig elmondta, 
hogy a földrészeknek már a 30%-át 
körbekerekezte, mind elámultunk.
Nagyon részletesen bemutatta ne-

künk milyen az, ha valaki kerékpárral 
járja a világot. A kerékpár szállításától 
egészen a sátor megfelelő elhelyezé-
séig, minden hasznos dolgot megosz-
tott velünk. Elmesélte a nehézségeit, 
a hirtelen megoldandó helyzeteket és 
ezeknek a saját tapasztalatból kiötlött 
megoldásait is.
Inspirálóan hatott ránk, és motiváci-

ót adott, hogy küzdjünk a céljainkért. 
Bár a bemutatót palacsintaevéssel 
zártuk, számunkra mégis legjobban 
az maradt meg, ahogyan biztatott 
bennünket, hogy ne adjuk fel az ál-
mainkat, és mindig menjünk tovább.”

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2457404967835385/2457404634502085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2457404967835385/2457404644502084/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457404967835385
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Szeptember 28-án rendezték meg 
a Bárczi Géza Általános Iskolában 
az intézmény hagyományos őszi 
családi napját, a Bárczi Pikniket, 
amely ezúttal a ,,Bárczi 40 emlék-
év” nyitányát is jelentette.
Szerencsére az időjárás is mellénk 

szegődött, így egy szép, napos szom-
bat délelőttöt tölthettünk együtt. 
A pikniket Sisa Péterné igazgatónő 
nyitotta meg, aki felidézte az iskola 
alapításának 40 évvel ezelőtti emlé-
keit, majd kezdetét vette a délelőtti 
nyüzsgés. Egyszerre több helyszínen 
zajlottak a programok. Az udvaron 
táncház, közös éneklés, sportbemuta-
tó és aszfaltrajzolás, az iskola épüle-
tében arcfestés, sakkozás, történelmi 
„Ki mit tud ?” és többféle sport közül 
lehetett választani.
Közben a tanárok, diákok, szülők és 
nagyszülők közösen igazi piknik han-
gulatot varázsoltak az iskola udvará-

ra. Az osztályok egy - egy asztal köré 
telepedtek, beszélgettek és eszeget-
tek. Az otthonról hozott finomságok 
az anyukák és a nagymamák keze mun-
káját dicsérték. Almás, diós, mákos sü-
teményektől és pogácsától roskadoztak 
az asztalok, és megkóstolhattuk az ősz 
elmaradhatatlan italát, a mustot is. Sen-
ki nem ment éhesen haza, sőt a legtöbb 
osztály hétfőn ,,morzsabált” tartott.
A Piknik egyik legvidámabb része 

volt, amikor az osztályok bemutatták 
azt a tárgyat, személyt, produkciót 
vagy bármi mást, amivel az iskola 
életkorát szerették volna jelképezni. 
Láthattunk negyvenes számot for-
mázó süteményt, iskolai makettet, 
negyven éve itt dolgozó kollégát, 
negyvenes formában álló osztályt.
Nagyon jó volt együtt tölteni ezt 

a napot és szeretettel hívunk min-
denkit a Bárczi 40 emlékév többi 
rendezvényére is!

Bárczi Piknik a 40 éves emlékév jegyében Őszi kert- és 
udvarrendezés az 
Óbudai Gimnáziumban

Húsz lelkes diák és tizenhárom 
segítőkész szülő közös munkájá-
nak eredményeként ismét rende-
zetté vált az Óbudai Gimnázium 
kertje és udvara, valamint az épü-
let előtti macskaköves útszakasz.
Söprögettünk, őszi növényeket és 

tavasszal kikelő virághagymákat ül-
tettünk, gyomláltunk, felfrissítettük 
a már meglévő virágszigeteket, és 
újabbakat is kialakítottunk, a viráglá-
dákat beültettük fagytűrő színes nö-
vényekkel, megújult a rózsalugas és 
a sziklakert, eltűntek a száraz levelek 
a talajról és a bokrokról is. 
Próbáljuk meg sokáig megőrizni ezt 

a tiszta őszi környezetet! Köszönet 
a résztvevőknek!

Családi nap 
az Árpádban
Október 19-én délelőtt az Óbudai 

Árpád Gimnázium szülői mun-
kaközösségének felhívására kö-
zel kétszáz szülő, diák és árpádos 
kolléga látott hozzá a földszinti és 
az I. emeleti szekrények ajtajai fes-
téséhez, illetve a Zápor és a Viador 
utcához csatlakozó kiskertünk ki-
takarításához, új növényekkel való 
beültetéséhez.
A Gutási János SzMK-elnök és a Fe-

hér István gondnok vezette brigádok 
látványos eredményeket értek el, így 
az iskola épületének körülsétálása im-
már nem csupán egészséges, de eszté-
tikai élményt is jelent. Mindenkinek, 
aki részt vett a munkálatokban vagy 
anyagilag támogatta azokat, hálás 
a gimnázium közössége.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457401304502418
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https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2457399474502601
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A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola Alapítványa tavasszal a „Fo-
gadj örökbe egy zöld területet” pá-
lyázaton nagyobb összeget nyert 
az iskolai udvar és az iskola melletti 
területek szépítésére, ápolására, nö-
vények ültetésére.
A munkát a szülőkkel és gyerekek-

kel együtt október 19-én végeztük el. 
Szeptemberben a munka megtervezé-
sekor reménykedtünk, hogy kellemes 
időjárás lesz még október második fe-

lében is, de nem gondoltuk, hogy így 
valóra válnak vágyaink: az indián nyár 
még a hétvégén is folytatódott, így ra-
gyogó napsütésben dolgoztunk egész 
szombat délelőtt.
Az előző napokban megvásároltuk 

a sziklakerti- és a kiskerti évelőket, tu-
jákat és bokrokat. Szerszámokat és ter-
mőföldet is vettünk, majd felosztottuk 
az iskolai udvarrészt és az iskola mel-
letti részeket 9 munkaterületre. Meg-
terveztük, hogy a munkacsoportok hol, 
milyen munkát végeznek, mit ültetnek.

Őszi kertészkedés a Medgyessyben

Október 21-én, egy napsütéses 
délelőttön vehették birtokba a gye-
rekek az Aquincum Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola udvarának felújított részeit.
Gazdagabbak lettünk két új mászóká-

val, egy rekortán burkolatú 200 méte-
res futópályával, megújult a zsibongó 
rész burkolata is, amit színes felfes-
téssel tették játékossá, vidámmá. Fák 
ültetésével és bokrosítással igyekeztek 
még zöldebbé varázsolni környezetün-
ket. Örömünkre ivókút is került az ud-
varra.
Köszönjük az Óbuda-Békásmegyer 
Városfejlesztő Nonprofit Kft-nek, 
hogy felügyelte és koordinálta a mun-

kálatokat, valamint minden további 
közreműködőnek, akik részt vettek ud-
varunk megszépítésében. A sportpálya 

felújítására remélhetőleg a következő 
nyáron sor kerülhet, ezzel válik teljessé 
külső környezetünk megújulása.

Az udvari kis kertekben gyomlálás, 
gazolás és pozsgás növények ülteté-
se történt. Az iskola előtti utcarészen 
az elpusztult tuják pótlását, a bokrok 
és sövények telepítését végeztük. A két 
régi sziklakertet teljesen átrendeztük: 
gazoltuk, termőfölddel borítottuk, kö-
virózsát, varjúhájat és öt árnyékliliomot 
ültettünk tőzeges földbe. 
A sziklakerti építő csapat színpompás 

kertet varázsolt. A varjúhájak, köviró-
zsák és vinkák már az ősz sárgás-bar-
nás, vöröses színeit mutatták. Kellemes, 
őszi hangulatú lett ez a terület. A kony-
ha melletti virágoskertekben, még 
a nyuszifül zöldellt, de a varjúhájak és 
a krizantémok még a nyarat idézően vi-
rágoztak a gazolás és a gyomlálás után. 
A kertépítő, kertszépítő csoportok 11 
óra után már öntöztek, szerszámokat 
tisztítottak, befejezték az ültetést, köz-
ben a konyhába megérkezett a gulyásle-
ves, és fél 12 után ebédre hívtuk a dol-
gozó, kertészkedő szülőket, tanárokat 
és diákokat. Kicsit hangosan, de na-
gyon jó hangulatban folyt az ebédelés.
Látszott, hogy mindenkinek jót tett 

ez a kis fizikai munka. Ebéd után öröm 
volt körbe sétálni a rendezett, gondo-
zott kis kertek körül. Megbeszéltük 
a szülőkkel, hogy tavasszal is folytatjuk 
a közös kerti munkát.

Miénk itt a tér – birtokba vettük az új iskolaudvart
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A Csalogány Alapítványnak év-
tizedek óta tulajdonában van 
Sűrűtajón a tanyasi iskola taní-
tójának volt lakása, ahol számta-
lan tábor, erdei iskola és szakmai 
gyakorlat zajlott már. Az új tanév 
nyitányaként, október első két he-
tében a készségfejlesztő iskola is 
lelátogatott két turnusban, 17-17 
tanulóval erre a Kiskunságon talál-
ható alföldi településre.
Margit néni, a ház gondnoka várta 

a csapatokat, nagy volt a viszontlátás 
öröme. Az ott eltöltött egy-egy hét 
alatt a fiatalok az önállóságra való 
nevelésen kívül gyakorolhatták a ház-
tartási munkákat: reggelit és vacsorát 
készítettek, segítettek ebédet főzni, 
valamint minden étkezés előtt megte-
rítettek, utána pedig a mosogatásból is 
kivették a részüket. A fiúk és a lányok 
is kipróbálhatták ügyességüket a kerti 
munkákban: gereblyéztek, ástak, diót 
szedtek, szőlőt szüreteltek, metszőol-
lót használtak, járdát söpörtek.
Nagyokat sétáltunk a dűlőutakon, 

ahol az őszi mezőgazdasági munkák 
mellett a gyönyörűen színesedő fa-
csoportok látványa is élmény volt 
a Budapesten élő fiatalok és tanáraik 
számára. Láttunk libafarmot, tehén-
csordát, de egy vadnyúl is elszaladt 
mellettünk, a távolból pedig még őze-
ket is felfedezni véltünk. A homokos 

úton követhettünk nyúl-, őz- és róka-
nyomokat. Szabadidőben különböző 
kézműves technikákkal örökítették 
meg a diákok élményeiket.
A szerdai napot, hagyományosan, 

Kiskunhalason töltöttük el a híres für-
dőben. A fürdőzés után hamburgert 
ettünk, majd elsétáltunk a város egyik 
cukrászdájába, ahol finomabbnál fi-
nomabb sütemények és fagylaltok kö-
zül válogattak a csoport tagjai. 
Az együttlét napjaitól csütörtökön 

este táborzáró bulival búcsúztunk. 
A lányok előkészítették a büféasztalo-
kat, közben a fiúk az udvaron szedett 
dióból, almából mézzel és fahéjjal fi-
nom csemegét készítettek az estre, 
ami nagy sikert aratott a fiatalok kö-
zött, percek alatt elfogyott az egész. 
Tábortüzet is raktunk, amit ének-
szóval, mesemondással ültünk körül, 
majd mindenki megosztotta, hogy mi 
volt a legjobb élménye a héten. Pezs-
gőt bontottunk, majd a várva várt 
össztánc következett.
Pénteken reggel összepakoltunk, 

kitakarítottunk, a fiatalok pedig jó-
kedvűen ültek az iskolabuszba, vár-
ták már a találkozást szüleikkel, s azt, 
hogy elmesélhessék élményeiket. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni 

a Tankerületnek, hogy autóbusszal 
támogatta a kirándulásunkat Kiskun-
halasra.

Tajón jártak a Csalogány EGYMI iskolásai A Budai Várban jártunk

Október 23. közeledtével, a nem-
zeti ünnephez kapcsolódóan a kis-
erdős 3-4. évfolyamosok a főváros 
egyik legszebb részébe, a Budai 
Várba látogattak.
A Duna-parttól gyalog közelítettük 

meg a Vár és Budapest egyik szim-
bólumaként ismert Halászbástyát. 
Hosszú lépcsősorok leküzdése után 
megérdemelt jutalmunkként gyönyö-
rű látványban részesülhettünk a hegy-
ről. A Halászbástyáról szemünk elé 
tárult Budapest világörökségi védett 
látképe.

A Mátyás-templomban a Hunya-
diak és a magyar történelem évszá-
zadait megélő épület történeteivel 
gazdagított idegenvezetéssel egybe-
kötött órát tölthettünk el. Igazán kü-
lönleges élményben lehetett részünk, 
és áhítattal élvezhettük azt a mini-
koncertet, amit a templom orgonáját 
megszólaltató művész kis csopor-
tunk kedvéért adott.
A délelőtt során rengeteg szép él-

ménnyel gazdagodtunk, s a napsüté-
ses októberi napot a Mátyás király Ját-
szóparkban töltött idő tette teljessé.
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Kapcsolda – őszi látogatás a Csalogány Iskolában Őszi kalendáriumi 
napok a Csalogány 
EGYMI-ben
A Csalogány Iskola alsó tagoza-

tos tanulói október 22-én kalendá-
riumi nappal köszöntötték a későn 
érkezett őszt.

Először kukoricacsőből tornyot 
építettek, majd őszi képet készítet-
tek többféle kézműves technikával. 
A gyerekek diót tisztítottak, őszi gyü-
mölcsökkel ismerkedtek, közösen ját-
szottak el egy őszi dalt.
Ezt október 24-én levélgyűjtés kö-

vette az udvaron. Az évszakhoz kap-
csolódó játékos feladatokat minden 
kisgyerek jó hangulatban teljesítette.

Az Óbudai Gimnázium október 
7-én tizenhárom diákkal látogatta 
meg az intézmény partner-isko-
lájának, a Csalogány Iskolának 
a diákjait, akik körbevezették őket 
a makulátlan tisztaságú, ízlésesen 
dekorált intézményük főbb helyi-
ségein.
Láthattuk egy-egy osztálytermüket, 

a kápolnát, megmutatták a kollégiu-
mi szárnyat és az uszodájukat is, majd 
a látogatás végén a tornatermi vidám 
hangulatú sorversenyeket követően 
közös tánccal zártuk a délutánt.
Íme egy kis ízelítő abból a hangulat-

ból, amit egy már „régi” Kapcsoldásnak 
számító 9.b osztályos diák, Szabó Esz-
ter leírásából érzékelhetünk:

„A Kapcsoldák alkalmával mindig 
fontos szerepet kap a zene. A legtöbb 
gyerek szeret táncolni, énekelni vagy 
csak hallgatni a zenét, ezért része is 
a tervezett programnak.
Számomra ezenkívül is mindig jelen 

van egy különleges, megismételhetet-
len formát öltve. Minden alkalom-
mal egy új módon teszi színesebbé 
a napomat. Most kiderült, hogy én is 
szeretem azt a dalt, ami annak a lány-
nak a kedvence, akivel már az első 
szemkontaktussal megtaláltuk a kö-
zös hangot. A délután során kissé fél-
revonulva beszélgettünk, és közösen 
elénekeltük ezt a dalt. Hálás vagyok, 
hogy részem lehetett egy ilyen szívet 
melengető pillanatban.”

Október 10-én tartották az idei 
tanév első „Iskolanyitogató” fog-
lalkozását az Újpesti Bene Ferenc 
Általános Iskolában.
Minden, ami alma! – ezzel a program-
mal vártuk a kicsinyeket. A kezdéshez 
a jó hangulatot az Alma együttes Al-

madala teremtette meg. Először egy 
kedves mesét hallhattak a gyerekek, 
melynek főszereplője természetesen 
egy alma volt, s hozzá még a barátság 
és az igazságos osztozkodás. A mese 
után, aki ügyesen válaszolt a feltett 
kérdésekre, jutalmat kapott. Ezután 
mozgásos, játékos daltanulás követ-
kezett. Masinisztává válhattak a gye-
rekek, a tehervonat mi mást is szállít-
hatott volna, mint almát. Ének, séta, 
futás majd stop! S mindezt angolul! 
Igazán remek móka volt. A fáradal-
makat, izgalmakat almarózsa kósto-
lással vezettük le, egészséges, finom 
csemegét kínálva a kicsiknek. A foly-

tatásban kézműves tevékenység kö-
vetkezett, a szorgos kis kezek rövid 
időn belül csodaszép, piros almákat 
alkottak mozaikdarabkákból. Nem 
győztük csodálni a műveket! S a vé-
gére tartogattunk még egy meglepe-
tést, lent a tornateremben „almafa” 
mászással és „almaszedéssel” s egyéb 
vidám játékokkal zártuk az Iskolanyi-
togatót.
Nagy örömünkre sikeres és hasznos 

órát tölthettünk együtt a leendő első-
sökkel s szüleikkel. Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt következő, 
novemberi foglalkozásunkra is! Jöjje-
nek, ismerjenek meg minket!

Iskolanyitogató foglalkozás a Benében
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A Csillaghegyi Általános Iskola 
6.b osztályosai két másik osztály 
tanulóival indultak Leányfalura 
biciklitúrára az iskolai sportnap 
keretében idén ősszel. A program-
ról Móricz Máté, az intézmény 6.b 
osztályos tanulója írt beszámolót.
Az elsődleges útitervünk az volt, 

hogy elbiciklizünk Leányfalura, ott 
megeszünk egy lángost, de sajnos 
a lángosos csak délben nyitott ki, mi 
viszont tíz órakor értünk oda, úgy-
hogy végül az a hely csak egy pihenő 
állomás lett. 
Reggel nyolc órakor indultunk el 

a Csillaghegyi Általános Iskolából. 
Hat kísérő szülő segített Judit néninek 
a gond- és problémamentes utazáshoz. 
Az osztályfőnök helyettes sajnos nem 
tudott részt venni ezen a programon, 
úgyhogy ő nem jött velünk. Az út 
első szakaszát Szentendre felé vettük. 
Amikor elindultunk, még nem nagyon 
voltunk belerázódva a biciklizésbe, 
úgyhogy még egy picit lassabbra vet-
tük a tempót. Az első pihenőhelyünk 
Szentendrén, a Duna partján, a Pos-
tás-strandon volt. Legalább fél órát 
pihentünk ott. Még a 8.b osztállyal is 
összefutottunk. Gyönyörű és elbűvölő 
az egész hely. Nagyon szépen fel lett 
újítva ez a partszakasz. Ott megettük 
a reggelinket, majd újra felszálltunk 
a biciklikre. Még 100 métert sem men-
tünk, nekem lejött a láncom, de szeren-
csémre meg tudta javítani Robi apukája 
– innen is nagyon köszönöm! Miután 

megjavították a láncomat, egy tévés 
forgatás közepébe kerültünk, ahonnan 
természetesen továbbküldtek minket. 
A következő 8 km nagyon gyorsan el-
telt. Csak bringáztunk a Duna mellett, 
és csodáltuk a gyönyörű tájat. Nem 
értem azt, hogy hogyan tettünk meg 
ilyen gyorsan ilyen hosszú utat. Úgy 
egy óra bicikliút után végre megér-
keztünk a célállomásunkhoz, a lángo-
soshoz. Vártuk, hogy együnk lángost, 
erre jött a hír, hogy délben kezdik el 
a lángost sütni, így csak pihentünk egy 
órát. Volt, aki elment a toalettre, amíg 
mások beszélgettek, telefonoztak. 
Az egy óra nagyon gyorsan eltelt, úgy-
hogy már indultunk is visszafelé Szent-
endrére. Az út egyre ismerősebb volt, 
és a legvégén már teljesen ráismertem 
arra a környékre, ahonnan jöttünk.
Visszaértünk Szentendrére. Aki lán-

gost akart enni, az azt evett, aki fa-
gyit, az pedig azt. Én mézes-krémest 
és oreos fagyit ettem. Nagyon finom 
volt mind a két íz. Miután mindenki 
megette, amit kért, indultunk is visz-
sza. A biciklik csak úgy suhantak, 
olyan gyorsan mentünk visszafele. Fél 
kettőre vissza is értünk az iskolához. 
Összesen 36 km-t bicikliztünk, amit 
nagyon jól bírt az osztály. Szépen las-
san mindenki elment haza.
Szerintem ez egy nagyon jó kis bi-

ciklitúra, avagy sportnap volt. Innen 
is köszönök mindent a 6.b osztály ne-
vében minden szülőnek és Judit néni-
nek ezért a szuper programért!

Medgyessys sikerek 
a III. kerületi lány 
Atlétika versenyen

Október 8-án került sor a II. kor-
csoportos lány Atlétika Kerületi 
versenyre, ahol a Medgyessy Fe-
renc Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola csapata 
fantasztikus eredményt ért el.
A csapatversenyben a Medgyessy 

csapata az első helyet szerezte meg. 
Tagjai: Andriska Anna, Könnyű Ta-
mara (5.b), Bessenyei Vivien (4.a), 
Götz Réka Bíborka és Gajdos Fruzsi-
na (3.b) osztályos tanulóink.
Egyéniben Könnyű Tamara 5.b 

osztályos tanulónk I. helyezést ért el, 
Andriska Anna 5.b osztályos tanulónk 
az V. helyen, Bessenyei Vivien 4.a osz-
tályos tanulónk a VI. helyen végzett.
A diákokat Palotásné Horváth Melin-
da kísérte. Gratulálunk!

 
TAN KER HÍR
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hetente

Biciklitúra Leányfalura
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