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A fenntarthatóság 
pedagógiája az Őszi 
Pedagógiai Napokon

A Megyeri Úti Általános Iskola 
Örökös ÖKO Iskola, így az intéz-
mény egyik kiemelt feladata diákjai 
széles körében a környezettudatos 
gondolkodás fejlesztése és a fenn-
tarthatóságra nevelés. A Szelektív 
hulladékgyűjtés padlórobotokkal el-
nevezésű informatikai foglalkozás-
ról Untisz Tímea Laura, az intéz-
mény informatika műveltségterületi 
tanítója írt izgalmas beszámolót.
A Megyeriben nagy figyelmet fordí-

tunk arra, hogy a környezeti nevelés 
teljes mértékben beépüljön az iskolai 
nevelés minden területére és a tanuló-
ink mindennapjaiba. Ennek fényében 
minden tanévben megemlékezünk 
a fenntarthatósággal kapcsolatos világ-
napokról egy-egy program vagy pro-
jekt keretében, esztétikus, rendezett 
kiskerteket gondozunk az iskola terü-
letén és az osztálytermekben egyaránt. 
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik

„Lelkem tükre szabadon”
November 25-én a fogyatékosság 

világnapjához kötődően, „Lelkem 
tükre szabadon” címmel nyílt kiál-
lítás művészetterápiás alkotásokból 
a San Marco Galériában.
A Csalogány EGYMI értelmileg 

akadályozott növendékeinek közel 
húsz műhely munkájába enged bepil-
lantást ez a színes és érdekes tárlat.
Az intézményben nagy hagyománya 

van a művészeti nevelésnek. A mos-
tani kiállításra egy különleges temati-
ka alapján kerültek az alkotások ösz-
szeválogatásra: az évszakok ihlette, 
számos anyaggal és eszközzel megal-
kotott művek adták a koncepciót. 
Cikkünk a 14. oldalon folytatódik

Megjelent a 2020-as iránytű

megtalálhatnak a tankerület mind a harminchat köznevelési intézményéről – azok 
induló osztályairól, nevelési programjairól, hagyományairól, szakköreiről –, így a segítségük-
kel könnyebben megtalálhatják a gyermekeik igényeinek legjobban megfelelő ok-
tatási intézményt. A kiadvány segítségükre lehet eligazodni a jogszabályok közt, 
tájékozódhatnak a nyílt napokról és választ ad rengeteg felmerülő kérdésükre is.
Az Iránytű III. és IV. kerületi számai IDE KATTINTVA érhetőek el!

Megjelent az Észak-Budapes-
ti Tankerületi Központ „Iránytű” 
című, a III. és a IV. kerületre vonat-
kozó kiadványa, amely két város-
rész intézményeit mutatja be rész-
letesen az iskolaválasztás előtt álló 
szülőknek.
Az évről évre megjelenő tájékoztató 

kiadványainkban minden információt 

Látogatás az újpesti 
testvériskolában
Néhány éve úgy alakult, hogy 

egymásra talált tanár és tanítvány, 
akik időközben intézmények igaz-
gatói lettek.
Pontosabban a margittai Horváth Já-

nos Elméleti Líceum intézményvezető 
volt tanítványként és az újpesti Cso-
konai Vitéz Mihály iskola intézmény-
vezető helyettese Tatár Gabriella volt 
tanárként találtak egymásra. Természe-
tes volt a következő lépés, hogy a két 
iskola között azonnal testvériskolai 
kapcsolat alakult, így ilyenkor ősz ele-
jén küldöttség érkezett a kilencedike-
sek számára rendezett gólyabálokra.
Cikkünk a 7. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2485304138378801/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2485304138378801/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2485304138378801/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2485300991712449/
https://tehetsegter.hu/hirek/iranytu-tajekoztato-a-iii-es-iv-keruleti-iskolakrol-2/
https://tehetsegter.hu/hirek/iranytu-tajekoztato-a-iii-es-iv-keruleti-iskolakrol-2/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2485587378350477
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2485587378350477
https://tehetsegter.hu/hirek/iranytu-tajekoztato-a-iii-es-iv-keruleti-iskolakrol-2/
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Táncház a Kincső 
Együttessel

Táncházunkban folytatjuk te-
matikus sorozatunkat, amelyben 
tovább ismerkedhetünk a magyar 
nyelvterület tánctípusaival, hagyo-
mányaival, népdalaival, népvise-
leteivel és zenéjével. Tánctanítás 
után szabadtánc!
A rendezvény házigazdája Mosóczi Ist-
ván Örökös Aranysarkantyús táncos, 
néptáncpedagógus.
Közreműködnek: a Kincső Néptánc-
együttes és az Óbudai Népzenei Iskola 
tanárai és növendékei.
Helyszín:
Békásmegyeri Közösségi Ház
1039 Budapest, Csobánka tér 5.
Időpont: 2019. december 6., 18:00
A belépés díjtalan.

Az Aelia Sabina Alapfokú 
Művészeti Iskola 
karácsonyi koncertje

A hangversenyen közreműködik az 
Aelia Sabina Vonószenekar, valamint 
az iskola tanulóiból alakult kamaracso-
portok. A műsoron barokk, klasszikus 
és XX. századi szerzők adventi hangu-
latot idéző művei szerepelnek.
Vezényel: Héja Benedek
Műsoridő: 60 perc
Helyszín:
Békásmegyeri Közösségi Ház
1039 Budapest, Csobánka tér 5.
Időpont: 2019. december 14., 17:00
Jegyár: 500 Ft

Irány az Egyetem 2020

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának Köznevelésért Felelős 
Államtitkársága, a Klebelsberg 
Központ és a Magyar Rektori 
Konferencia közös programot in-
dít Irány az Egyetem 2020 néven. 
A Program alapvető célja, hogy 
a felsőoktatás kapuit minél több 
fiatal előtt kitárja, lehetőséget biz-
tosítva számukra a sikeres felvételi 
eredmény elérésére.
Magyarország alapvető érdeke, 

hogy minél több, jól képzett, kreatív, 
a hazájáért és családjáért tenni akaró 
szakember lépjen ki a hazai munka-
erőpiacra. Ehhez nyújt esélyt az Irány 
az Egyetem 2020 program, amelybe 
a tankerületi központok által fenntar-
tott intézmények mellett egyházi és 
szakképzési centrumok által fenntar-
tott iskolák bekapcsolódtak.
Ki jelentkezhet?
Minden olyan, nagykorú, cselek-

vőképes, tanulói jogviszonnyal nem 
rendelkező, a gimnáziumi érettségi bi-
zonyítványt 2019. december 31. előtt 
megszerzett magyar állampolgár je-
lentkezhet a Programba, aki valamely 
tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát 
szeretne tenni a 2020. május-júniusi 
érettségi időszakban.
Hol lehet jelentkezni és mire?
Minden megyében szervezünk emelt 

szintű érettségire felkészítő tanfolya-
mokat. A települések és intézmények 
listája a kapcsolattartók elérhetősé-

geivel együtt a Klebelsberg Központ 
honlapján megtalálható. A következő 
tantárgyak esetében indul januárban 
a felkészítés:
• magyar nyelv és irodalom,
• matematika,
• történelem,
• angol,
• német,
• fizika,
• biológia,
• kémia,
• földrajz.

Mikor kezdődik a Program?
A felkészítők 2020. január 20-tól in-

dulnak, és 2020. április 30-ig tartanak. 
Minden tantárgy esetében heti két óra 
a felkészítés időtartama, az órarendről 
írásban kapnak tájékoztatást a jelentke-
zők. A felkészítések csoportos formá-
ban zajlanak. A csoportok minimális 
létszáma nyolc fő, amennyiben a jelent-
kezők száma ezt nem éri el, akkor a fel-
készítést szervező intézmény és fenn-
tartója dönt arról, hogy a felkészítőt 
elindítja-e. Jelentkezni írásban, a név és 
a választott tantárgy, valamint a telepü-
lés megadásával lehet 2019. december 
3. és 2020. január 9. között, a honlapon 
található elérhetőségeken keresztül. 
A Programban történő részvétel ingye-
nes, azonban a jelentkezőnek írásban 
vállalnia kell, hogy az általa előzetesen 
megjelölt felkészítőn részt vesz.
Irány az egyetem 2020 – egy lehető-
ség, amelyet meg kell ragadni!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://kulturkozpont.hu/esemeny/tanchaz-a-kincso-egyuttessel-6/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/tanchaz-a-kincso-egyuttessel-6/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/az-aelia-sabina-alapfoku-muveszeti-iskola-karacsonyi-koncertje-2/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/az-aelia-sabina-alapfoku-muveszeti-iskola-karacsonyi-koncertje-2/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/az-aelia-sabina-alapfoku-muveszeti-iskola-karacsonyi-koncertje-2/
https://tehetsegter.hu/hirek/irany-az-egyetem-2020/
https://tehetsegter.hu/hirek/irany-az-egyetem-2020/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/tanchaz-a-kincso-egyuttessel-6/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/az-aelia-sabina-alapfoku-muveszeti-iskola-karacsonyi-koncertje-2/
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Pályaorientációs nap a Csalogány EGYMI-ben

November 18-án rendezte meg 
a Csalogány Iskola a pályaorientá-
ciós napot, melyet, mint az előző 
években is, az intézmény készség-
fejlesztő iskolai munkaközössége 
szervezett meg. Iskola speciális jel-
legéből adódóan a rendezvény a sé-
rült fiatalok szüleit szólította meg.
Az idei alkalommal azt a kérdést jár-

tuk körül, milyen lehetőségek várnak 
a közoktatásból kikerülő értelmi sérült, 
fiatal felnőttek számára. Az értelmileg 
akadályozott embereknek, különböző 
mértékben ugyan, de egész életükben 
szüksége van, lesz segítségre, hiszen 
önálló életvitelre csak támogatással 
képesek. A pályaorientációs nap prog-
ramjáról a Tankerület többi speciális 
iskoláját is értesítettük, sok szülő élt is 
a meghívással.
A vendégeket Dr. Kántor Gézáné 

intézményvezető asszony köszöntöt-
te, bemutatta a meghívott előadókat, 
ismertette a nap menetét. Elsőként in-
tézményünk gyermekvédelmi felelőse, 
Kalocsa Mónika tartotta meg eladását, 
az igénybe vehető támogatási rendszer-
ről, valamint a felnőtt értelmi sérültek 
ellátórendszeréről beszélt. Meghívott 
előadóink közül először a VI. kerüle-
ti Terézéno vezetője, Kecskés Andrea, 
mutatta be intézményének működé-
sét, amely nappali ellátás rendszerében 
nyújt ellátást tizenhat felnőtt részére. 
Az értelmi fogyatékosok napközi ott-
honát egy hatalmas polgári lakásból 
alakították ki. Az igazgatónő előadá-
sából megismerhettük a színes prog-
ramokat, terápiás lehetőségeket, me-
lyekkel tartalmasan töltik ki a naponta 
hozzájuk járó emberek hétköznapjait.

Következő előadónk G. Szántó Luca 
volt, az Óbudai Rehabilitációs és Fog-
lalkoztatási Központ munkatársa. 
Az évtizedek óta működő intézmény-
ben is nappali ellátás igénybevételére 
adnak lehetőséget felnőtt értelmi sé-
rült embereknek, színes szabadidős te-
vékenységeket, sportolási lehetőséget, 
gyógypedagógiai fejlesztést biztosítva 
számukra.
Az előadások sorát Rábaközi Emma, 

a Küldetés Egyesület elnöke folytatta. 
1991-ben szülői összefogás hozta létre 
a szervezetet, amely autista otthono-
kat, támogatott lakhatást, nappali ellá-
tást tart fenn Budapesten és vidéken is. 
Nemrégiben a Rákóczi úton megnyi-
tották az Egyenlő Kávézót, ahol sérült 
emberek dolgoznak.
Az utolsó előadást Némethné Hor-

váth Bea és Monostori Ágnes, a Strá-
zsa Tanya Szociális Szövetkezet veze-
tői tartották, akik vendéget is hoztak 
magukkal, egy 25 évvel ezelőtt a Csa-
logány iskolában végzett fiatalember 
személyében. Megismertették velünk 
a „Strázsapróba” rendszerét, amelyből 
kifejlődött a Szabadszálláson működő 
támogatott lakhatás és a hozzá kapcso-
lódó nappali foglakoztató. A náluk élő 
fiatalok a szövetkezet tanyasi vendég-
házában is dolgoznak, részt vesznek 
a vendégfogadásban. Arra biztatták 
a szülőket, bátran vágjanak bele hason-
ló szervezetek létrehozásába, hiszen 
így tudnak részt venni sérült gyerme-
keik felnőtt életének alakításában.
Az előadások után a szülők és a kol-

légák is kérdésekkel halmozták el 
az előadókat, akik szívesen álltak ren-
delkezésükre.

Adventi koncert 
a Csalogány Kórussal

A Csalogány Intézmény szeretettel 
meghív minden kedves érdeklődőt 
Tolcsvay Béla és a Csalogány Kórus 
adventi koncertjére az Óbudai Evan-
gélikus Egyházközség templomába.
Helyszín: Evangélikus templom
1034 Budapest, Dévai Bíró Mátyás tér 1.
Időpont: 2019. december 12., 16:00

Megnyílt az újpesti 
jégpálya

November 29-én ismét kinyitott, 
és egészen február 16-áig várja 
a közönséget a Szent István téri 
jégpálya, amely hétfőtől péntekig 
15 és 20 óra között, szombaton és 
vasárnap 9-től 14, illetve 15-től 20 
óráig tart nyitva.
A jeget mindennap 14 és 15 óra kö-

zött újítják fel. A pályát mindenki in-
gyen, de csak saját felelősségére hasz-
nálhatja, a kesztyű pedig kötelező! 
Ha nincs, korcsolyát is lehet bérelni 
a helyszínen, ahol melegedő is van.
(A jégpálya 2020. január 2-tól hétfőtől csü-
törtökig és vasárnap 19 órakor zár.) 

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2485589255016956/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2485589255016956/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2475335586042323/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2475335586042323/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2475335586042323/?type=3&theater
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A Megyeri Úti Általános Iskolá-
ban 25 éve, az intézmény első Pe-
dagógiai Programjának bevezeté-
se óta taníthatnak emelt szinten 
informatikát.
Nevelőtestületünk tagjai igyekezet-

tel tartanak lépést e gyorsan fejlődő 
tudományággal. Az idei tanévben 
már egy okostanterem is a rendelke-
zésünkre áll a korszerű nevelő-oktató 
munka támogatásához. Az ünnepé-
lyes megnyitó óta informatika mun-
kaközösségünk tagjai igyekezettel 

készültek az Oktatási Hivatal Bázis-
intézményi programjára.
Hogyan teremtsük meg a megfelelő 

egyensúlyt a digitális és a nyomtatott 
tananyag között? Hogyan állítsuk 
a többi tantárgy szolgálatába az in-
formatikai ismereteket? Ezekre a kér-
désekre kerestünk választ szakmai 
napunkon. Pedagógusaink szakmai 
megújulását segíti, hogy két felsőok-
tatási intézmény (KRE, ELTE TÓK) 
hallgatói számára biztosítunk tanítási 
gyakorló helyet. Az ELTE Digitális 

Az iskolai nevelés, oktatás minden 
területére igyekszünk becsempészni 
egy-egy jó gyakorlatot, egy-egy pro-
jektet, ami a környezettudatosságért 
végzett munkánkat élményszerűvé, 
eredményessé teszi, és a tantárgyközi 
kapcsolatokat is rendszeresen kihasz-
náljuk alsó tagozaton.
A gyerekek egyik kedvelt tevékeny-

sége a téli madárvédelem, amely ki-
váló az újrahasznosítás lehetőségei-
nek megismerésére, kihasználására is. 
Mindezeken felül iskolánkban lehe-
tőségünk van még a szelektív hulla-
dékgyűjtésre (papírgyűjtés, használtelem 
gyűjtés, PET-palack gyűjtés, használt mo-
biltelefon gyűjtés) is.
A „Szelektív hulladékgyűjtés padlóro-

botokkal” elnevezésű foglalkozásunk 
során a résztvevők betekintést nyer-
hettek a padlórobotok használatá-

nak módszertanába, láthattak néhány 
példát a robot nélküli ismeretszerzés 
első lépéseire, a kódolás, programozás 
bevezetésének kreatív megoldásaira 
és algoritmusok alkalmazására. Mind-
emellett ötleteket kaptak a fenntartha-
tóságra nevelés megvalósításához, né-
hány informatikai eszköz, alkalmazás 
(padlórobotok; saját tervezésű tematikus 
pályák; QR kód; Kahoot kvíz) és néhány 
újrahasznosított eszköz („Kinder kap-
szula méhecske”) bemutatásával. A fog-
lalkozást végig kísérte a tantárgyak 
közötti kapcsolatrendszer maximális 
kihasználása is.
A foglalkozás során igyekeztünk jó 

példát mutatni arra, hogyan lehet folya-
matosan ébren tartani a tanulók érdek-
lődését az informatika és az informa-
tika újdonságai iránt; hogy a robotika 
eszközeinek segítségével hogyan lehet 

elindulni az úton, amely során a gye-
rekek hatékonyan gondolkodó, kreatív 
problémamegoldókká válhatnak.

Őszi Pedagógiai Napok a Megyeri Úti Általános Iskolában

A fenntarthatóság pedagógiája az Őszi Pedagógiai Napokon

Pedagógia Tanszékének munkatársai 
sok éve támogatják szakmai munkánk 
folyamatos fejlődését. Dr. Lénárd 
András egyetemi docens, az ELTE 
TÓK Digitális Pedagógia Tanszék ve-
zetője előadást tartott vendégeinknek: 
Legyen digitális környezetünk is egészséges 
és élhető! címmel.
Iskolánk Legorobot szakkörösei 

Knotz Lászlóné tanárnő vezetésével 
egy rendkívüli osztályfőnöki órán a di-
gitális környezetszennyezés témáját 
járták körül. Játékos feladatokon ke-
resztül vizsgálták az okokat, következ-
ményeket, megoldási lehetőségeket. 
Az interaktív foglalkozás közben ven-
dégeink megismerhették a Classflow 
tanóraszerkesztő programot. 
Az Őszi Pedagógiai Hét programjai 

ebben a tanévben a fenntarthatóságra 
nevelés téma köré szerveződtek. Elő-
adónk és két bemutató foglalkozásunk 
is ezt a témát járta körül. A program 
ideje alatt a hozzánk látogató vendé-
gek bepillantást nyerhettek az iskola 
Örökös Ökoiskola tevékenységébe is. 
Osztályaink Tündérkertekkel várták 
a kiállítás látogatóit. 

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2485306751711873/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2485304138378801/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2485306751711873/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2485304138378801/
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A „Tiszta szívvel festeni” című 
kortárs kiállításon jártak a Cso-
konai Vitéz Mihály Gimnázium 
kilencedikes humán szakos és 
kadét diákjai, ahol Kondor Attila, 
Szotyory László, Lajta Gábor és 
Konkoly Gyula életműveibe nyer-
hettek betekintést. A programról 
Sándor Zsolt tanár úr gondolatait 
olvashatják.
A tradicionális festészet műfaja az el-

múlt három-négy évtizedben világ-
szerte és itthon is háttérbe szorult. 
Voltak és vannak azonban szép szám-
mal jelentős alkotók, akik a festészet 
lényegi problémáival foglalkoztak vagy 
azokhoz visszatértek. Azok ősi tech-
nikáitól, eszközeitől, a látásban fel-
halmozódott tapasztalatoktól – többek 
között a figuralitástól – nem elszakadva 
művelnek kortárs művészetet.
A négy önálló életművet bemutató 

tárlat közös gondolata a festészet. Bár 
Kondor, Szotyory, Lajta és Konkoly 
más-más életszakaszban vannak és el-

térő vizuális eszköztárral jelenítik meg 
gondolataikat, mégis ugyanaz művé-
szetük célja: tiszta szívvel festeni.
Szotyory László misztikumba haj-

lóan fátyolos festményeit csodáltuk 
meg először, majd Kondor Attila 
transzcendens alkotásai ejtettek ámu-
latba minket, Lajta Gábor és Konkoly 

Gyula képei pedig igen gondolatéb-
resztőnek bizonyultak - történeteket 
kapcsoltunk, kreáltunk a látottakhoz.
Mindenkinek más-más műtárgy lett 

a kedvence, de a kiállítás összessé-
gében is nagy hatást gyakorolt ránk, 
s a kortárs művészetet ismét sikerült 
közelebb hoznunk a diákjainkhoz. 

A Műcsarnokba látogattak a Csokonai gimnazistái

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Kuruc-labanc kiállítás megnyitása a Károlyiban

doznak és diadalt aratnak az ellen-
ség, a labancok felett. Számos regény, 
monda, népdal és mese őrzi alakjukat. 
Ez a hősi világ elevenedik meg a gye-
rekek munkáiban, amelyek 2019 nov-
emberében néhány hétig iskolánk ga-
lériájának kiállítóterét díszítették.

A 2019-es esztendő Rákóczi em-
lékév annak apropóján, hogy 
315 esztendeje választották meg 
II. Rákóczi Ferencet Erdély feje-
delmévé. Az Újpesti Károlyi Ist-
ván Általános Iskola és Gimná-
ziumban Károlyi Galériája ebből 
az alkalomból hirdetett pályáza-
tot Kuruc-labanc címmel, amely 
felhívásra örvendetesen sok diák 
küldte el munkáját.
A pályázatunkon tizenkét iskola pá-

lyázott közel kétszáz alkotással. A dí-
jakat korcsoportonként Somos Zsuzsa 
képzőművész adta át a kiállítás meg-
nyitásán. Az oklevél mellé a díjazott al-
kotásokból készített színes katalógust 
kapták a diákok és felkészítő tanáraik. 
Rákóczi a magyar történelem talán 

legkiválóbb alakja. Karrierjét, hatal-
mas vagyonát, magánéleti boldogságát 
és még személyes szabadságát is felál-
dozta hazája sorsának jobbra fordulása 
reményében. Mindenképpen alkalmas 

tehát arra, hogy példaképként egy diá-
kok számára kiírt képzőművészeti pá-
lyázat középpontjába kerüljön. 
A kor, amelyet képviselt, romanti-

kus képként él bennünk. Daliás ku-
ruc vitézek, dali pár pisztollyal, éles 
szablyákkal remek paripákon szágul-

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2485592838349931/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2485592838349931/
https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2485591628350052/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2485591628350052/
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A 2.a osztályosok alig egy éve 
tanultak meg olvasni az Újpesti 
Károlyi István Általános Iskola és 
Gimnázium falai között, de már 
ennyi idő után is elmondhatják 
magukról, hogy rendszeres könyv-
tárlátogatókká váltak. Erről Varga 
Zsoltné Mónika és a 2.a beszámo-
lóját olvashatják.
Néhány betűt ismertek még csak 

a gyerekek, amikor már beiratkoz-
tunk a Király utcai könyvtárba. 
Szokták a gyerekek a könyvek il-
latát, a kölcsönzést, a könyvtári vi-
selkedést. Azóta sok könyvet elol-
vastak. Utoljára Pom Pom láz tört 
ki az osztályban, de végigsöpört 
már a Findusz és Pettson őrület is. 
Természetesen sok más mesét is el-
olvastak már a gyerekek. Egy-egy 
történetet be is mutatnak társaiknak, 
ezzel kedvet csinálva nekik.

És hogy miért is járunk mi könyv-
tárba? Erről a gyerekek így írtak:
Azért jó könyvtárba menni, mert 

ott érdekes könyveket találunk és van 
olyan könyv is, ami otthon nincs. De 
azért is jó könyvtárba menni, mert 
szebben fogunk olvasni.
Érdemes is szebben olvasni, mert 

a könyvtárban szépek a mesék és 
a történetek. Nem csak szépek a me-
sék, de még a könyvtárban bővíthet-
jük a tudásunkat is, mert sok érdekes 
könyv található benne, és annyi jó 
program vár ott ránk, hisz még fes-
teni is lehet.
Mi másodikosok szeretjük a könyv-

tárat, mert a könyvtárban sok barát-
ságos néni és bácsi van, de csendben 
kell lenni, hogy ne zavarjuk a többi-
eket... de leginkább azért szeretünk 
könyvtárba menni, mert együtt, 
az osztályunkkal mehetünk.

Fogadj örökbe egy 
könyvet!

Az idei tanévben igazán külön-
leges módon ünnepelhették meg 
az Óbudai Árpád Gimnázium 
könyvtárában az iskolai könyvtá-
rak nemzetközi hónapját.
Gimnáziumunk szülői közössége 

könyvörökbefogadási akciót szervezett 
könyvtárunk gyűjteményének gazdagí-
tására, s ennek hála, több tucat értékes 
kötettel gyarapodhatott az a könyv-
gyűjtemény, amelynek sorsát az iskola 
alapítása óta viselték szívükön az Árpád 
Gimnázium diákjai és családjaik, csak-
úgy, mint az itt tanító tanárok. Megha-
tározó élmény volt számunkra tapasz-
talni, mennyire fontos ma is az árpádos 
családok számára a könyvtár.
Az ajándékba kapott kötetekbe írt 

bejegyzések még sok-sok évig fognak 
tanúskodni a 2019-2020-as tanévben 
az Árpádba járt diákok és családok se-
gítő jószándékáról.

Könyvtárba járni jó!

Macskák voltunk Londonban
A Kolibri Gyermek és Ifjúsági 

Színház mindegyik előadása rend-
kívüli igényességgel megalkotott 
darab. A nézőt elvarázsolja a színé-
szi játék, a díszlet, no és a minden 
alkalommal jelen lévő élő zene. 
A következőkben Sáringer Márta 
tanárnő írását olvashatják.
Nem csoda, hogy az intézmény sor-
ban egymás után hozza haza a kitün-
tető elismeréseket és díjakat nem-

zetközi fesztiválokról is. A Kerék 
Általános Iskola 4.b osztályával már 
harmadik éve veszünk részt rendsze-
resen az igazi színházi élmény meg-
tapasztalásában. Hiszem, hogy a te-
átrumot megszerettetni csak ilyen 
módon lehet.
Már az előcsarnokba érve megérint 

a különleges hangulat, és mint oly 
sokszor máskor, most is itt kezdődött 
a darab. Ezúttal a Macska voltam Lon-

donban című előadásra utaztunk hu-
szonhat fős kisbuszunkkal, mint min-
dig. A darab főhőse, Péter magányos 
kisfiú. Hiába szeretne, nem tarthat 
otthon macskát. Jennie kóbor macs-
kalány. Gyűlöli az embereket. Vará-
zsos módon találnak egymásra. Tör-
ténetük megmutatja, hogyan formál 
teljesebbé minket az igazi barátság.
A mi színházi programunk pedig kö-
zösséget formál, és boldoggá tesz!

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2485595768349638
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2485595768349638
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2485308971711651/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2485308971711651/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2485595768349638/2485594675016414/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2485597921682756
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A következőkben Horváth Éva, 
az intézmény technológia tanárá-
nak írását olvashatják.
Ebben az évben a Budapestről érkező 

küldöttség egyik tagja Szilágyi Ivett an-
gol-magyar szakos tanárnő nálunk volt 
elszállásolva, akiben megismerhettem 
egy nagyon lelkes, tehetséges pályakez-
dő kolléganőt. A margittai középiskolá-
sokat pedig én kísérhettem a Csokona-
iban rendezett gólyabálra. Csodálatos 
négy napot tölthettünk Budapesten 
úgy, hogy még a margittai középisko-
lás diákok sem voltak ismerősök vala-
mennyien számomra. Én csak nyolca-
dik osztályig tanítom a gyerekeket, de 
a középiskolások között van, aki csak 
kilencediktől jár a Horváth János El-
méleti Líceumba, így a diákok közül 
ketten voltak csak korábban tanítvá-
nyaim a csapatból; Nagy Ábel és Dara-
bont Tibor, mellettük Gavrilas Sabinát 
és Tarpai Barbarát most ismertem csak 
meg. Ennek ellenére úgy érzem nagyon 
hamar megtaláltuk a közös hangot. 
Megérkezésünk után már az első nap, 

a közös ebéd elfogyasztása alatt kide-
rült, hogy a gyerekek már jól ismerik 
egymást, sőt még a családok között 
is kialakultak baráti kapcsolatok, oda-
vissza, látogatások alkalmával. Első 
délután mozi látogatáson voltunk, ez-
után pedig megcsodálhattuk Budapest 
fényeit az óriáskerék tetejéről. Másnap 
délelőtt a Csodák Palotájában ismer-
kedhettünk technikával, tudománnyal, 
egyszóval csodákkal. Délután minden-
ki a gólyabálon tevékenykedett. Volt, 

aki zsűritag volt, vagy gólyaként vett 
részt az osztálytársaival a számukra 
kijelölt feladatok teljesítésében. Látva 
a gyerekek felhőtlen szórakozását rájöt-
tem, hogy nem is a feladatok teljesítése 
a fontos, hanem az érzések, a beszél-
getések, egyszerűen az együttlét, ami 
közelebb visz egymáshoz bennünket. 
Ha a média vagy a sajtó segítségével 
akarjuk megismerni a külhoniakat mi, 
az anyaországbéliek, ők pedig minket, 
akkor előfordulhat, hogy egy teljesen 
irreális kép alakul ki bennünk. A sze-
mélyes tapasztalat sokkal nagyobb le-
hetőséget ad, hogy helyes képet alakít-
sunk ki egymásról és mindenki a saját 
közösségének hasznos tagjává váljon.
A következő napon, szombaton 

a Budapesti Állatkertben töltöttünk 
néhány órát, ahol egy fiatal tanárnő 
Ambrus Antonietta örömmel tartott 
nekünk idegenvezetést, és felhívta a fi-
gyelmünket sok érdekes dologra a lá-

Látogatás az újpesti testvériskolában
tottakkal kapcsolatban. Mire besöté-
tedett és ismét csodálhattuk Budapest 
esti fényeit, megérkeztünk a Margitszi-
getre, ahol a Zenélő Szökőkút színes 
játékában gyönyörködhettünk és hall-
gathattuk a víz hangjátékát. 
Az utolsó napra maradt a Láthatatlan 

kiállítás megtekintése, ami számomra 
a legnagyobb élmény volt. Napokig 
a hatása alatt voltam, csak nagyon ne-
hezen tudtam a helyére rakni az érzé-
seket. Betekintést nyerhettünk a világ-
talanok mindennapi életébe. Ha nem 
tudjuk kipróbálni az embertársunk 
világát, életét, vagy néhány percre akár 
az ő helyébe kerülni, nincs rá lehető-
ség, hogy megértsük őt. Talán még 
arra sem, hogy segítsünk neki. 
Gondolom így van ez a tanár diák vi-

szonyban is. Nagyon nehéz egy tanár-
nak minden tanítványáról tudni, hogy 
éppen mi bántja, gondolatait mi köti le, 
mi gátolja abban, hogy jól teljesítsen. 
Szükség van ezekre a találkozásokra, 
közös élmények gyűjtésére, hogy az-
tán mindenki feltöltődve, lelkiekben 
gazdagodva tudja folytatni még na-
gyobb lendülettel azt, ami rábízatott. 
Nagyon köszönöm és hálás vagyok, 
hogy mindezeknek részese lehettem. 
Az éjszakába nyúló beszélgetések volt 
középiskolás kori barátnőmmel hosz-
szú ideig emlékezetesek maradnak. 
Köszönjük a kellemes utazást Balla 
Sándor tanár úrnak, a Horváth János 
Elméleti Líceum biológia szakos taná-
rának. Bízunk a folytatásban!

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2485587378350477
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2485587378350477/2485585565017325/?type=3&theater
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A napközisek libás sütit sütöttek és 
akadálypályáztak, közben megtekin-
tették a Márton napi kiállítást.
Élménydús, érdekes, mozgalmas na-

pot rendeztek a szervezők; az ötletadó 
főszervező Paksainé Bóka Ágnes, igaz-
gatóhelyettes volt, akinek a kivitelezés-
ben Bezzeghné Csikós Tünde, alsó 
tagozatos munkaközösség vezetője se-
gédkezett Bozsóki Orsolya munkakö-
zösség vezető irányításával (idegennyelvi 
feladatlapok összeállítása, zsűrizés). A le-
bonyolításban részt vett Bákonyiné 
Szűcs Ildikó igazgatóhelyettes (libás 
süti sütés), Antalffy Ágnes (akadálypálya), 
Kemény Kriszta és Bezzeghné Csikós Tünde 
(élőkép), Pukli Gabriella (népi játékok és 
táncház), valamint az Óbudai Múzeum 
két múzeumpedagógusa. Nagy köszö-
net jár az osztályfőnököknek is, akik 
a gyerekekkel végigjárták az egyes állo-
másokat, és irányították a napi felada-
tokat. A szülőknek pedig a sok libás 
finomságot köszönjük, amikkel hozzá-
járultak a Márton naphoz. Minden gye-
rek élvezettel vett részt a sokféle prog-
ramon, ami az eddigi hagyományaink 
folytatásaként, de kicsit másként, válto-
zatosabban került megrendezésre.

A Márton napot egy egész na-
pos programsorozattal ünnepel-
ték a Fodros Általános Iskolában. 
A feladatok közül néhányat zsűri 
is értékelt, az eredményhirdetésen 
oklevéllel és apró ajándékkal jutal-
mazták a legügyesebb osztályokat.
Finom libareggelivel kezdtük a napot. 

Minden osztály libatepertővel, libazsí-
ros kenyérrel, tepertős pogácsával és 
különféle hagyományos étellel készült, 
és közben megismerkedtünk Szent 
Márton legendájával is.
Az első feladatként egy libás tál el-

készítését kaptuk, amit zsűri értékelt. 
Kiváló, kreatív megoldások születtek. 
A legszínesebb, legsokszínűbb, legíny-
csiklandóbb, legszínesebb, leglibásabb 
és legegészségesebb kategóriákban 
hirdettek eredményt, melynek győzte-
si a 4.a, 2.a, 5.b, 3.b, 7.b és a 7.c osz-
tály. Ezután az alsó tagozatosoknak 
az Óbudai Múzeum két munkatársa 
tartott libás hagyományőrző foglal-
kozást. Ezt követően népi játékokat 
játszhattunk, Szent Márton életéből 
élőképet alakítottunk, de előbb ki kel-
lett találnia minden osztálynak, hogy 
az odakészített tárgyak közül melyiket 
használhatja fel kellékként. A felső ta-
gozatosok eközben táncházban vettek 
részt, az élőképet ők is végigjátszották, 
és egy akadálypályán mehettek végig. 
Délelőtt minden osztály barkácsolt 
valamit, libát vagy lámpást készítettek, 
amikből kiállítást rendeztünk. A nap 
folyamán lehetőség nyílt érdekes angol-
német nyelvű feladatlapok megoldásá-

ra is. A kézműveskedés és a feladatla-
pok eredményei alapján a következő 
osztályok jeleskedtek: a 3.a, 5.d, 6.b, 
8.a és a 8.c osztály a barkácsmunkáival 
tűnt ki, az idegennyelvi feladatlapokat 
pedig a 3.b, 4.b, 3.c, 4.a, valamint a 6.a, 
8.c, 5.d, 8.a, 5.a, 7.b osztályok oldot-
ták meg a legmagasabb pontszámmal. 
Az 1.a-sok a legeredményesebb osz-
tály oklevéllel dicsekedhetnek, mivel 
ők minden feladatban magas pont-
számot értek el. Délután folytatódtak 
az események. A német nyelvet tanu-
lók ellátogattak az Első Óbudai Álta-
lános Iskola Márton napi ünnepére. 

Márton napi projektnap a Fodrosban

https://www.facebook.com/tankerhir3
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A Bárczi Géza Általános Isko-
la hosszú évek óta november hó-
napban Márton napi mulatságot 
szervez. Hol az alsós színjátszókör 
mesejátékának megtekintésével, 
hol kézműves feladatokkal, hol 
akadályversennyel tettük emléke-
zetessé ezt a napot. Idén rendha-
gyó ünneplést terveztünk.
A délelőtt folyamán már ráhangolód-

tak az osztályok a délutáni mulattságra, 
ki Szent Márton történetével ismerke-
dett, ki libazsíros kenyeret kóstolt, ki 
ludas dalokat énekelgetett, de volt, aki 
lámpást készített az esti felvonulásra. 
Ebéd után már lázban égtek a gyere-
kek, hiszen a Kifli Zenekar látogatott 
el az iskolába. A tornaterem meg-

telt daloló, táncoló gyerekekkel, ahol 
a kifliügyi konferencia keretében meg-
tudtuk, hogy hol él az unkadzsunka, 
utaztunk a kiflihajóval és az is kide-
rült, hogy nincs szebb madár, mint 
a…lúd? kánya? fecske?
Sajnos az esti lámpás felvonulás 

az eső miatt elmaradt, de ezt két nap 
múlva pótolni tudtuk. Minden alsós 

Márton nap a Bárcziban – egy kicsit másképp

Márton nap az iskolánkban
A Szigeti József  Utcai Általános 

Iskolába idén is bekopogtatott 
a november, ezzel együtt egy újabb 
jeles nap, Márton napja. Az intéz-
mény programjairól Kissné Szabó 
Edit napközis tanárnő beszámoló-
ját olvashatják.
Iskolánkban évek óta hagyomány, 

hogy felelevenítjük ezt a régi szokást. 
Már napokkal előtte beszélgettünk 
erről a napról, olvastunk Szent Már-
tonról. Dalokat tanultunk, meséket 
néztünk. November 11-én egy közös 
programmal kezdődött az ünneplés. 
Jó hangulatban, az egész alsó tagozat 

együtt játszott és énekelt az udvaron. 
Libákról szóló dalokat énekeltünk és 
ezzel kapcsolatos körjátékokat ját-
szottunk, amit a gyerekek nagyon él-
veztek. Ezután következett jól megér-

demelt libalakoma: libazsíros kenyér, 
lilahagymával. Mindenkinek nagyon 
ízlett, bőven volt repeta is. A követke-
ző program egy kézműves foglalkozás 
volt. A napközis tanítók lelkiismeretes 
felkészülésének köszönhetően a gye-
rekek nagyon szép munkákat készí-
tettek el, természetesen libákról. Volt, 
aki táncoló libát készített, születtek na-
gyon szép mozaikképek, ajtódíszek is.
Összességében egy nagyon jó han-

gulatú, hasznosan eltöltött délutánon 
vehettünk részt, amely ismét közelebb 
hozta egymáshoz a Szigetis csapatot. 
Köszönjük mindenkinek a munkáját!

kisgyerek világító mécsessel sétálta 
körbe az iskolát, miközben felhang-
zott a Hatan vannak a mi ludaink, 
az Egyél libám, egyél már és a már jól be-
gyakorolt Nincs szebb madár, mint a lúd 
kezdetű dalok. A lámpás felvonuláson 
sok szülő is csatlakozott hozzánk, 
hogy fényeinkkel együtt emlékezzünk 
Szent Márton jótetteire. 

November 11-én az Angol Nyel-
vet Emelt Szinten Oktató Általá-
nos Iskola 4.a és 4.b osztálya rövid 
dalos-táncos játékkal emlékezett 
meg Márton nap hagyományáról 
Bednárik Zsuzsanna és Csókás Eri-
ka felkészítő tanárok segítségével.
Élt egyszer réges-régen Pannóniában, 

Savária városában egy fiú, akit Márton-
nak hívtak. Amikor felcseperedett kato-
nának állt a római hadseregbe. Lovaglá-
sai során midig segített a szegényeknek, 
akiknek ruhát, cipőt és élelmet adott. 

Egyszer egy koldussal elfelezte a saját 
köpenyét, mert dermesztő hideg volt. 
Álmában megjelent Isten, és saját sere-
gébe szólította. Kilépett a hadseregből, 
és kard helyett keresztet vett a kezébe.
Vándorlásai során elért egy olyan vá-

rosba, ahol új püspökre volt szükség. 
Az emberek őt javasolták. Nem akart 
püspök lenni, ezért elbújt egy libaólba. 
A libák gágogni kezdtek, és így meg-
találták Mártont. Őt püspökké vá-
lasztották, a libákat pedig aznap este 
megsütötték! Márton napján azóta is 

libasültet esznek, és akkora rétest nyúj-
tanak mellé, amekkora a köpönyege 
volt! Így szól a legenda...

Márton legendája az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskolában

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2485601801682368
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2485606425015239
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2485601801682368/2485601135015768/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2485606425015239/2485606051681943/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2485603491682199
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2485603491682199/2485603158348899/?type=3&theater
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A Csalogány Általános Iskola 
hagyományai közé tartozik már 
a félévente megrendezésre kerülő 
egészségnap, amely idén novem-
berben került megrendezésre.
A szervezéskor sok mindenre gon-
doltunk: legyen szórakoztató, jó han-
gulatú, ismeretterjesztő. Kiemelkedő 
szempont volt az is, hogy motiváljuk 

és sikerélményekhez juttassuk tanuló-
inkat, hiszen fejlődésük során az önbi-
zalom erősítése előkelő helyen szere-
pel! Az osztályok forgószínpadszerűen 
látogatták az állomásokat. Az osztá-
lyokat szakoktatók, fejlesztő pedagó-
gusok, gyógypedagógiai asszisztensek, 
gyermekfelügyelők kísérték. Minden 
állomáson tizenöt perces időinter-
vallumban cserélődtek a csoportok. 
A programok felén meghívott ven-
dégek, a másik felén kollégiumi neve-
lőtanárok voltak az állomásvezetők, 
akik a feladatok, játékos feladványok 
megoldásában segítették tanulóinkat. 
Tizennégy állomáson szerveztünk is-
meretterjesztő programokat. Volt állat-
simogató, zenés-torna, fogápolásra és 
személyi higiéniára nevelő program is.
Az alsó tagozatos diákok kézműves 

foglalkozások keretében kapcsolódtak 
az Egészségnaphoz, melynek során 

Egészségnap a Csalogány EGYMI-ben!
felhívó jellegű plakátokat készítettek 
az egészséges táplálkozás témakörében. 
A gyermekotthon és diákotthon lakói 
pedig különböző kreatív technikákkal 
gyümölcskosarat készítettek a délutáni 
foglalkozások keretében. Az Egész-
ségnap lehetőséget adott a játékos ta-
nulás megvalósítására, hiszen mi lenne 
fontosabb, mint az egészséges életmód 
megalapozása, szokássá formálása!? 
Ezúton szeretnénk megköszönni 

a meghívott vendégek odaadó mun-
káját! Vendégeink visszajelzése alapján 
nagy örömmel térnek vissza a Csalo-
gány iskola diákjai körébe, mert a gye-
rekek szeretete, öröme és érdeklődése 
pozitív élményként marad meg a segí-
tőink számára. Találkozunk a második 
félévben is egy fergeteges-forgatagban, 
mely az egészséges életmód témaköré-
ben az Öko-Csali egyik programjaként 
kerül újra megrendezésre.

Egészségnap a Medgyessyben
A Medgyessy Ferenc Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskola hagyományosan, min-
den tanév novemberében megren-
dezi az intézmény egészségnapját. 
Játékos feladatokkal, előadások-
kal hívták fel idén is a figyelmet 
az egészséges életmód megisme-
résére, gyakorlására, kialakítására.
Az 5-6.osztályos tanulók öt állomáson 

foglalkoztak az egészséggel kapcso-
latos kérdésekkel. A sport állomáson 
az egész osztályt megmozgató felada-
tok voltak. Sorversennyel és partizán 
játékkal zárult ez a foglalkozás. A kö-
vetkező teremben az elsősegélynyúj-
tás fontosságáról hallottak előadást, 
majd „sérült” osztálytársukat kötözték 
be, illetve a mentőhívást gyakorolták. 
A harmadik helyszínen a NÉBIH 
szakemberei tartottak interaktív elő-
adást a „Bevezetés az élelmiszerbiztonság 
világába” címmel a helyes élelmiszer tá-
rolásról, vásárlásról. A negyedik terem-
ben az egészséges táplálkozás volt a fő 
téma. A gyerekek egészséges tízórait 
készítettek barnakenyérből, vajból, csí-

rákból, sárgarépából, lilahagymából, 
savanyúkáposztából, uborkából, para-
dicsomból. Nagy élvezettel fogyasz-
tották az általuk készített zöld-színes 
szendvicseket. Volt, aki két szelet után 
még repetázott is! Az ötödik állomá-
son különböző zöldségfélékből, mint 
a fejes káposzta, uborka, lilakáposz-
ta, brokkoli, karfiol, retek, sárgarépa, 
petrezselyemzöld, szemes bors, vagy 
szegfűszegből készültek a „zöldségszob-
rok”. Minden osztály tálcára készíthette 
kreatív kompozícióját.
A 7-8. osztályos tanulóknak előadó-

kat hívtunk – pszichológust, egészségügyi 
szakközépiskolásokat, rendőrt és orvostan-
hallgatókat – akik bemutatót, foglalko-
zást tartottak a megadott témákban. 
Az első teremben az iskolai bántal-
mazás veszélyeire, következményeire 
hívta fel a figyelmet a rendőrnő. Be-
mutatóján a mindennapi élet helyes 
magatartási szabályairól is beszélt. 
A kémiai előadóban az orvostanhall-
gatók szexuális felvilágosító előadást 
tartottak vetítéssel egybekötve, mely-
nek végén óvszert is kaptak a tanulók. 

A pszichológus előadást, foglalkozást 
tartott a kamaszkori lelki- és szelle-
mi fejlődésről. Előadásának fő témá-
ja A Boldogság pszichológiája volt, mely 
mindenki számára nagyon fontos. Fel-
hívta a figyelmet mások megismerésé-
nek fontosságára, ezzel segítve a jobb 
osztályközösségek kialakítását. A Ka-
nizsai Dorottya Szakgimnázium taná-
ra és tanulói újraélesztést mutattak be 
ambu babán, majd tanulóink is gyako-
rolhatták a befúvásos lélegeztetést. Ki-
csit nehezen kezdték diákjaink a tanu-
lást, de a foglalkozás végére mindenki 
megpróbálta, megcsinálta a feladatot.
A gyerekek kérésére idén a sport is 

bekerült a programba. A testnevelők 
izgalmas akadálypályát készítettek, 
melyen a gyerekek ügyesen haladtak 
végig. Mind a négy évfolyam meg-
beszélte az állomásokon történteket 
a hatodik órában. Elmondták az elő-
adásokról és a programokról, hogy mi 
tetszett a legjobban, és mit lehetne jö-
vőre másképpen csinálni.
Az egészségnapot a HunGast Gyermek-
menza támogatta finom salátáival.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2485609038348311/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2485611745014707
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2485609038348311/
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„Ha rossz napja van felvidítod, ha jó napja van vele örülsz”
fogyatékkal élő fiatalok gyűltek össze, 
hogy egy közös program keretében is-
merkedjenek egymással.
A sikeres szervezésnek köszönhetően 

együtt töltöttek néhány órát, hogy job-
ban megismerhessék egymást. A prog-
ram keretein belül előadásokat hallgat-
hattak meg a már jól működő közös 
kapcsolatokról, közösen csoportokba, 
párokba szerveződve játékos sportos 
feladatokat hajtottak végre, hogy ez-
által is közelebb kerülhessenek egy-
máshoz. A program befejezéseként 
Instagram keretet készítettek a fiata-
lok, kifejezve ezzel a számukra fontos 
gondolatokat az együtt töltött napról! 

Integrált programot tartottak 
a Csalogány EGYMI-ben novem-
ber közepén, az első hazai Youth 
Leader Day alkalmából.

A találkozó a Magyar Speciális Olim-
pia Szövetség szervezésében került 
megrendezésre november 15-én a Csa-
logány Általános Iskolában, ahol ép és 

Élmény-óra a Babits Gimnáziumban
Rendhagyó természetismeret 

órát tartottak novemberben a Ba-
bits Mihály Gimnázium ötödik 
osztályában, ahol a diákok a ku-
tyákról tanultak, de nem a hagyo-
mányos módon: magukkal hozhat-
ták kedvenc plüssállataikat, de élő 
állat is részt vett a tanórán. Jakus 
Tibor a gimnázium tanára új színt 
hoz a természetismeret órákba, 
tanárok, diákok kis kedvenceivel 
szemléltet, a kisgimnazistáknál te-
rápiás kutyával érzékenyít.
„A kutya az ember legjobb barátja”, tart-

ja a mondás, ezért arra gondoltam, 
hogy a témát sajátos módon dolgoz-
zuk fel a diákjaimmal. Előzetesen 
a gyerekek gyűjtöttek kapcsolódó 
közmondásokat, könyveket, filmeket, 

mesehősöket, valamint lerajzolhat-
ták kedvenc fajtájukat. Mivel a kutya 
az egyik legnépszerűbb háziállat, elő-
ször átbeszéltük a felelős kutyatartás 
hat legfontosabb szabályát. Az eh-
hez szükséges tárgyakat, eszközöket 
az egyik tanuló a magával hozott ku-
tyája segítségével élőben bemutatta. 
Megismerhették azt, hogyan zajlik 
az ember és az állat közti kapcsolat, 
amelyben a kutya vezérként fogadja 
el a tulajdonosát, utasításainak enge-
delmeskedik. Ezen keresztül a gyere-
kek megértették, hogy a szabályokat 
be kell tartani. A kutya másik jelleg-
zetessége a feltétel nélküli szeretet, és 
az érzelmek látványos kimutatása. 
Ezek hatására a szorongó vagy feszül-
tebb tanulók is feloldódtak, aktívan 

bekapcsolódtak az órába. Nem kellett 
fegyelmezni, odafigyeltek, de közben 
oldott légkörben sajátították el ezt 
a tananyagot, ami így életszagúvá vált 
számukra.

Dove Önbizalom Program a Benében
Napjainkban a közösségi oldalak 

rendkívüli módon befolyásolják 
az emberek, különösen a fiatalok 
énképét, önértékelését. A meste-
rien szerkesztett fotók világában 
könnyen elbizonytalanodhatnak 
saját testképükkel kapcsolatban.
A Dove Önbizalom Program egy 

speciális, fiatalokat célzó edukációs 
programot készített annak érdekében, 
hogy kialakuljon az általános és közép-

iskolás diákok egészséges énképe, ön-
bizalma és védekezési mechanizmusa 
a digitális tér egyre gyakoribb direkt és 
indirekt támadásaival szemben.
A rendszeres testmozgás népszerűsí-

tése, mint kiemelt fontosságú felada-
tunk a gyerekeknek nemcsak fittségi 
állapota és egészsége miatt fontos, 
hanem pozitív hatással van az önbi-
zalom, az egészséges énkép kialakítá-
sában is. Ezért is csatlakozott a Bene 

Ferenc Általános Iskola a Magyar Di-
áksport Szövetség által is támogatott 
kezdeményezéshez, melynek kereté-
ben színes, érdekes foglalkozásokon 
vehettek részt a felsősök. A foglalko-
zásokon a gyerekek ráébredtek, hogy 
milyen hamis lehet a közösségi médi-
ában megjelenő szerkesztett képek ál-
tal sugallt tökéletesség és felismerték, 
hogy az egészséges önbizalom alapja 
önmagunk elfogadása.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2485613108347904/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/p.2485612858347929/2485612858347929/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2485618761680672
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2485618761680672/2485617788347436/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2485616898347525
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A Csalogány EGYMI idén nov-
ember 22-én, pénteken tartotta 
a szokásos őszi nyílt napját, me-
lyen rengeteg érdeklődő vett részt. 
A látogatók sokféle foglalkozást te-
kinthettek meg a legkisebb osztály-
foktól egészen a készségfejlesztő 
iskola 12. osztályáig.
A látogatható foglalkozások idő-

pontjairól előzetesen tájékozódhat-
tak a vendégek, akik többféle ta-
nulási környezetbe is betekintést 
nyerhettek: részt vehettek a szakmai 
műhelyekben való foglalkozásokon, 
ahol mézeskalácsot és más finomsá-
gokat sütöttek a tanulók, illetve el-
látogathattak a mozgásos órákra is.
A nyílt napra nagy számban érkeztek 

illetékes szülők, más iskolák pedagó-
gusai, illetve olyan érdeklődő szülők is, 
akik gyermekeik leendő iskoláját keresik 
éppen. Több esetben a gyermekek, fia-
talok is eljöttek velük, akik be is kapcso-
lódhattak aktívan a foglalkozásokba.
Az órák látogatásán kívül fontos 

szerepet kapott az is, hogy a szülők 
a foglalkozások után ott maradhattak 
beszélgetni a pedagógusokkal, felte-
hették kérdéseiket az iskola működésé-
vel kapcsolatban. Átlagosan 8-10 szülő 
vett részt egy-egy órán, ami nagyon 
szép számnak mondható!
A nyílt nap nagyon jól sikerült, külö-

nösen fontos megjegyezni a jó szer-
vezettséget, ami ilyen vendégszámnál 
különösen fontos volt.

Kerületi német vers 
és prózamondó és 
kisjelenet verseny 
a Medgyessyben
A Medgyessy Ferenc Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-
lános Iskola november 20-21-én 
adott helyet a kerületi Német 
vers-prózamondó és kisjelenet 
versenynek.
A kétnapos rendezvény alatt a tanu-

lók elsőtől tizenharmadik évfolyamig 
tizenkét kategóriában versenyeztek. 
A versenyzői összlétszám igen magas 
volt, szerdán az alsósok, csütörtökön 
a felsősök és a középiskolások szere-
peltek, közel százhatvanan.
A legnépesebb kategória a kisjeleneté 

volt. Összesen kilenc csoport készült 
vidám, díszletekben, jelmezekben gaz-
dag kis színdarabbal. A versenyzőket 
elbíráló zsűri a versenyt színvonalas-
nak, változatosnak ítélte. Kiemelték, 
hogy évről évre sikeresebb az egyé-
ni kategóriákban a korcsoportoknak 
megfelelő szövegválasztás. A kisjele-
netek esetében a legnagyobb pozití-
vumnak a szereplők egyre szebb kiej-
tését említették a zsűritagok.

Az eredményhirdetés kategórián-
ként a versenyek napján megtörtént. 
Minden résztvevő névre szóló em-
léklapot, kategóriánként az első hat 
helyezett oklevelet, az első három 
ajándékot is kapott. A résztvevő is-
kolák jelenlévő pedagógusai pozití-
van nyilatkoztak a zökkenőmentesen 
lezajlott versenyről. Minden tanuló-
nak és felkészítő tanáraiknak szívből 
gratulálunk! A részletes eredménylis-
ta az iskola honlapján elérhető.
A diákok és felkészítőik vendéglátá-
sát a HunGast Kft. támogatta.

Az idei tanévben ismét a Fodros 
Általános Iskolában került meg-
rendezésre a III. kerületi Szépíró 
verseny, melyre az előző évhez 
hasonlóan szép számmal jelent-
keztek a diákok a városrész intéz-
ményeiből.
Tizenegy kerületi iskolából össze-

sen harminchárom nevezett gyer-
mek érkezett. A verseny célja, hogy 
teret biztosítson mindazon tanu-
lók számára, akik tehetsége a kéz-
írás szépségében is megmutatkozik. 
Csakúgy mint tavaly, az idén is ala-
pos szemrevételezést igénylő feladat 
hárult a zsűrire, nehéz volt a döntés 
meghozatala a szebbnél szebb mun-
kák rangsorolásában. 
Ezúton is szeretnénk gratulálni 

a szép eredményekhez, részvételhez 
és további sok sikert, kitartást kíván-
ni a jövőben is.

Szépíró verseny 
a Fodrosban

Nyílt nap volt a Csalogány EGYMI-ben

A Kerék Általános Iskola és Gim-
náziumban október végén ren-
dezték meg a hagyományos angol 
nyelvi versmondó versenyt a 3-4. 
évfolyamos diákoknak.
Mindig nagy izgalommal készülnek 

a versenyzők erre a megmérettetésre, 
de nem csak a gyerekek, a szervezők 
is évről évre kíváncsian várják a jól 
felkészült gyerekeket a versenyen.
A szép nevezési lapokkal a faliújságot 
díszítettük fel. A zsűri értékelését ko-
rábbi versenyzők, jelenleg a gimnázi-
um tanulói segítették.
Gratulálunk minden résztvevőnek!

Angol Nyelvi Versmon-
dó Verseny a Kerékben
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„Üssed, öcsém!”

Ismét az Első Óbudai Általános 
Iskolában koncertezett az Óbu-
dai Danubia Zenekar.
Kétségtelen tény, hogy a szimfoni-

kus zenekar legizgalmasabb, legso-
koldalúbb alegysége az ütőskar. Mil-
liónyi hangszer, csúnyán és szépen 
szóló vasak és fadarabok, műanyag 
vödrök és bezacskózott kések: szin-
te bármiből lehet ütőhangszer. És 
lett is: a zenekar kiváló művészei egy 
órában mutatták be nekünk az ütő-
sök izgalmas világát a törzsi dobolás-
tól a rock and rollig és tovább.
Bíztattak is minket a közös zenélés-

re a zenekar tagjai. Ért becsatlakozni, 
sőt, szinte kötelező volt, hiszen mint 
megtapasztaltuk: ütőzni végső soron 
mindenki tud, vagy legalább szokott. 
Üssed, öcsém!

munikáció is, melynek során belső 
változások, átalakulások és érzelmi 
megnyilvánulások valósulnak meg. 
A megnyitón a Csalogány Kórus és 

a Csalogány EGYMI tanári zeneka-
ra is színvonalas műsorral szerepelt 
Tárnoki Beatrix vezetésével. Az in-
tézmény részéről Sztaniszlavszky 
Márta intézményvezető helyettes 
mondott köszöntő beszédet.
A számos érdeklődő vendég és diák 

mellett jelen voltak a kerületi gyógy-
pedagógiai intézmények vezetői, va-
lamint megtisztelte a rendezvényt 
Turgonyi Dániel alpolgármester is. 
A kiállítást egy interaktív tárlatveze-
téssel zárta Pásztor Csaba, ahol az al-
kotókkal karöltve mesélt a képekről, 
valamit bemutatta saját alkotásait is.
A kiállítás december 13-ig tekint-
hető meg nyitvatartási időben 
a San Marco Galériában.

„Lelkem tükre szabadon”

A címadó kép, amely a „Lelkem tük-
re szabadon” címet viseli, is nagyon 
jól kifejezi a művészet felszabadító, 
kiteljesítő, valamint fejlesztő hatását.
A művészetterápiás műhelyt Pász-
tor Csaba gyógypedagógus, komp-
lex művészeti terapeuta vezeti, aki 
nem csak beszélt az alkotásokról és 

készítési módjukról, de mint alkotó, 
az ő képei is láthatóak ezen a kiállítá-
son. Köszöntőjében kitért a katarzis 
komplex művészetterápia módszeré-
re, mellyel dolgozik. Ezen módszer 
rendkívül jól alkalmazkodik a gyógy-
pedagógus eszköztárába: az alkotó 
folyamat egyben egy vizuális kom-

Gólyavatás a Kerékben

Izgalmas feladatokkal tarkított, 
mókás jelenetekben gazdag gólya-
napon vehettek részt legifjabb gim-
nazistáink péntek délután a Kerék 
Általános Iskola és Gimnáziumban.
Kezdődött mindez a reggeli jelme-

zes felvonulással, majd folytatódott 
a különböző szünetbeli feladatokkal, 
végül következett a gólyanapi vetélke-
dő, melyet a 9.ny osztály nyert meg, 
de a 9.b-sek is gazdagabbak lehet-

tek egy kiváló közösségépítő nappal.
Köszönet a szervezőknek, Boczán 

Csillának, Hutlassa Zsuzsának és Tóth 
Ágnesnek, és gratulálunk a két osz-
tályfőnöknek, illetve helyetteseiknek, 
Hogyor Zsuzsának, Egyed-Béleczki 
Erikának, Buza Istvánnak és Horváth 
Tamásnak, hogy egy ilyen kiváló mű-
sorra készítették fel tanítványaikat!
Gratulálunk mindkét osztálynak 
a színvonalas szereplésért!
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A Budapest III. Kerületi Krúdy 
Gyula Angol-Magyar Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola egy 
pályázat nyerteseként különleges 
lehetőséghez jutott: a Nemze-
ti Filharmonikus Zenekar adott 
koncertet diákjainak.
A zenekar Kamara együttesé-

től „Úton a zene” címmel egy iga-
zán izgalmas, élményekben gaz-
dag műsort hallgattunk meg. Sőt 
még mi magunk is aktív résztvevői 
voltunk az előadásnak. Hol éne-
keltünk, hol a testünkkel aláfestő 
zenét adtunk Vivaldi zenéjéhez. 
Megismerkedtünk a különböző 

hangszerekkel, sőt a legkülönlege-
sebb élményt a tuba adta. Szinte hi-
hetetlen volt, ahogy a hatalmas fúvós 
hangszer egy szál magában utánozta 
a kis dongó hangját.
Meghallgattuk, hogyan lehet kö-

telező iskolai verset ritmusosan 
megtanulni és előadni. Végül a ko-
molyzenei koncertet egy közös rock 
énekléssel zártuk, amelyben min-
denki énekelt és zenélt egyszerre. Ki 
hangszerrel, ki testtel.
A műsor végén mindenki elégedet-

ten, boldogan tért vissza az iskola-
padba, remélve, hogy lesz folytatása 
a kapcsolatnak.

Koncertélmény a Krúdyban

November 14-én igazi beavató 
színházi élményben volt részünk 
az Újpesti Homoktövis Általános 
Iskola tanulóinak, méghozzá úgy, 
hogy el sem kellett mennünk az is-
kolából: az opera házhoz jött.
Abban a szerencsében volt részünk, 

hogy két rendhagyó órán láthattuk 
vendégül az Újpesti Rendezvénytér 
művészeit. A kedvcsináló operabe-
mutató a Hábetler András vezette 
Faremido Opera Társulat közremű-
ködésével valósult meg. Az együttes 
vezetőjén kívül közreműködött Bu-
csi Annamária operaénekes művész-

nő, zongorán kísért Szennai Kálmán. 
Először az alsós zenei osztályok, 
majd a felsősök számára nyitották 
meg az opera varázslatos világát kor-
osztályhoz szólóan. Az előadásban 
részletek hangzottak el Mozart Va-
rázsfuvola, Figaro házassága, Don 
Giovanni, valamint Puccini Gianni 
Schicchi című operáiból, sőt ráadás-
ként két ismert musicalból is hallhat-
tunk egy-egy részt.
Az operarészletek között Hábetler 

András magával ragadóan mesélt 
az opera műfajáról, a szerzőkről, 
a művekről. A két óra tartalma nagy-

jából azonos volt, de picit mégis más-
hogy szólt az alsósokhoz, és másho-
gyan a felsősökhöz. Azt mindannyian 
éreztük, hogy nagyon betalált, amihez 
nagyban hozzájárult, hogy az előadó 
rengeteg humorral, a gyerekeket be-
vonva beszélt a témáról. A rendhagyó 
órát vastapssal köszönték meg diákja-
ink, és biztosak lehetünk abban, hogy 
a sikerült az előadóknak az opera mű-
faját közelebb vinniük a gyerekekhez.
A művészek szeretettel várják 

az opera iránt érdeklődőket az UP 
Rendezvénytérben az Opera standUP 
és UPeramesék koncerteken. 

Az Óbudai Danubia 
Zenekar koncertje 
a Bárcziban

November 19-én délután adott 
koncertet a Danubia Zenekar ütős 
kara Óbudán, a Bárczi Géza Általá-
nos Iskolában.
Az előadás során a gyerekek sokféle 

ütős hangszerrel ismerkedhettek meg. 
Többek között megismerték a vibra-
font, afrikai dobokat, marimbát, eső-
dobot, kongot és a kisdobot. A koncert 
különlegességét az adta, hogy a gyere-
kek maguk is részt vettek a műsorban. 
Először egy ősi rítustáncot tapsoltak és 
csettintettek, majd az esőt csalták elő 
közösen a zenekarral. Az előadás során 
hallhattunk dobszólót, sőt egy érdekes 
seprűtánccal is elvarázsolták az előadók 
a közönséget.
Hámori Máté, a Danubia Zenekar 

művészeti vezetője arra biztatta a gye-
rekeket, hogy tanuljanak zenét és 
hallgassanak dallamokat. Ezzel a kon-
certtel több gyermek kedvet kapott 
a zenetanuláshoz.

Papageno és Papagena a Homoktövisben 
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November 23-án, szomba-
ton ismét megrendezésre került 
az MKOSZ-MSOSZ kosárlab-
da kupájának második fordulója 
a budapesti Szent István Gimnázi-
umban, ahol a Csalogány Iskola is 
képviseltette magát.
Csapatunk nagy küzdelmek árán 

büszkén hozhatta el a 4. helyezést. 
Gyermekeink rettentő ügyesek voltak, 
sokat fejlődtek az előző fordulóhoz 
képest. Nagy örömünkre a többi csa-
pat edzője is szóvá tette, hogy látszik 
a fejlődés a csapatunkon. Rendkívül 

sokat nevettünk, játszottunk és sokat 
izzadtunk, sok élménnyel búcsúztunk 
el egymástól. A következő meccsig 
sokat edzünk majd még, hogy minél 
jobb eredménnyel zárjuk a félévet!
Köszönet a szülőknek, akik részt 

vettek és szurkoltak, buzdították 
a csapatot! Decemberben újra meg-
mérettetünk! Addig is jó felkészülést 
a skacoknak! Köszönet a lelkes felké-
szítésért Hocza Krisztinek, Brogyányi 
Juditnak, Fodor Esz-ternek és a csa-
patnak, hogy lelkesen készülnek hét-
ről hétre.

Újabb 
megmérettetésen 
a Csalogányos ifjak

November közepén a Csalogány 
EGYMI focistái az MSOSz Győr-
ben megrendezett Nemzetközi 
Egyesített Labdarúgó Tornáján 
vettek részt.
A jó hangulatú focin fiaink bátran 

küzdöttek és eredményesen helyt áll-
tak. A küzdelmek során divíziójukban 
a becsülettel végigjátszott meccsek 
után az 5. helyen zártak. Elkeseredés-
re nincs okunk, legközelebb jobb lesz! 
Gratulálunk a fiúknak a kitartó helyt-

állásért a kollégáknak, Pelyhe Kriszti-
ánnak és Rusz Andrásnak azért, mert 
kitartóan segítették, bíztatták a csa-
patot és izomlázat szerezve vidáman 
hozták haza fiainkat!

 
TAN KER HÍR
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Megjelenik 

hetente

„Kosarat adtak és kaptak” a Csalogány sportolói

November első hetében a Med-
gyessy Ferenc Német Nemzetiségi 
Általános Iskola diákjai szép ered-
ményeket értek el a kerületi Asztali-
tenisz diákolimpián, amelyet a Fod-
ros Általános Iskolában rendeztek.
November 5-én a III. korcsoportos 
Kerületi Diákolimpia Asztalitenisz 

versenyén Pascu Gergő 6.b osztályos 
tanulónk egyéniben III. helyezett lett, 
míg párosban a Pascu Gergő (6.b) – 
Hunyadi Gergő (5.b) páros szintén 
a harmadik helyen végzett.
November 7-én a IV. korcsoportos 

Kerületi Diákolimpia asztalitenisz 
versenyén Balázs Fanni 7.b osztályos 
tanulónk egyéniben és párosban is 
I. helyet ért el, ez utóbbit Ossik Júli-
ával (7.b), míg a Hunyadi Mátyás (8.b) 
– Finta Balázs (7.b) páros a IV. helyet 
szerezte meg.
Ezzel az eredménnyel Balázs Fanni 

egyéniben, illetve Julcsival párosban 
is megvédték a címüket. Gratulálunk 
a szép eredményekhez!

Medgyessys sikerek az Asztalitenisz Diákolimpián
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