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Beváltak az okostantermek
A diákok és a tanárok is szeretik 
a szeptember elsejétől Újpest Ön-
kormányzata és az Észak-Buda-
pesti Tankerület közös projektje-
ként kialakított okostantermeket. 
A digitális, interaktív oktatás bevált, 

hasznos, az egy hónapos teszt alapján 
egyöntetű a vélemény, ez a jövő felé 
mutató modern trend az oktatásban.
Szeptember 25-e, délelőtt kilenc óra. 

Az Angol Nyelvet Emelet Szinten 
Oktató Általános Iskola 8.b osztályá-
nak tanulói biológiaórára készülnek. 
Bár előkerülnek a füzetek is, most 
a minden diák elé kirakott tabletek 
kapnak főszerepet. A mai tanóra 
az iskola szeptember elsején átadott 
okostantermében lesz. 
Mint ahogyan a padok sem sorban 

vannak – a diákok körben ülnek modern 
iskolabútorok mellett, kényelmes, dizájnszéke-
ken – a pedagógus sem a megszokott, fe-
kete palatáblára írja fel a mai leckét, nem 
kell a krétaport törölgetnie a kezéről.
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik

Megújul az Aquincum 
Általános Iskola udvara
2019-ben száz millió forintos ke-
retet  irányzott  elő  Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata az Aquin-
cum Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű  Általános  Iskola  udvará-
nak fejlesztésére.
A 2018-ban, közösségi tervezéssel 

előkészített beruházás az Iskolaudvar 
Fejlesztési Program részeként indult 
a nyár derekán, és hamarosan be is 
fejeződik. A projekt során felújításra 
kerülnek az udvar aszfaltos burkola-
tai, rekortán futópálya épül, külön ját-
szókertet és játékeszközöket kapnak 
a kisebbek és a nagyobbak.
Cikkünk a 3. oldalon folytatódik

Világot láttak a Kerék tanárai az Erasmus+-szal

Az Erasmus+ program keretében szervezett tanfolyamok mindannyiuk szá-
mára hihetetlen kalandokat és élményeket hoztak, beszámolóikból szemezget-
ve is kiderült, a hasonló programokba való bekapcsolódás jótékonnyal hatással 
van a pedagógusok későbbi munkájára, s ezen keresztül újfajta módszerekkel és 
ismeretekkel gazdagodva fejleszthetik tanulóikat.
Cikkünk a 14-15. oldalon folytatódik

A Kerék Általános Iskola és Gim-
názium nyelvi tagozatos intézmény 
lévén mindig nyitott volt a külföldi 
utazások és nyelvi kurzusok felé. 
Ebből kifolyólag rendre keresik is 
a  lehetőségeket,  így  idén  nyáron 
már nemcsak a diákok, hanem ta-
náraik is útra kelhettek Európába 
egy kis továbbképzésre.

Tankonyhaavató 
a Homoktövisben
A Homoktövis  Általános  Iskolá-

ban mindig is fontosnak tartották 
a gyerekek gyakorlati készségei-
nek  fejlesztését,  így  régóta keres-
ték a lehetőséget a már elavult fel-
szerelésű tankonyha felújítására.
Álmunk mostanra részben pályáza-

ti forrásból, részben az Észak-Buda-
pesti Tankerület támogatásával való-
sult meg. A megnyitón megtisztelte 
jelenlétével iskolánkat Tamás Ilona, 
az Észak-Budapesti Tankerületi Köz-
pont igazgatója, Wintermantel Zsolt, 
Újpest polgármestere, valamint Dr. 
Molnár Szabolcs alpolgármester is.
Cikkünk a 2. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2432140410361841/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2432140410361841/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2432089297033619/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2432089297033619/2432088987033650/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2432143473694868/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2432143473694868/
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Tankonyhaavató a Homoktövisben

Az új tankonyha különösen nagy 
öröm számunkra, hiszen iskolánk 
idén ünnepli 30. születésnapját. 
Az ünnepélyes átadón vendégeinken 
felül minden osztályunk, a Szülői Kö-
zösség egy-egy képviselője, valamint 
a projektben résztvevő tanáraink vol-
tak jelen a terem befogadóképességé-
nek korlátozottsága miatt.
Megnyitón Tamás Ilona igazgató 

asszony gratulált a projekthez, és ki-
emelte, hogy a mai világban különö-
sen fontos a gyerekek ilyen irányú 
képességeinek fejlesztése, hisz otthon 
erre egyre kevesebb idő jut.
Tamás Ilona igazgatóasszony és 

Földesiné Gyöngyösi Klára megnyi-
tó gondolatait követően kihirdettük 
Homoktövis Konyhafőnöke versenyt. 
A jelentkező csapatok egész éven át 
tartó feladatok megoldásával bizonyít-
hatják tehetségüket, ügyességüket, kre-
ativitásukat a konyhaművészet terén. 
A tavaszi döntő nyertes csapatáé lesz 
a Homoktövis Konyhafőnöke cím.

A megnyitó ünnepséget szerettük 
volna emlékezetessé tenni, így Ber-
náth József  séfet hívtuk el. 
A megnyitón médiából is ismert 

szakember négy önként jelentkező 
diákunkkal készítette el a finom fala-
tok egy részét a vendégeink előtt, ami 
után konyhatitkokat és praktikákat 
is elárult a jelenlévőknek. Nekik kö-
szönhetően mini pizzákkal és a ma-
zsolás zabfalatokkal kínálhattuk meg 
vendégeinket.
Az új konyhában esztétikus környe-

zetben tarthatjuk technikaóráinkat, 
és terveink szerint a Közösségi Ker-
tünkben megtermelt zöldséget, gyü-
mölcsöt is itt dolgozzuk fel. A helyi-
ségben végigfutó konyhapult, három 
tűzhely, három mosogató áll a tanulók 
rendelkezésére a munkához, a nyolc 
asztalnál egyszerre harminckét gyer-
mek tud helyet foglalni. A konyhai 
eszközök is teljesen újak, alapkészle-
tünket a jövőben fokozatosan szeret-
nénk bővíteni.

Az Újpesti  Károlyi  István  Általá-
nos  Iskola  és  Gimnázium  Károlyi 
Galériájában  a  Magyar  Festészet 
Napja tiszteletére kerül megren-
dezésre Kovács Jocó képzőművész 
kiállítása, melyre szeretettel várjuk 
az érdeklődőket.
Ünnepélyes megnyitó:
2019. október 17., 17 óra
A megnyitón köszöntőt mond 
Hirmann László, az Újpesti Károlyi 
István Általános Iskola és Gimnázium 
igazgatója. A kiállítást megnyitja Lányi 
G. Csaba festőművész.
Helyszín: Újpesti Károlyi Galéria

Bütykölő – Csuhébaba 
készítése
A Bütykölő  foglalkozásokon az al-
kotások Milner Angéla segítségé-
vel valósulnak meg, aki Pest-Budai 
Kézműves és Népművészeti Egye-
sület tagja.
Napjainkban ismét közkedveltté vált, 
hogy a természet kincseit felhasználva 
készítünk játékokat, dísztárgyakat. Csu-
hénak a kukoricacsövekről lebontott ta-
karóleveleket nevezzük. Ezeket fogjuk 
felhasználni, és szép babákat készíteni 
belőle a soron következő Bütykölőn.
Helyszín: Civil Ház
1034 Budapest, Végvár utca 2.
Időpont: 2019. október 16., 16:00
A belépés díjtalan.

Kiállítás meghívó

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2432143473694868/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/butykolo-csuhebaba-keszitese/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/butykolo-csuhebaba-keszitese/
http://kig.hu/cikk/14636_Kovacs_Joco_kepzomuvesz_kiallitasa
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2432143473694868/2432142693694946/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2432143473694868/2432142670361615/?type=3&theater
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Óbuda római öröksége
Október 20-án az Aquincumi Mú-

zeum igazgatója kalauzolja az ér-
deklődőket  Óbudán,  az  egykori 
aquincumi polgárváros területén.
A séta a polgári városrész területét 

veszi górcső alá a múzeum munka-
társának vezetésével. A sétán a rejtőz-
ködő, máig nem látható épületek is 
előtérbe kerülnek. A program során 
az Aquincumi Múzeum munkatár-
sai kalauzolják az érdeklődőket a mai 
Óbuda területén. Az egykori római 
település felépítése és hétköznapi élete 
mellett, természetesen rácsodálkozunk 
arra, hogy mi módon váltak antik em-
lékeink a modern városkép részévé.
A séta témája a polgárváros. A veze-

tést Dr. Láng Orsolya régész, az Aquin-
cumi Múzeum igazgatója tartja.
A programon való részvétel regiszt-
rációhoz kötött:
aquincum@aquincum.hu

Megújul az Aquincum Általános Iskola udvara

Az intézmény több száz diák szín-
vonalas oktatását végzi lelkiismeretes 
oktatói gárdával. A 2018-as közösségi 
tervezést örömmel és lelkesen fogad-
ta az iskola tantestülete, és sokat se-
gítettek abban a tervezőnek, valamint 
a tervezésbe bekapcsolódó egyetemi 
hallgatóknak, hogy praktikus, fenn-
tartható és színes tervek készüljenek 
az iskolaudvar felújítására.
A fejlesztésnek köszönhetően teljesen 

megújult a zsibongó – új burkolattal, 
erős alépítménnyel, színes, vidám fel-
festéssel –, valamint csapadékvíz-elve-
zetési rendszer is kiépítésre került a te-
rületen. Az udvaron helyet kapott egy 
200 méter hosszú futópálya, túlnyomó-
részt rekortán burkolattal és a karban-
tartási munkák segítésére a kerti kapu-
tól egy új, rámpás autóbehajtó épült.

A zöldfelületek több helyen is meg-
újultak, egy kisebb részen szórt bur-
kolatú, akár kültéri tanteremként vagy 
pihenőtérként funkcionáló közösségi 
teret alakítottak ki. Külön játszóhe-
lyük lesz a kisebbeknek és a nagyob-
baknak. A kicsik egy hajó formájú, 
komplex játszóeszközt, a nagyobb 
korosztály egy akadálypálya jellegű 
játszóeszközt használhat a jövőben.
Összességében egy vidám, játékesz-

közökben, mozgási lehetőségben gaz-
dag udvar fogadja ezentúl használóit. 
Az iskola közössége segítőkészségé-
ről tett tanúbizonyságot, így az udvar 
felújítása zavartalan módon mehetett 
végbe, és a testnevelés-órák, valamint 
a szünetek alkalmával újra élvezhetik 
a gyerekek az iskolaudvart.

forrás: obuda.hu

Közösségi faültetés: már 
lehet regisztrálni

Óbuda-Békásmegyer  Önkor-
mányzat közösségi faültetési prog-
ramjának  regisztrációs  időszaka 
szeptember 16. és október 14. kö-
zött tart.
2019 őszén már harmadszorra hir-

deti meg az önkormányzat a közössé-
gi faültetési programját.
A regisztrációs időszakban lehet jelez-

ni a fa.obuda.hu weboldalon a csatla-
kozási szándékot, ahol a fafajokkal és 
az általános faültetési információkkal 
is megismerkedhet a látogató. A faül-
tetésekre a növények nyugalmi idősza-
kának kezdetén, nagyjából november 
második felében kerül majd sor.

https://www.facebook.com/tankerhir3
http://www.aquincum.hu/aktprogram/obuda-romai-oroksege/
https://www.facebook.com/1475479139361311/posts/2432140410361841/
https://obuda.hu/blog/hirek/megujul-az-aquincum-altalanos-iskola-udvara/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2432140410361841/2432140137028535/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2432140410361841/2432140187028530/?type=3&theater
https://obuda.hu/blog/hirek/kozossegi-faultetes-2019-osz-mar-lehet-regisztralni/
https://obuda.hu/blog/hirek/kozossegi-faultetes-2019-osz-mar-lehet-regisztralni/
https://fa.obuda.hu/
https://obuda.hu/blog/hirek/kozossegi-faultetes-2019-osz-mar-lehet-regisztralni/
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Az  Újpesti  Babits  Mihály  Gim-
náziumban is átadásra került egy 
okostanterem az új tanév kezde-
tén. Az élményközpontú oktatást 
és az ismeretek elsajátításának 
megkönnyítését szolgálja a digitá-
lis eszközökkel felszerelt tanterem, 
melynek kialakítására már régóta 
várt a gimnázium.
Az ünnepélyes megnyitón részt vett 

Tamás Ilona, az Észak-Budapesti 
Tankerület vezetője, Molnár Szabolcs, 
Újpest alpolgármestere, Dr. Kövesdi 
István és Antal István, az Alapítvány 
a Babits Mihály Gimnáziumért kura-
tóriumának vezetői.
Sóstói Gáborné, igazgató asszony 

rövid beszédében az „összefogást” 
hangsúlyozta. Megköszönte az önkor-
mányzat, a tankerület és az alapítvány 
anyagi támogatását, és a szülői mun-
kaközösség munkáját és segítségét. 

Tamás Ilona elmondta, hogy nagy 
öröm az újpesti önkormányzattal 
együttműködni, mert mindig fogéko-
nyak az oktatás ügyére, a megoldást 
keresik az egyes ötletek esetén. Molnár 
Szabolcs arról beszélt, hogy egy éve ke-
resték meg őket az ötlettel, melyet tet-

azonnal látszik, ki van itt, ki meny-
nyire figyel. Tóth Juli elsőként je-
lentkezett be, nagyon szereti az új 
tantermet.
– „Az otthoni tanulásnál is rend-

szeresen használom a világhálót, 
a digitális technikát, lexikonokat, 
mint információs adatbázist a gyűj-
tőmunkákhoz. A mi korosztá-
lyunk már együtt nőtt fel ezekkel 
az okoseszközökkel, nagyon jó do-
log, hogy ezt az iskolába is behozták, 
könnyebb rávenni a mai gyerekeket 
a tanulásra ezekkel az eszközökkel.”
Bárdos Andornak az tetszik, hogy 

a tanórákba rengeteg játékot is be le-
het csempészni az okostanteremben.
– Játékos formában megy a szá-

monkérés is, tesztek, mini vetélke-
dők alapján láthatja a tanár, ki ké-
szült, ki nem. Játszva tanulni sokkal 
könnyebb, azt is el tudnám képzel-
ni, hogy minden tantárgy minden 
óráján ilyen körülmények között, 
okostantermekben tanuljunk, szó 
szerint okosodjunk.

forrás: ujpest.hu

„Nekünk, pedagógusoknak is 
újdonság volt ez a fajta oktatás, 
másképpen kell készülni egy-egy 
órára, mintha egy hagyományos 
tanteremben beszélnék az élővi-
lágról” – magyarázta Deményné 
Sári Julianna, biológia szakos tanár, 
majd hozzátette: „Meg kellett ta-
nulnunk az angol nyelvű szoftver 
kezelését, az idősebb tanároknak ez 
is egy kihívás volt. Ám a rendszer 
nagyon hasznos, s nem csak azért, 
mert a digitális formátummal sok-
kal több képpel, ábrával, grafikonnal 

vagy akár videóval is tudom színe-
síteni az órát. A mai gyerekek min-
dennapjaihoz hozzátartozik a digi-
tális világ, az internet, a világháló, 
ez érdekli őket. Okos dolog, hogy 
az okostantermekkel tulajdonkép-
pen kihasználjuk ezt a trendet, csa-
tasorba állítva a tanulás frontján. Be-
vált, működik, csak ajánlani tudom, 
minden iskolába több kell a jövőben 
az ilyen modern oktatóbázisokból.”
A nyolcadikosok a biológiaórát 

a tableteken való bejelentkezéssel 
kezdik, a nagy, központi képernyőn 

Beváltak az okostantermek Újpesten

Okostermet avatott az Újpesti Babits Mihály Gimnázium

tek követtek, és a tervezett hat helyett 
idén tíz iskola kapott okostantermet.
A megnyitó után Gyüréné Orosz 

Ágnes és Vindics Dóra tanárnők ve-
zetésével egy földrajzórával debütált 
az új terem, melyet örömmel vettek 
birtokba a diákok. 

https://www.facebook.com/tankerhir3
http://ujpest.hu/hir/12177/Mkodik/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2432137143695501/?type=3&av=1475479139361311&eav=AfasytxQBOhygbeAqmfDR9wQWTZMWAee7pv_-JdWYHe6F4H6B2JjpZGCinGkCUcaCbSlJSUoK1tMws7KJW3eouir&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432135967028952?__xts__[0]=68.ARA5ph1hnCNLL6Buak2K2SL0kER3-qaqEF2hPmWSAwIqf1vWNSjsW9OG4d8B44BfSrO9IY08b1gCBsQT6KoP75ileymQtWM6IoO2TNnOQfH4Nyr2K65CpwU6A8-Qh9IFoCtREUHUBWpUI0P-bADkKE8tcFTiTtW-Hdmm5KgYws0zMUb5AE6Lgr7drYkwmcsvRYvkoanjs3HthmQLJyLOoxaY9bnLLqGLE4NOgp8jzZVkXW3uqv_jfZQrqxvkBoGBCRw9DjqR4g8AjWK8WDohN8J9poEPSjNBAWQl6BlFwSIysDKsPgbGbYdrWapGwuZbOcZJ-Ua6b3abdGZf5EMmTe_CdN4B66v0iEt8tUiH34K-t7VdtHHaNi1N4Vb_Sg0FlYMh_EDrnilO6RMtGseyx7STWUX_GOcqqlrCjWbH0yu41-sZmNo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2432135967028952/2432135307029018/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2432137143695501/?type=3&av=1475479139361311&eav=AfasytxQBOhygbeAqmfDR9wQWTZMWAee7pv_-JdWYHe6F4H6B2JjpZGCinGkCUcaCbSlJSUoK1tMws7KJW3eouir&theater
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A csapat másik fele a szürke aszfaltfe-
lületekre varázsolt életet: színes ugró- 
és fejlesztőjátékokat festettek fel, to-
vábbá lefestették a két focikaput is, 
a beton ping-pong asztalt, illetve meg-
újították az udvar farönk mászókáját 
is, lecsiszolták és lefestették az egész 
komplexumot. Az Optimaforma cég 
az önkéntes programjával nagy örö-
möt szerzett a Benés gyerekeknek. 
Köszönjük a munkájukat!

A Csalogány Gyermek-
otthon színesítése
A Csalogány gyermekotthonba 
vezető folyósokat mesékből kira-
gadott képekkel tették színessé 
a nyár folyamán a nevelők, annak 
érdekében, hogy a gyerekek kör-
nyezete esztétikusabb és barátsá-
gosabb legyen.
A nyár elején kiválasztásra kerül-

tek a mesejelenetek, és elkezdődtek 
a rajzolások. Ahogyan az időnk en-
gedte, úgy vált barátságosabbá és 
színesebbé az óriási falfelület.
Az egyik emelet mára szinte tel-

jesen elkészült, a hideg idő beállta 
előtt pedig a következő folyosót is 
szeretnénk egy kedves meserészlet-
tel borítani.

Szeptemberben készült el az Első 
Óbudai Német Nyelvoktató Nem-
zetiségi  Általános  Iskola  udvará-
nak  felújítása,  amelyet  az  Észak-
Budapesti  Tankerületi  Központ, 
Óbuda-Békásmegyer  Önkor-
mányzata,  és  az  itt  tanuló  gyere-
kek szüleinek nagyarányú anyagi 
hozzájárulásán túl, közel húsz ki-
sebb-nagyobb cég szponzorálta.
Szeptember 24-én Fetterné Szőnyi 

Éva Bús Balázzsal, Óbuda-Békásme-
gyer polgármesterével tekintette meg 
az intézmény megújult sportpályáját.
A régi salakos pálya korábban esős 

időben használhatatlanná vált, míg 
száraz időben rendkívül sok por szállt 
fel róla, ezért a szülői munkaközösség 

keresett és talált is szponzorokat a fel-
újításhoz, köztük az önkormányzatot.
A gumiborítással ellátott, modern pá-
lyát a diákok már szeptemberben bir-
tokba is vehették.

Környezetszépítés a Benében
Az  Újpesti  Bene  Ferenc  Általá-
nos  Iskolában  a  tárgyi  feltételek 
sok mindent jelentenek. Nemcsak 
az eszközök darabszámát, hanem 
a környezet milyenségét, a hangu-
latot, az iskola légkörét is. Ezt a tö-
rekvésünket erősítik meg az intéz-
ménybe  belépők  véleményei  is: 
„Jó  ide  belépni,  már  megint  va-
lami  változás  történt,  szép,  tiszta 
az iskola, stb.”
Számunkra a környezet rendezett-

sége, tisztasága, miliője meghatározó, 
aminek pozitív hatása van a tanulásra 
is. Az intézményvezető asszony fo-
lyamatosan keresi azokat a lehető-
ségeket, amelyik segítik abban, hogy 
a gyerekek, a felnőttek számára minél 
szebb, motiváltabb környezetet alakít-
hasson ki, ahol biztosított a nyugodt, 
kiegyensúlyozott, munkavégzés, ahol 
jól érezik magukat az érintettek.
Az elmúlt időszakban sikerült 

az Önkéntes Központ Alapítvány se-
gítségével megújítani az „A lépcsőhá-
zat”, illetve az iskola udvarát a Válla-
lati Önkéntes Program keretében.
A Thermo Fisher Scientific globális 

üzleti szolgáltatásokat nyújtó vállalata 
az első jótékony felújítási munkájukat 
iskolánkban kezdte el. Nagy feladatot 

vállaltak. A sötétzöld korlátokat tették 
világosabbá, homokszínűre festették. 
Egész napos munkájuk során meg-
újult a fő lépcsőház, valamint a föld-
szinti padok és radiátorok. Köszönjük 
a szorgos kezek munkáját.
Az Optimaforma cég önkéntes mun-

katársai közül néhányan az iskola ud-
varán található padok gerendáit cserél-
tek le. Az új gerendákat több rétegben 
lazúrozták, majd a helyükre fúrták. 

Új udvar az Első Óbudaiban

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432130990362783?__xts__[0]=68.ARA4iHYinOn9FiguLjTdeWprhE0a2yEpwQj2eftBCtahBYLZ-F8yXo41Kg_r8j4bWCfo6GJf1QTMI8xKQv7xTV0vhpTgtdLVF9SGQ68Fn43Q0FlXfVFRAncrKB_GCdQTP6G1MNaMCPCg4E9jBAzJyI_NUjdA3pwlM-RBI0wtAA5vCED4J9tbfAzZtw8rnTIJhQBCUHU2NcvOsG8ABPQtfhYCvQDizdF2F7AP5YQS6IrnaA3594m6QtoTAbGiwyeLOj8SxSJBfwZu0ok4JXAPjauoXVSmXa3MWLax19VHEx3OGlsFSWiMZAMBdLv6fgwetTTX0L9QX-v2Su4zz6i3PA2nTyFe&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432130990362783?__xts__[0]=68.ARA4iHYinOn9FiguLjTdeWprhE0a2yEpwQj2eftBCtahBYLZ-F8yXo41Kg_r8j4bWCfo6GJf1QTMI8xKQv7xTV0vhpTgtdLVF9SGQ68Fn43Q0FlXfVFRAncrKB_GCdQTP6G1MNaMCPCg4E9jBAzJyI_NUjdA3pwlM-RBI0wtAA5vCED4J9tbfAzZtw8rnTIJhQBCUHU2NcvOsG8ABPQtfhYCvQDizdF2F7AP5YQS6IrnaA3594m6QtoTAbGiwyeLOj8SxSJBfwZu0ok4JXAPjauoXVSmXa3MWLax19VHEx3OGlsFSWiMZAMBdLv6fgwetTTX0L9QX-v2Su4zz6i3PA2nTyFe&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432133430362539?__xts__[0]=68.ARAytl4lgomFPBtOCBhwvNivPzVy0pQmSbsjy42wE3lyYFuUXgCvo_kuM06MOqiOKV3OUCjA9vUe9r4cVdKwkJiLlolHhNNP_d30uaHhxj6dh64Ctd67Id67vZ7GGSu8mfIolO-qVHZSU0GEeUSbNsRjgrokr718Tqyoz48RaBymlgRlNAmbbRmJgSA7bN7id5PtF0XuYSeyyQzGx6oUegwK7Vh-hD-SSXi7dPzXXjwMDUqKAYQRlH3ONWkcLsi2UXLWA2zVKnbwLdAuJaUPAp9D3il8SOr07-0LcEDJAIn0ju2bonvlaSkAeF7RtnO4WQpeALrUZcxlxnH4cgZ9pfTLujST2CRJl4FLGjuudpcVBRjgX1DuryzA_rgRrLJQf1xOyO8f-xkyoRHAXzr9tsiahtsdvCCfhbccwmOFsYY4uyLI6qE&__tn__=-R
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https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432130143696201?__xts__[0]=68.ARAc0IHDjwIM5rnbDsesQMvBPTd0lPN033hNMBZrbkdiJq6enLLwgvDuZTnl2bVKrnbFlAR0rcu03cjuWpm660LC-d-0k_Cnu_NBgnAqkobFsRTC_bW1_2XQSOq_SdhGNSgI2vjotuLlKM0cCDyPT1n4oQjYmIt2zH5pLO0XtmXGrdd9SiHf14qvotA-JB0TjfzHQiCY11t6o34JuuyigNNakPZUI_I_LPAaELaaOpZSWPyIiyo33IXNV8BmcVQcrh8OowUHFjyjmkoTmEFYoGH_s3rIDd_jvWjnzqVQFuooZ5eO1m2HzBdVxwcdk5E6lkh8iDYS2fmZZGM39FxpTVXBvpb1Nijkw94jV2yF2MjpEaIGMOXXlHJCA8NfGIO5CcUb0agvo5KDAXMB19Dq743l0LdNUf_2i7m0K6k4_58pe5r4FP4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2432130143696201/2432129987029550/?type=3&theater
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Még  el  sem  kezdődött  a  2019-
2020-as  tanév,  mikor  augusztus 
végén egy új közösségi tér épült 
a  Krúdy  Gyula  Angol–Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola  udvarán,  amelyről  Hajdúné 
Kiss Edit, az angol munkaközös-
ség vezetője írt beszámolót.
Az ötlet megálmodója iskolánk in-

tézményvezetője, Aulechla Anna, 
akinek régi álma volt egy olyan tér 
kialakítása az iskola területén, ahol 
az osztályok olyan programokat 
szervezhetnek, melyek új élménye-
ket szerezhetnek a gyerekeknek, 
szülőknek, pedagógusoknak egy-
aránt, az iskola kényelmes, tágas és 
biztonságot nyújtó keretei között.

Így készült el az iskolaudvaron az új 
tűzrakóhely Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának anyagi támoga-
tásával, és nyújt lehetőséget immá-
ron minden iskolai közösségünknek 
az együtt töltött idő élménnyé téte-
léhez.
A tér úgy lett kialakítva az iskolai 

fűszer- és növénykert illatozó ágyásai 
mellett, hogy az udvar szerves részét 
képezze, de mégis biztonságos távol-
ságban legyen a játszó gyerekek sere-
gétől. A hely kiválóan alkalmas tűz-
rakásra, szalonnasütésre, grillezésre, 
bográcsozásra és a közösen elkészített 
finom falatok kényelmes, kulturált el-
fogyasztására, kisebb és nagyobb kö-
zösségek számára egyaránt.

Új közösségi tér a Krúdyban Kitakarítottuk Óbudát, 
avagy szemétszüret 
a Fodrossal

Szeptember végén, egy kellemes 
szombat délelőttön a Fodros Álta-
lános  Iskola  közösségi  takarítást 
szervezett Csillaghegyen.
Szombat reggel fodrosos gyerekcso-

portok lepték el Csillaghegy utcáit. 
Az osztályok területet választottak 
maguknak az iskola környékén, majd 
kesztyűkkel és zsákokkal felfegyver-
kezve szedték az eldobált szemetet. 
Bizony, hamar megteltek a szemetes-
zsákok!
Több környékbeli lakó is a kapu-

ból szemlélve hálásan megköszönte 
a szorgos kis kezek munkáját. A gye-
rekek elmondták, hogy fontosnak 
tartják a környezetvédelmet, hiszen 
tiszta környezetben sokkal jobb élni!

A jövőben is számítunk együttműkö-
désükre, hogy létrehozhassuk az ud-
varon az ÖKO-tantermet és minta-
kertet is.

Szeptember 30-án lezajlott a Pais 
Dezső Általános Iskola ÖKO pro-
jektjének első nagy akciója, az is-
kola kerítésének lefestése.
Az iskola dolgozói, a szülők, 

az Óbor Kör tagjai, a vállalkozó 
kedvű gyerekek és volt tanítványa-
ink együtt láttak munkához. Bogár 
Ildikó képviselőjelölt szervezésében 
az Óbudai Vagyonkezelő, valamint 
a Közterület-felügyelet munkatársai 
is segítettek azzal, hogy előkészí-
tették a kerítés melletti területeket, 
illetve biztosították a szükséges fes-
téket, ecseteket és egyéb eszközö-
ket. A nap során előfordult, hogy 
egyszerre 30-40 fős közösség dol-
gozott együtt. Összesen 68 szülő és 
a teljes tantestület vett részt a fes-

tésben, ami rendkívüli teljesítmény!
Köszönjük minden részt vevő szülő, 
pedagógus és tanuló segítőkészségét, 
aktivitását és szorgalmas munkáját! 

Kerítésfestés a Pais Dezső Általános Iskolában
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https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432125630363319?__xts__[0]=68.ARD1m42ytqZAuQUaWZnZ6fOekf3rBmJMBgNgrT3xX8Pz0lo6r4mNqyzgn_Lw43cA5XRwRCIEgo6aRRZCTcAEqz5K4XfYtA0JFLdOXzCG9SyOm5s-6NRUlVcb2WrDoTW1hwfxt43QuHR0LKuNQrFSVydVskN9nQs4l84wZGg1kE5L1q7RWsIR5L2mb4gK2MCid-NitUrp1du1W-MQpko4CC3JfyAcUQcz-Jwg4__EfK455jEevYXRAT0EyhLTlHnMPsqlyp18nscbecoX7uI4mM9TvZp7LggT_zu3l1amcFJ5f8zfnz0yJwfjLZw0clRYKmFA81OGt3NwYDSQrtA_g7_yiWSq&__tn__=-R
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90 éves évfordulót 
ünnepelt a Béres

Szeptember  21-én,  szombaton 
nagyszabású rendezvény kereté-
ben ünnepelte a Dr. Béres József  
Általános  Iskola  az  intézmény 
fennállásának  90.  évfordulóját, 
amelyről András Mária, az  intéz-
mény igazgatója számolt be.
A délelőtt folyamán témanapot szer-

veztünk diákjainknak az elmúlt 90 év-
ről, majd szépséges néptánc előadást 
tekinthettek meg az iskola előtt fel-
állított színpadon. Az iskola ünnepi 
műsorára ugyanitt került sor délután, 
ahol látványos táncos és énekes pro-
dukcióknak örülhetett a több száz fős 
nézőközönség.
Egykori tanárainkat és diákjainkat 

a tornateremben köszöntöttük, visz-
szatekintve az elmúlt évek eseménye-
ire, vetítéssel egybekötve, majd az azt 
követő fogadáson beszélgethettek és 
nosztalgiázhattak vendégeink. Óriási 
élmény volt látni az egykori arcokat, 
akik évekkel korábban iskolánkban ta-
nítottak vagy diákként jártak ide. Újra 
megelevenedtek a régi történetek, em-
lékek. Az estet az iskola előtti Utcabál 
zárta, ahol kicsik és nagyok rophatták 
a táncot estébe nyúlóan.
Reméljük, hogy emlékezetes marad 

mindenkinek a 90 éves évforduló, és 
bízunk benne, hogy az újra megtalált 
ismerősök nem csak erre az egy napra 
jöttek össze, hanem folytatódnak a ba-
rátságok. Ami minket egy életre össze-
köt: az a patinás, 90 éves vöröstéglás 
iskola, büszkeség és öröm ide tartozni.
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A Szellő EGYMI diákjai  idén is 
megemlékeztek az aradi vérta-
núk kivégzéséről.
Az előadás a Himnusszal kezdődött. 
A tanárok és felsős diákjaik együtt 

szerepelve adták elő a műsort, amely 
kegyeletteljes hangvételét zenei ele-
mek színesítették. A vértanúk szelle-
misége áthatotta az előadást.
A megemlékezés a Szózattal zárult.

Október 6-át ünnepelte a Szellő EGYMI

Emlékezés az aradi 
vértanúkra

1849. október 6-án végezték ki 
a tizenhárom aradi vértanút és 
az  első  felelős  magyar  kormány 
miniszterelnökét, gróf  Batthyány 
Lajost. 
Október 4-én a Fodros Általános 

Iskolában osztályfőnöki óra kereté-
ben emlékeztek meg róluk a diákok. 
A 6.a osztály tanulói rövid megem-
lékező szöveget olvastak fel a fel-
sősöknek, majd a felsős osztályok 
az alsósokhoz vonultak, és testvér-
osztály program keretében folytató-
dott tovább a múltidézés. A kicsik és 
nagyok közösen idézték fel a 13 vér-
tanú nevét, majd egy perces néma 
csenddel és gyertyagyújtással tiszte-
legtek nemzetünk hősei előtt.

Újpesti megemlékezés 
az aradi vértanúkra

A  Bajza  József   Általános  Iskola 
diákjainak  műsorával  és  koszorú-
zással  emlékezett meg Újpest Ön-
kormányzata  a  170  évvel  ezelőtt 
kivégzett aradi vértanúkról októ-
ber 4-én a IV. kerületi Görgey utca 
- Corvin utca sarkán található Gör-
gey Artúr-szobornál.
Az általános iskola műsora méltó-

képp idézte meg az 1848-49-es esemé-
nyeket és az azt lezáró megtorlásokat. 
Az eseményen dr. Zsigmond Barna Pál 
országgyűlési képviselő jelenlétében 
mondott beszédet Nagy István, Újpest 
alpolgármestere. Azt követően a jelen-
lévők koszorúzással és néma főhajtással 
tisztelegtek a vértanúhalált halt egykori 
miniszterelnök és mártírtársai előtt.

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432106037031945?__xts__[0]=68.ARDpHrOwf75zClZ3Fb1DOHO36f-tkOfkjHhyDcKivQWQ9aEfErq4ox88r2qln4iwgZKGk6zlaO_2fICjDchTAn0Z7sI28e7DyMMMZNTkpv7yxivkv-T8DY8i-NAz7in_f9L75xies6jC_OQTSUmteV9GygyZVa-LVgzoGCAGgBCZDT6cRVROuwd2xXT3Ga-QfSigIz700XBRC-kYgabU9j5eOMDyw8vbMwGZHUCIM-nDtvRa8-z-MdFxKiXpcYsDL_un5Zw9j0EqzYyeab9L-DjlLEG3UZp33iJyTt8rgusb9icUu9eEDVcTWfVGxvkgI8qBgJ2BLEFDwqnznC_O20pO1fpA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432106037031945?__xts__[0]=68.ARDpHrOwf75zClZ3Fb1DOHO36f-tkOfkjHhyDcKivQWQ9aEfErq4ox88r2qln4iwgZKGk6zlaO_2fICjDchTAn0Z7sI28e7DyMMMZNTkpv7yxivkv-T8DY8i-NAz7in_f9L75xies6jC_OQTSUmteV9GygyZVa-LVgzoGCAGgBCZDT6cRVROuwd2xXT3Ga-QfSigIz700XBRC-kYgabU9j5eOMDyw8vbMwGZHUCIM-nDtvRa8-z-MdFxKiXpcYsDL_un5Zw9j0EqzYyeab9L-DjlLEG3UZp33iJyTt8rgusb9icUu9eEDVcTWfVGxvkgI8qBgJ2BLEFDwqnznC_O20pO1fpA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2432106037031945/2432105500365332/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2432106693698546/?type=3&av=1475479139361311&eav=AfbY645kEq063dDTnaL9hqtFhlvjTd-HCYMLh9wiH32t3DwkCfzXFeXWFMsPlF0RswIqChFJ94Gy9sgMKuRnq3S1&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432107543698461?__xts__[0]=68.ARCu6NSF_tRYSHFqbCN5oekG3AnvP4d0UdxiPRSET6KDIDRwJCwLwJLrYoAJERsQ6jPutXFDXKmdodmszZWY7LOTfsPxtp6DGEI3khTpDxew8uHmHIo6iZYH2z70BLVNyLCj1_srUCgVFsw8B77QuVB6peFrQ9M33USjLwUtyrE1kDsyt6vrcYJ0p8Sr_lfhDe3bdYQzagjtyU85OBGlXcyXQy_cz3_d2w1homRmwXOsbrH8vNa2xPlpR2MiMTAatTkmD6Lu7DcpC5Qxoh_BCnu7AHkRTM_P12m56xB4fSPeWDDPiGK0CSYlWpeTtU_lj28RVYH8ktvQEuv0C5FwWhoLe-o-&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432107543698461?__xts__[0]=68.ARCu6NSF_tRYSHFqbCN5oekG3AnvP4d0UdxiPRSET6KDIDRwJCwLwJLrYoAJERsQ6jPutXFDXKmdodmszZWY7LOTfsPxtp6DGEI3khTpDxew8uHmHIo6iZYH2z70BLVNyLCj1_srUCgVFsw8B77QuVB6peFrQ9M33USjLwUtyrE1kDsyt6vrcYJ0p8Sr_lfhDe3bdYQzagjtyU85OBGlXcyXQy_cz3_d2w1homRmwXOsbrH8vNa2xPlpR2MiMTAatTkmD6Lu7DcpC5Qxoh_BCnu7AHkRTM_P12m56xB4fSPeWDDPiGK0CSYlWpeTtU_lj28RVYH8ktvQEuv0C5FwWhoLe-o-&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2432106693698546/?type=3&av=1475479139361311&eav=AfbY645kEq063dDTnaL9hqtFhlvjTd-HCYMLh9wiH32t3DwkCfzXFeXWFMsPlF0RswIqChFJ94Gy9sgMKuRnq3S1&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2432107543698461/2432107283698487/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432108713698344?__xts__[0]=68.ARAGTZ4XDWQpdk8ROxHWqLwyEBjpOAwnJ8XvMapgvDIAvUi__rhdFwlRp0HIDVNGBAMr5XWVRi3FrJU5ah7dHkXHumhl5Bk1pDl2J6LjDFp4znNIo3iek-gSumBkqOhJwhHJf5DgagzyJz9q3SAFNXVf3cLLCaUo4L-9WiZunfIZ0pPhldPClwXlE-1N7X5JfYvYCY2j0Q3Z9RN0V_dDG6HbbYdQK1lKtzxRbsOlfH_2AVnQHiXsnQx96vEzFZVLXdiEWitMZK8RUmwRbERYUiY5NtbVbMV1RHLNWrdQ6vEEofEX_y9zdhp22lqjcAzJJREdU-yWTyT-I_MchHYdLDjDgIVe1O5Ko72ZZ2H5RdhTwQqO0hdJmyuPKFnEWQGR_yvCic0sL-y1CmdzHjVDF6uQYaG4MInNBF9JnXnmBwKTvwHW3PM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432108713698344?__xts__[0]=68.ARAGTZ4XDWQpdk8ROxHWqLwyEBjpOAwnJ8XvMapgvDIAvUi__rhdFwlRp0HIDVNGBAMr5XWVRi3FrJU5ah7dHkXHumhl5Bk1pDl2J6LjDFp4znNIo3iek-gSumBkqOhJwhHJf5DgagzyJz9q3SAFNXVf3cLLCaUo4L-9WiZunfIZ0pPhldPClwXlE-1N7X5JfYvYCY2j0Q3Z9RN0V_dDG6HbbYdQK1lKtzxRbsOlfH_2AVnQHiXsnQx96vEzFZVLXdiEWitMZK8RUmwRbERYUiY5NtbVbMV1RHLNWrdQ6vEEofEX_y9zdhp22lqjcAzJJREdU-yWTyT-I_MchHYdLDjDgIVe1O5Ko72ZZ2H5RdhTwQqO0hdJmyuPKFnEWQGR_yvCic0sL-y1CmdzHjVDF6uQYaG4MInNBF9JnXnmBwKTvwHW3PM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2432108713698344/2432108123698403/?type=3&theater
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vendégjátékára. Az elmúlt tanévben se-
gítette az alsó tagozaton, szakköri for-
mában, a nemzetiségi néptánc tanításá-
nak beindítását, a felső tagozaton pedig 
a német nyelvvizsga (DSD) megszer-
vezését kollégái bevonásával. Német 
foglalkozások megtartásával népsze-

rűsíti a nemzetiségi nyelvet és kultúrát 
a szomszédos óvoda nagycsoportosa-
inak, bevonja őket az iskolai nemzeti-
ségi programjaiba. Mindig magas szín-
vonalon megszervezi a kerületi német 
vers- prózamondó és kisjelenetjátszó 
versenyt és a Német Kultúra Napját. 
Hatékony tehetséggondozó mun-

kát végez, tanítványai eredményesen 
szerepeltek mind kerületi, mind fővá-
rosi szinten. Nagyon szoros szakmai 
együttműködést tart fennt nem csak 
az iskola német szakos kollégáival, ha-
nem a tankerület azonos szakos kollé-
gáival is. Diákokkal, szülőkkel és peda-
gógusokkal egyaránt jó a kapcsolata. 
Munkájában a tökéletességre törekszik 
és ezt a kollégáktól is elvárja. 
A XX. kerületi Német Nemzetiségi 

Gimnáziumban megtartott eseményen 
felléptek a Medgyessy 4.a osztályos 
tanulói Őszi táncukkal. Karácsonyi 
Viktor 4.a osztályos tanuló pedig Suse 
Wintgen: Ősz című versét adta elő.

Medgyessys német pedagógus „Az év némettanára” kitüntetettjei között 

Szakmai tevékenysége elisme-
réseként  Takács  Judit,  az  Újpesti 
Károlyi  István  Általános  Iskola  és 
Gimnázium történelem-német sza-
kos  tanára,  az  intézmény  humán 
munkaközösségi  vezetője  minisz-
teri elismerő oklevélben részesült.
A kitüntetést a tanévnyitó ünnepsé-
gen Tamás Ilona tankerületi igazgató 

asszony adta át. Judit szakértő mes-
terpedagógusként segíti iskoláját a pe-
dagógus-életpályamodell működteté-
sében, önzetlenül támogatja tanácsaival 
a portfóliót író, vagy a minősítési eljá-
rásra készülő kollégákat. A belső érté-
kelési csoport vezetőjeként az iskola 
pedagógusainak önértékelését segíti.
Elismeréshez szívből gratulálunk!

Miniszteri elismerés kollégánknak

A Medgyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi  Nyelvoktató  Általános  Is-
kola  német-magyar  szakos  tanára, 
Szegediné Wurm Judit szeptember 
27-én, a Budapesti Németek Euró-
pa Napján, ami egyben a budapesti 
nemzetiségi iskolák és óvodák tan-
évnyitója,  a  díjazott  pedagógusok 
között volt, és megkapta „Az év né-
mettanára” kitüntetést. 
Judit néni életpályája közel 40 évet 

ölel fel. 2017 óta erősíti iskolánk szak-
mai hírnevét. Az iskola német nyelvi 
munkaközösségét hatékonyan és ma-
gas szakmai hozzáértéssel koordinál-
ja. Megtervezi a tanévek nemzetiségi 
programjait, mellyel szolgálja a német 
nemzetiségi hagyományok jobb meg-
ismerését, ápolását, ezek megvalósí-
tásában aktívan, lelkiismeretesen vesz 
részt a munkaközösség minden tag-
jával együtt. Felkutatja és kihasznál-
ja az önképzést segítő lehetőségeket, 
német nyelvű előadásokra, író-olvasó 
találkozóra, verses-zenés estre szervez 
közös programot kollégáinak. Ezek 
az előadások nemcsak kulturális él-
ményként, a kortárs német irodalom 
megismerése szempontjából fontosak 
számukra, hanem – mint nívós szakmai 
továbbképzések – az élő német nyelv gya-
korlásául is szolgálnak. Ezen felül az is-
kola idősebb diákjainknak is igyekszik 
hasonló élményt szerezni, így jutottak 
el a Szekszárdi Német Színház pesti 

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432100957032453?__xts__[0]=68.ARDE3GzzFDGuINI3mwsust5qtx1An7UCNvtKVXqYvmru6CkAAEuRnmxT1kTsPoEXKsyO0nHHDplIXM4-NECSr1lZgQBaKmYkscNLv-q2L6OKtHHfnT2PScEo58z0ipBgpCtVa7GjRir0yLncD2C19u6_TfDqNqj22Ni4oy3xvdHMCiwSaWjTM86mZLin6tVxoZDwxokPcrUj3jqttkiCEqZ4iJShuhIQhNvXsTL5QBvchcR0ZpvIKDLUZ_DdGW6mmrm4udCKS1eg5h-YSbuwUjxryLstXuUFKdaW5puRubq-8ErltKwiAYYHn2dHjxru5gSxM2tKa0ugaSFcjFrEGzkluo2OVFu6G3vlPvFEwupJHlRERWHIvFcMahKz2sAZq2mHhW_OrZTPxqcHm2kPOY-HXLHGNNX_GRPojtqvBoY5dBFjUlI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2432100957032453/2432100157032533/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2432101913699024/2432101630365719/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432101913699024?__xts__[0]=68.ARCR1MfjWdHFrNLDchK-jpa4VQGjHvKioECKYwcwtTSjdVGlh85mS_HK5PiersIlymiV8C-6I6Xe2MS31PEf-Fj0a7wzlhKypr2NlFymlAGJxRdGzhEyMoUTqCTfx-Z34ieztjlLRa-zYC87isjWJNtmyyS3iwxaCsiWdkjCKUqreHuxpKPlXuuD1Kl_ckKQuw4h6OCK5yRfPIbiYG5TaAu6KyausvRF_xyCHoA14wc-WORkejJsPyJFzXX7fhwQQRY8LTn_JHod8jgDECLu9UMGNuvRQZyCnZEy-OXjCt0tibCoQOeFymaRP9DGWyq2hYOiCWlpW7u-k5Pt1lKGVNLFbTXD&__tn__=-R
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A Kerék diákjai a Kutatók Éjszakáján jártak A Békásmegyeri Veres 
Péter Gimnázium tanu-
lóinak nyári eredményei
Ezen a nyáron Csehországban 

rendezték meg augusztus 26. és 
szeptember 1. között a Közép-
Európai Matematika Olimpiát.
A versenyen tíz ország – Auszt-

ria, Csehország, Horvátország, Len-
gyelország, Litvánia, Magyarország, 
Németország, Svájc, Szlovákia és 
Szlovénia – vett részt egy-egy 6 fős 
csapattal. Minden nemzetet a mate-
matikai olimpiai válogatóversenyeken 
legeredményesebben szereplő diákok 
képviselték, a Békásmegyeri Veres Pé-
ter Gimnáziumból két tizenkettedikes 
tanulónk: Beke Csongornak és Gyi-
mesi Péternek szurkolhattunk.
A csapatversenyben a magyar csa-

pat ezüstérmes lett. A hatvan diák 
egyéni versenyében Beke Csongor 
bronzérmet, Gyimesi Péter ezüstér-
met szerzett.

Június 22-én a Bolyai Matematika 
Csapatverseny nemzetközi döntő-
jében öt nemzet csapataival verseng-
ve végzett első helyen a Fülöp Máté, 
Szolnoki Máté, Juhos Bálint, Jurányi 
Benedek (7.a osztályos tanulók), vala-
mint a Beke Csongor, Ferenc István, 
Földi Dániel (12.b osztályos tanulók) 
összetételű csapatunk.
A RoboCup Junior robotika csa-

patversenyen európai második he-
lyezést és világbajnoki különdíjat, 
valamint World Robot Olympiad or-
szágos 2. helyezést ért el a Biborka 
Bernadett (7.a), Biborka Dániel (9.b) 
és Biborka Ágnes (10.a) összetételű 
Orka Robotics csapat.
Mindnyájuknak gratulálunk!

Az Óbudai Egyetem  informati-
ka kara ebben az évben sok érde-
kességgel és újdonságokkal várta 
a látogatókat a Kutatók Éjszakája 
elnevezésű programsorozat alkal-
mából. A Kerék Általános  Iskola 
és  Gimnázium  7.c  osztályának 
tagjai is részt vettek ezen az ese-
ményen,  melyről  Kondorné  Ko-
vács  Irén  informatikatanár  szá-
molt be.
Drón-röptetés, versenyautó szimu-

látor, sebész robot, szabaduló-szo-
ba, barlangász bemutató, kiterjesz-
tett valóság játékok – csak néhány 
szemelvény azokból az izgalmas 
ismeretterjesztő programból, ame-
lyekkel az Óbudai Egyetem várta 
az érdeklődőket szeptember 27-én, 
a Kutatók Éjszakáján. A szervezők 
a programok színes palettájával ké-
szültek minden korosztály számára 
– kisiskolástól az egyetemistáig – akik 
így rengeteg érdekességeket láthat-
tak a műszaki, informatikai, gazda-
sági tudományok, valamint a kreatív 
alkotás világából.
A Kerék hetedikes diákjai kihívás-

nak érezték a vasúttervező program 
megismerését, még a tesztkérdésekre 
is lelkesen válaszoltak egy „érintős 
végű” ceruzáért. Többüket elvará-

zsolta a lézerfénnyel „író” robot is, de 
a Nintendo játékgép előtt is hosszan 
időztek. Nagy kíváncsisággal szálltak 
fel a VR szemüveg által keltett virtu-
ális világban „egy lábat remegtető” (a já-
ték végén mindenki ezt érezte) csúszdára. 
A virtuális harcot nagyon élvezte az, 
aki viselte a VR szemüveget, a sorban 
álló többiek pedig csak kuncogtak 
a „levegővel” hadakozón. A prog-
ramozás után érdeklődők, pedig 
legórobotot programozhattak, amit 
szintén kihagyhatatlan program volt.
Megnéztük az egyetem kivételes 

gazdagságú számítástechnika-tör-
téneti állandó kiállítását is, ame-
lyen az egyetem lelkes tanára nagy 
élvezettel anekdotázott a kiállított 
eszközökről. Így volt lehetőségünk 
például látni Szent-Györgyi Albert 
diktafonját, amit Klebersberg Ku-
nótól azért kapott, hogy Cambridge 
egyeteméről térjen vissza a szegedi 
egyetemre kutatni. Azon tíz eszköz 
egyike volt ez, amit kérhetett, hogy 
a kutatáshoz szükséges eszközök 
rendelkezésére álljanak. 
Mind a tanárok, mind a diákok 

számára kiváló alkalmat jelentett ez 
az esemény a tudásanyag bővítésé-
hez és a látványos eszközök kipró-
bálásához.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432164727026076
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2432096967032852/?type=3&av=1475479139361311&eav=AfYwQMTcFpS88JILp2WlMin7Q2oPxQRBI-6cMLpVRBYY8vbGChgnZUoF2sDdfRnLQNQy7tcn-BlwUI1yYmDrUxcV&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2432096967032852/?type=3&av=1475479139361311&eav=AfYwQMTcFpS88JILp2WlMin7Q2oPxQRBI-6cMLpVRBYY8vbGChgnZUoF2sDdfRnLQNQy7tcn-BlwUI1yYmDrUxcV&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2432096967032852/?type=3&av=1475479139361311&eav=AfYwQMTcFpS88JILp2WlMin7Q2oPxQRBI-6cMLpVRBYY8vbGChgnZUoF2sDdfRnLQNQy7tcn-BlwUI1yYmDrUxcV&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432164727026076
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2432096967032852/?type=3&av=1475479139361311&eav=AfYwQMTcFpS88JILp2WlMin7Q2oPxQRBI-6cMLpVRBYY8vbGChgnZUoF2sDdfRnLQNQy7tcn-BlwUI1yYmDrUxcV&theater
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Világot láttak a Kerék tanárai az Erasmus+-szal
Deák Zoltánné (Egyesült Király-
ság, Canterbury)
Azért választottam ezt a témát, mert 

próbálok lépést tartani a digitális világ 
fejlődésével, szeretnék modern EdTech 
módszereket megismerni, amelye-
ket saját óráimon is tudok alkalmazni. 
A tanfolyam során valóban a szakmai 
fejlődésemhez kapcsolódó gyakorlati 
készségeket sajátítottam el. Korábban 
már képeztem magam az IKT terüle-
tén, de itt teljesen más jellegű tudást 
szereztem. Nagyon sokat tanultam, 
megismerkedtem a médiakultúra leg-
újabb vívmányaival, melyek célja, hogy 
élményt adva tudjuk lekötni a diákok 
figyelmét a tanórán és azon kívül is. Új-
donság volt számomra a nyelvórákon 
jól felhasználható digitális történetme-
sélő, különböző audio- és videókészítő 
weboldalak, podcasting alkalmazások 
megismerése. A digitális kompetenci-
ám fejlődésén kívül nyelvileg is hasznos 
volt a tanfolyam számomra, hiszen más 
országok tanáraival beszélgetve külön-
böző kulturális háttereket ismerhettem 
meg, új kapcsolatokat építettünk, és 
információkat oszthattunk meg egy-
mással. Délután fakultatív programo-
kon lehetett részt venni, így csoporto-
san voltunk csónakázni, de számomra 
emlékezetes marad a vidám „Scottish 
night”, azaz a skót est is, ahol énekel-
tünk és táncoltunk is. A város neveze-
tességeit többnyire egyedül vagy az új 
barátaimmal fedeztem fel.
A következő oldalon folytatódik

A következőkben öt kollégánk be-
számolóját olvashatják.
Vörösné Rácz Réka (Olaszország, 
Nicotera)
A matematikai problémák, módszer-

tani alapelvek, az egységes és széles 
alapozást a Varga-módszer alapján 
ismertük meg. A képzés alkalmával 
olyan matematikai tudásanyaggal, me-
todikai ismeretekkel gazdagodtunk, 
amely lehetővé teszi, hogy eddigi ha-
gyományainkat megtartva, tanításunk 
megújuljon, modernizálódjon. Szám-
talan olyan eszközt, játékot, eljárást, 
ismertünk meg, amelyeket a minden-
napi munkánk során jól tudunk alkal-
mazni, és a kollégáknak bemutatni, 
megismertetni. A szervezésnek kö-
szönhetően lehetőséget kaptunk több 
szervezett kirándulást is tenni. Így 
ismerkedtünk egy délután Scilla vá-
rosával, majd egy másik alkalommal 
Tropea híres lépcsőit is megmásztuk!
Gyúriné  Boros  Adrienn  (Olaszor-
szág, Nicotera)
A matematikakurzus témája egy régi 

módszer megismertetése és megőr-
zése volt. Varga Tamás módszerének 
alapelve a valóságból kiinduló cselekvő 
tapasztalatszerzés a körülöttünk lévő 
világból merített példák, eszközök, 
feladatok segítségével. A cselekedte-
tés azért nagyon fontos, mert a konk-
rét tevékenységből interiorizálódnak 

a gondolkodási műveletek. Ez az elv 
nem volt ismeretlen számomra, hiszen 
egy korábban elvégzett fejlesztőpeda-
gógiai tanfolyamon is találkoztam már 
vele. Mi is úgy tanultunk, ahogy a gye-
rekek. Kipróbáltuk a tevékenységeket, 
játékokat és pont annyira élveztük 
azokat. Olykor úgy is viselkedtünk, 
mint a gyerekek. A napi 6 óra tanulás 
mellett jutott időnk Calabria felfede-
zésére is. Felejthetetlen hetet töltöttem 
Olaszországban. Élveztem minden 
percét a kezdeti nehézségek ellenére. 
Kedves kollégákkal ismerkedtem meg, 
akikkel tartjuk a kapcsolatot, meg-
osztjuk tapasztalatainkat. Profitálunk 
minden téren. Erre a hétre tökéletesen 
igaz a szlogen: összekötöttük a kelle-
meset a hasznossal.
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Csodás helyeken játunk, de leírhatat-
lan élmény volt a Canterbury Kated-
rálisban a férfikórus énekét hallgatni. 
Saját szervezésben utaztunk el a köze-
li tengerpartokra, például Whitstable, 
Herne Bay, Botany Bay és Broadstairs 
gyönyörűséges partjaihoz, vala-
mint ellátogattunk a közeli Margate, 
Sandwich és Deal városokba is.
Mikolay Ágnes (Írország, Dublin)
A nyelvi órák igen színesek voltak, 

nem csak azért, mert sok nemzetiség 
gyűlt össze, hanem, mert rengeteg 
interaktív feladattal tanulhattuk meg 
a heti nyelvtani szabályokat. Legjobban 
az tetszett, amikor beöltöztünk jósnő-
nek, aki a hozzá érkező kuncsaftnak 

elmondja a jövőjét, ezzel gyakorolva 
a feltételes mód használatát. Az órá-
kat a jókedv és a nevetés jellemezte. 
Nevettünk magunkon, ha nem tudtuk 
magunkat kifejezni, nevettünk egymá-
son, amikor a különböző akcentussal 
kiejtett szavakat félreértettük. 
A testnevelés workshop-okon meg-

ismerkedhettünk más országokból 
érkezett kollégákkal, beszélgettünk 
az országok és a testnevelés viszo-
nyáról. Megtanulhattunk egy rövid-
ke ír táncot, játszhattunk handball-t, 
gaelic football-t és hurling-et is a helyi 
sportklubban. A legjobb szabály az, 
hogy igazán nincs szabály, 4-et lehet 
lépni a labdával, de ha többre sikerül, 

Világot láttak a Kerék tanárai az Erasmus+-szal
az se gond. Szerencsére egy jó kis tú-
rázós csapat jött össze, akikkel együtt 
bebarangoltam Dublint, és megnéz-
tük Horth-ot és Bray-t is.
Kanyó Lilla (Írország, Dublin)
Nagyon-nagy örömmel töltött el, mi-

kor iskolámban felmerült az Erasmus+ 
keretében történő utazási lehetőség, 
mivel az elérhető tanfolyamok közt 
találtam Dublinban, az Alpha College-
ban egy egyhetes drámajátékkurzust. 
Rengeteg oldalról érintettük a dráma-
játék bevethetőségét a gyerekek min-
dennapos oktatásában, mentális gon-
dozásában, fejlesztésében. Oktatónk, 
Jennifer számtalan ötletet, játékot, 
lehetőséget vonultatott fel előttünk: 
mit lehet alkalmazni az irodalom órá-
kon, hogyan dobható fel egy sivárabb 
történelmi téma, milyen figyelemfej-
lesztő gyakorlatok vehetők elő a nap 
bármely szakában vagy hogyan álljunk 
neki nehéz, kényes konfliktushely-
zetek indirekt kezelésének? Mindent 
lejátszottunk „élesben” is, természete-
sen ékes angolsággal. Rengeteg új szó 
záporozott felém mindeközben, akár 
a forgószél, én pedig igyekeztem, igye-
keztem, igyekeztem, de forgószél volt 
kedves oktatónk is, lendületes, sokszí-
nű és oldott személyiségével. Érdekes 
volt, hogy rengeteg átfedést leltem föl 
az ír drámajátékos gyakorlat és a hazai 
szokások között.

körben, a csoport pedagógusainak 
lelkes közreműködése révén.
A foglalkozás során a fiatalok kö-

zösen elénekelték „A mi iskolánk” 
című dalt, gondolatokat, benyomá-
sokat osztottak meg a hála érzéséről, 
összegyűjtötték, hogy ki miért hálás, 
és hogyan fejezi ki ezt a másik ember 
felé. Az is szóba került, hogy hogyan 
tehetünk másokat boldoggá, hálássá. 
Óra után az úgynevezett örömosz-
tásra is sor került: a diákok körbejár-
ták az iskolát, és invitálták társaikat, 
s az itt dolgozó felnőtteket a hála és 
az öröm mindennapi megélésére!

Új projekt veszi kezdetét az idei 
tanévtől  a  Csalogány Óvoda,  Ál-
talános  Iskola,  Készségfejlesztő 
Speciális  Szakiskola,  EGYMI-
ben: az intézmény csatlakozott 
a  Jobb  Veled  a  Világ  Alapítvány 
Boldogságóra programjához.
A kezdeményezés 2014-ben in-

dult Bagdi Bella alapítványi elnök és 
életmódfejlesztő énekesnő nyomán, 
melyhez szakmai munkatársként 
csatlakozott később Prof. Dr. Bagdy 
Emőke klinikai szakpszichológus, 
pszichoterapeuta, professor emeri-
tus és Prof. Oláh Attila, az ELTE 

Pozitív Pszichológia Kutatócsoport-
jának vezetője is. Dióhéjban össze-
foglalva, ez egy életkor-specifikus 
élménypedagógiai program, ami 
a pozitív pszichológia empirikus ku-
tatásain alapulva a diákok boldog-
ságszintjének növelését, globális jól-
létük elérését tűzte ki célul.
Első lépésként, intézményünk pá-

lyázat révén elnyerte a Boldog  Is-
kola címet, melyet szeptember 
18-án vehettünk át a Kongresszu-
si Központban. Szeptember 20-án 
az első boldogságóra is megtartásra 
került a 11.c osztályban hála téma-

Indul a Boldogságprogram a Csalogányban!
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Immár sok éves hagyomány, hogy 
augusztus végén a Babits Mihály 
Gimnázium diákjai két turnusban 
táboroznak  Velencén,  az  Újpes-
ti Gyermek és  Ifjúsági Táborban. 
A négy napos szaktábor után kö-
vetkezik a négy napos gólyatábor.
Délelőtt komolyabb foglalkozások, 

délután és este rengeteg sport, játék 
és vetélkedő jellemzi ezeket a táboro-
kat. Idén is több, mint négyszáz diák 
vett részt rajtuk. A következő sorok-
ban Csapó Krisztián 12.d osztályos 
tanuló formabontó beszámolója ol-
vasható, amely blogbejegyzései alap-
ján íródott. 
I. Ébredés
Hideg fújt be az ablakokon a ren-

dezőkre. Dideregtek. A takarók meg-
moccantak és az álmokat is zavarta 
valami. Egyszerre leszakadt az ég!
Kérdezhetik a tudatlanok, hogyan 

befolyásolja ez a gólyatábort, amikor 
a gólyák még csak a Velencei-tó kör-
nyékén sem voltak? A mi rendezé-
sünkben sehogy, ám a folyamatos zá-
porok által való fenyegetettség szürke 
fellegei, még csak próbára sem tették 
rendezői vénáinkat. A lufik mellett, 
a közelgő élményektől fűtötten sé-
táló gyerekek, csak annyit érzékeltek 
a nehézségekből, hogy egy-egy tó-
csa fölött át kell emelni a hatalmas 
bőröndjeiket, esetleg oda kell nyúj-
tani mellettük a segítőknek. Szint-

úgy, mint ők, mi is izgatottan álltunk 
az utca mentén, ahol ismerős arcok 
után kutattunk, hátha kibukkan vala-
ki régi jó barát, vagy testvér a színes 
lufik mögül. Az ezernyi ballon, mint 
szivárvány az eső után, ragyogott és 
a jókedv is, éppúgy, mint a lufik, a ma-
gasba szökött. A Babits méltán híres 
gólyatábora ismét egy gyönyörű nap-
pal lesz szebb, aminek, a még oly erős 
természet sem tudott keresztbe tenni.
II. Foglalkozások
Unalmas ismerkedések, megfűsze-

rezve a nehéz nevek kiejtésének és 
a fiatalok neveinek megtanulásával. 
Ki ne ült volna órákat egy ilyen prog-
ramon? Mindenki fejében megvan-
nak ezek első pillanatok. Első nap 
az óvodában. Iskolában. Alsóban és 
felsőben. Ki ne emlékezne ezekre 
a napokra? Az első pillantások az osz-
tálytársakra, ugyanannyira az ember-
be ivódnak, akár az első szerelme. Ér-
zések kavarognak az ember fejében. 
Ugyanakkor unalmassá is tud válni, 
mint minden monoton dolog, hisz 
az ismerkedés is egyhangú, életünk 
során több ezer új arc vésődik emlé-
kezetünkbe.
Ismeretlent megismerni? Miért is áll 

az első mondatban, hogy unalmas? 
A válasz, az hogy, életünkben öt em-
ber tesz bennünk igazán mély benyo-
mást. Ez az öt ember, vagy az em-
lékük fog elkísérni minket életünk 

Nyári táborok a Babitsban
során. Nagy részét a középiskolában 
szerezzük, és a középiskola hajnala 
a gólyatábor. Nem csoda, hogy nagy 
hangsúly volt ezeken a csoportfoglal-
kozásokon. Az unalmasnak tűnhető 
feladatokat ennek a pár embernek 
a megismerése teszi és tette mindig is 
izgalmassá, hisz életre szóló útitársa-
kat találhatunk magunknak.
Foglalkozások… Izgalmas ismerke-

dések, könnyed szórakozás a nevek-
kel és azok tanulásával. Ki ne ülne 
szívesen egy ilyen programon, ahol 
maradandó barátságok születnek?
III. Tánc
- Miért vettem át a másik pólót, ha 

egyszer ebbe is bele fogok izzadni? 
- Csak nem a Countryhoz? – a kér-

dés első halk nesze suttogássá fajul. 
A gólyák, szintúgy, mint a rendezők, 
értetlenül állnak a kérdés előtt.
- Dehogynem! – a válaszra a párok-

ba rendeződés seperc alatt megtör-
ténik. Nagyok, kicsik kortól függet-
lenül állnak, egymás kezét fogva, és 
aki szíve mélyén igazi babitsos diák, 
az már látja a választ.
Kéz a kézben mindenki. Ellentétek 

üde kavalkádja láttán mosolyra húzó-
dik az igaz babitsos szája. Látja a lá-
nyokat fiúkkal. Kicsiket nagyokkal. 
Fiatalokat idősebbekkel. Elgondol-
kodik. Vajon a tánc az, ami összehoz-
za az embereket?
Persze a gondolat egy szempillan-

tás alatt köddé foszlik, ahogy elin-
dul a zene és verejtékcsepp kúszik 
le a homlokon... Ám a zene megáll. 
Mindenki a másik arcát lesi, és az igaz 
babitsos diák gondolata tovább fű-
ződik. A verejték, a szag, a tűző nap 
és a fáradtság ellenére a lába tovább 
lendíti a következő ritmusra. Immár 
mosolyogva táncol, annak a tudatnak 
a birtokában, hogy a tánc összehozza 
a táncosokat és gyönyörködteti a né-
zőket.
- Mehet tovább? – kérdezi végül 

minden egyes diák, mit sem törődve 
az immár aprónak tűnő zavaró ténye-
zőkkel.
A következő oldalon folytatódik
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V. Villanások
Felállva örömujjongásban tör ki száz 

meg száz diák. Végre az életben nem 
a gólyatábort követő süti a fontos. So-
hasem felejtem el, mikor egy kocsiban 
utaztam hazafele a táborból az egyik 
szervező bátyjával, aki nyolc éven át volt 
a Babits közösségének tagja. Elmond-
tuk, hogy Marton tanár úr nem szervez 
több gólyatábort. A meglepett arc és 
a hirtelen kormánymozdulatok mindent 
elárultak. Kétségbeesett arckifejezése 
a volán mögött, egy halovány mosolyra 
késztette a kocsiban ülőket, hogy nem 
csak ők nem tudják ezt az egészet elkép-
zelni a mindent összefogó kéz nélkül. 
Egy korszak ért véget, nem csak egy gó-
lyatábor. Leírhatnám, mi történt konk-
rétan az utolsó napon. Szó szót követne 
és a tények sivatagában kiveszne minden 
érzés a táborból. Órákat zenghetnék 
az ugráló várról és a versenyről, de úgy 
érzem nem ez a fontos, ahogy az élete 
végén sem az számít az embernek, hogy 
pontosan mit is csinált, hanem, hogyan 
érezte magát közben… Ezt zártuk a gó-
lyatábor utolsó tapsviharába, a kétség-
beesésbe vegyülő szeretetet.
Az igazat megvallva nem tudom, mit 

írjak. Szívem szerint megköszönném 
mindenkinek, aki segített benne, de 
tudom, hogy ennek nem róluk, sok-
kal inkább a gólyákról kell szólnia. És 
ez az a mondat, ami előtt megemelem 
a kalapot. Nem tudok az emberek ne-
vében beszélni, csak a magaméban, 
én pedig kiválóan éreztem magam 
a táborban. Úgy érzem, ezzel nem va-
gyok egyedül.

IV. Félelmek
Fáradt, borongós napra ébredt a tá-

bor. Ugyanakkor ez nem csak egy új 
nap, hanem új kezdet is, egymás pon-
tosabb megismeréséhez. Hihetetlen 
jó ötletek záporoztak, amik minden 
képzeletet felülmúltak, olykor a fá-
radtság szűk szitáján is átjutottak, utat 
törve maguknak a rendezők elméjé-
ben. Ezen ötletek megvalósítása és 
rendezése hárult a mai napra.
Pletykáknak semmi helye sincs a tá-

borban. De… Ez a bekezdés a „de” 
szócskát bővíti ki. A félelmet csak 
a nevetés űzi el. Mitől is félünk? Kis-
gyermekként az ágyunk alatt rejtőző 
szörnyektől. Pár év elteltével a sötét-
től. Az élet derekán, a járatlan úttól. 
(Szokásaink rabjává válunk és ritkán vág-
juk fejszénket ismeretlenbe.) Végül a ha-
láltól. Végigkísér minket életünk so-
rán az ismeretlentől való rettegés.
A pletykáknak igenis haszna van 

olykor a táborban, hogy minden-
ki el tudja űzni félelmeit. Megtudni, 
a szörnyről, aki éveken át ágyunk 
alatt lapult, hogy egy porcica, kitűnő 
dolog. Lámpát gyújtani a sötétben. 
Ezeket megismertük, ahogy a gólyák 
is a diákok szemszögéből az iskolát 
és annak titkait. Mert bizony, titkok 
mindenhol vannak. Ilyenkor, mint 
itt is, a rettegést könnyű elűzni, ha 
belsősként az iskoláról beszélünk. 
A pletykák ezt teszik, nevetés kísé-
retében elűzik a tévképzeteket és fel-
fednek valami újat, ami érdekesebbé 

formázza a diáklétet. A pletykákat és 
kreatív csoportfoglalkozásokat meg-
szakították a sportversenyek. Csapa-
tok zászlóinak lengetésétől hullám-
zott a sportpálya pereme. Hangos 
üvöltésektől remegett a talaj. Lábak 
dübörögtek és kezek lendültek a ma-
gasba. Nem csak a pályákon való 
versengés tette azzá a sportversenyt, 
ami, és emelte egyenrangúvá a tízez-
rek előtt vívott viadalokkal, hanem 
a buzdítás. Az akadályversenyre csak 
berekedt diákok maradtak, a tábor-
tűzről nem is beszélve.
Nem, mindenhez kell látni, hogy 

érezzük. Ezt táplálja az emberekben 
a tábortűz, ahogy a sötétben, ropogó 
halovány lángok mellett ülnek. A tűz-
ből áradó meleg átjárja a testet és 
felfűti az érzelmeket. Lágy dallamok, 
gitárkísérettel és a táborban eddig ál-
landósult duruzsolás énekké fordul, 
és ezt csakis pár dalnak köszönhetjük, 
ami összeköt minket.
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A Pais Dezső Általános Iskola eb-
ben a tanévben Mátrafüred-Sástóra 
szervezte  a  nyári  ÖKO  táborát 
az iskola tanulóinak augusztus 3 és 
augusztus  9.  között,  amelyről  Ko-
vács Anikó számolt be.
A táborban harminckét tanulónk (18 

alsó tagozatos, 14 felsős) és három peda-
gógus – Szepesiné Máhli Anikó, Pálné 
Liebscher Nikoletta, és jómagam – 
vettünk részt. Szállásunk egy csendes, 
a tóhoz közeli utcában volt. Minden 
programunkhoz könnyen és hamar el 
tudtunk jutni. Egy esős, borús napon 
érkeztünk meg, de később az idő is 
megjavult, túrázásra, kirándulásra ide-
álissá vált. A programok nagy részét 
a tábor biztosította, de mi is szervez-
tünk sétákat, kirándulásokat, kézmű-
ves foglalkozásokat a gyerekeknek. 
Minden nap reggeltől estig tudtunk 
programot nyújtani a gyerekeknek, el 
is fáradtak a tábor végére.
Szombaton 13 órakor indultunk az is-

kola udvaráról, kora délután foglaltuk 
el a szállást. A szobákban való elhe-
lyezkedés, az udvar felfedezése és a va-
csora után elsétáltunk a tóhoz, felfe-
deztük a környéket. Vasárnap délelőtt 
kincsvadászat szerepelt a programunk-
ban. Az előadónk, Peti bácsi vezetésé-
vel először tájfutás jellegű feladatokat 
kaptak egyénileg a gyerekek, ezután 
csoportban keresték a kincset. A prog-
ram zárásaként a csoportok különbö-

ző kérdésekre licitálhattak, így alakult 
ki végül a végeredmény. Délután elsé-
táltunk a fúrótorony kilátóhoz, és aki 
elég bátor volt, a vezetésünkkel felsé-
tálhatott a tetejére, és gyönyörködhe-
tett a kilátásban. Este éjszakai túrára 
mentünk, megtapasztaltuk, hogyan tu-
dunk a sötétben tájékozódni, megcso-
dálhattuk a gyönyörű éjszakai égboltot 
és a csillagokat.
Hétfőn a reggeli után elindultunk 

Peti bácsi vezetésével egy 20,5 km-es 
túrára Kékestetőre. Nincsenek hoz-
zászokva a gyerekek az ilyen hosszú 
túrákhoz, de ennek ellenére mindenki 
teljesítette a távot. Kékestetőn is fakul-
tatívan feljöhettek velünk a gyerekek 
a toronyba, és itt is megcsodálhatták 
a gyönyörű tájat. Visszafelé félúton egy 
kis jutalomként kaptak a fáradt turisták 
lángost vagy palacsintát. Vacsora után 
a rovásírás tudományával ismerked-
tünk meg, több-kevesebb sikerrel meg 
is próbálkozhattunk vele.
Kedden délelőtt panoráma túrán vet-

tünk részt. Ez egy 5 km-es túra volt, 
ahol Józsi bácsi vezetésével az erdő 
élőlényeivel, növényzetével ismerked-
tünk meg, megcsodálva közben a cso-
dálatos panorámát. Ebéd után Anti 
bácsi megismertette tanulóinkat a bőr-
díszműves mesterség szépségeivel, 
technikáival, a bőrök fajtáival, feldol-
gozásával. Ezután fonás technikával 
mindenki készíthetett egy karkötőt.

Paisos ökotábor Sástón
A szerdai napra nagyon várt minden 

kis és nagy diákunk. Reggeli után el-
mentünk végre az Adrenalin Parkba. 
Ezen a napon csak a tábor nyújtotta 
programokra mentünk, boboztunk 
és a kalandparkban próbálhattuk ki 
magunkat. A bobozást mindenki na-
gyon élvezte, a kalandpark néhány 
tanulónknak kihívást jelentett, vissza 
is fordultak, de nem szomorkodtak 
sokáig, mert visszakapták a jegyüket, 
amit másnap felhasználhattak máshol. 
Később a libegővel mentünk vissza 
a szállásunkra. Délután Anti bácsi kü-
lönböző fegyverekkel ismertette meg 
a gyerekeket a fiúk nagy örömére, ké-
sőbb mindenki íjászkodhatott.
Csütörtök délelőtt fakultatívan 

kézműveskedhettek, sportolhattak, 
játszhattak a gyerekek. Niki néni veze-
tésével ékszereket, kulcstartókat fon-
hattunk, fűzhettünk. Délután a libegő-
vel visszamentünk az Adrenalin Parkba, 
ahol a gyerekek a szüleikkel előre meg-
beszéltek szerint élvezhették a park 
adta lehetőségeket. Legnépszerűbb 
a bob volt aznap is, de sokan kipróbál-
ták az erdei labirintust, az Eurobungy-t, 
a trambulint, a toronycsúszdát, a füg-
gőhidat, az elektromos jetski-t, a vízi 
akadálypályát, a tutajt, a sakktáblát, 
a hajtányt és a vízi hengert is.
A tábor utolsó programja az esti be-

tyárkodás volt. Itt megismerkedhettek 
a gyerekek a magyar betyárvilággal, 
a fegyverekkel, eszközökkel, majd ki-
sebb versenyek után kipróbálhatták 
az ostort is. Pénteken délelőtt átadtuk 
a szobákat, majd elsétáltunk elkölteni 
a maradék zsebpénzünket a tó mellet-
ti árusoknál. Ezután a közeli játszó-
téren kihirdettük a tisztaságverseny 
eredményeit, édességgel jutalmaz-
tunk meg minden diákot. Ezen kívül 
hűtőmágnest, kitűzőt és egy kis vicces 
csokit vihetett haza mindenki emlékbe. 
Kisebb horzsolásoktól eltekintve 

mindenkit épen, egészségesen, tele él-
ményekkel, tapasztalattal és jó fáradtan 
hoztunk haza az iskolába. Összefog-
lalva: az idei táborunk is felejthetetlen 
élményekben gazdag volt.
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Ipolytarnócon kirándult a Medgyessy 6. évfolyama
csület megkövesült óriásfenyő tette 
híressé. A geológiai tanösvény elején 
található cápafogas homokkőben 19 
cápanemzetség jelenlétét mutatták 
ki. A középső szakaszon bukkant fel-
színre az a lábnyomos homokkő, me-
lyen közel 11 gerinces állatfaj 3 ezer 
lábnyomát sikerült beazonosítani. 
Az új élményelemekkel gazdago-

dott lombkorona tanösvényen sétál-
va a ma élő növény- és állatfajokat 
ismerték meg az érdeklődő diákok. 
A legnagyobb élmény a 4D-s mozi 
volt. A film a dinoszauruszok és ős-
páfrányok világába, életébe varázsolta 
vissza a lelkes közönséget. Tartalmas 
kirándulásban volt része a csapatnak, 
ahol sikerült bemutatni azt a környe-
zettudatos tevékenységet, amellyel 
megvédik, őrzik és gondozzák a ter-
mészeti értékeinket.

Egy szép őszi napon a Medgyes-
sy  Ferenc  Német  Nemzetiségi 
Nyelvoktató  Általános  Iskola  6. 
évfolyama Ipolytarnócon,  a  világ-
hírű őslénytani lelőhelyen járt.
A helyszínen egy húsz millió évvel 
ezelőtt bekövetkezett vulkáni kataszt-
rófa eredményét látták a gyerekek. 

A közel egyórás túra során egyedül-
álló élményben volt részük. A túra- 
és tárlatvezetőtől sok érdekes dolgot 
hallottak az ősfenyves maradványról, 
a bükkábrányi mocsárciprusokról, 
cápafogakról, különleges lábnyomok-
ról. Kiderült, hogy Ipolytarnóc nevét 
a közel 100 méter hosszúságúra be-

Az  Óbudai  Nagy  László  Álta-
lános  Iskola  idei  25.  vándortábo-
ra  július  17-től  23-ig  valósult meg 
a Börzsönyben. Harminc tanuló 
három kísérő pedagógusával, Ko-
vács  Judittal,  Kövesdy  Csabával 
és Strausz Tamással túrázta végig 
a hetet, amelyről a következőkben 
olvashatnak beszámolót.
Az idei túránk során négy bázis-

helyünk volt, melyek egyben a szál-
láshelyek is voltak. A bázisváltást 
mindenhol gyalogosan tettük meg 
turistatérkép alapján, többnyire a bör-
zsönyi kéktúra nyomvonalán, így érin-
tettük Diósjenőt, Nagyoroszit – ahol 
a Pénzásási turistaházban szálltunk meg –, 
a Kútbereki turistaházat, amely ugyan-
csak szállásunkul szolgált, valamint 
Bernecebarátit. Átlagosan napi tizenöt 
kilométert kirándultunk. A követke-
ző élménybeszámoló a tábori életről 
az egyik ifi vezetőnk tollából származik.
Július 17-én a reggeli órákban indult 

vándortáborunk Diósjenőre, ahol 
az Erdei Szabadidőpark adott otthont 
nekünk és kísérőinknek. A délután 
folyamán kézműves foglalkozáson 

vettünk részt, ami az újrahasznosítás 
témájában zajlott. Este csapatalakítá-
sokra és az új táborozók bemutatására 
került sor. Másnap 10 km-es túra után 
érkeztünk meg a következő szállás-
helyünkre, a Pénzásási turistaházba. 
A turistaút a Börzsöny hegygerincén 
vezetett végig, közben gyönyörköd-
hettünk a kilátásban, ami elénk tárult 
néha a fák lombjai közül.
Harmadnapon tovább túráztunk a kö-

vetkező szálláshelyünkre a Kútberegi 
turistaházhoz. Közben felkerestük Dré-
gelyvárát, majd Drégelypalánkon meg-
tekintettük a Szondy-kiállítóházat. Egy 
nomád sátortáborban élveztük az erdei 
éjszakát vezetékes víz és áram nélkül.
Negyedik napon nem váltot-

tunk szállást, hanem meglátogattuk 
a Tsitári-kegyhelyet, a Honti-szaka-
dékot, a Szondy-alagutat és a közeli 
vadászati múzeumot.
Ötödik napon tovább túráztunk 

a következő szálláshelyünkre, Berne-
cebarátiba, ahol Domszky Pál Nomád 
táborhelyén szálltunk meg. Aznap este 
nosztalgikus szalonnasütést tartottunk. 
Másnap két keréken kezdtük, mivel át-

kerékpároztunk Kemencére, ahol meg-
néztük a kisvasút múzeumot, és egy 
romantikus vonatozással értük el a napi 
célunkat, a strandot, ami a gyönyörű 
Csarna-völgyében található. Visszafelé 
ugyanúgy kerékpárral érkeztünk szállás-
helyünkre, ahol megtartottuk az utolsó 
csapatvetélkedőt. Ajándékokkal értékel-
tük, jutalmaztuk az egész hetet.
Utolsó nap folytattuk utunkat a vas-

útállomásra, ahol felszállva a vonatra, 
nekivágtunk a vonatozásnak Buda-
pestre. Megfogadtuk, jövőre újra talál-
kozunk. Élményekkel, tartalmas prog-
ramokkal teli vándortábort tudhatunk 
magunk mögött.
Ezúton köszönjük Óbuda-Békás-

megyer Önkormányzatának a támo-
gatást, amely több tanulónknak tette 
lehetővé a nyaralást és színesítette 
a programjaikat.

Vándortábor az Óbudai Nagy László Általános Iskolában
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Kirándulás Poroszlóra
Szeptember 27-én a reggeli szik-

rázó napsütésben indultak a Csa-
logány  Gyermekotthon  lakóival 
Poroszlóra  egy  nagyszerű  élmé-
nyekkel kecsegtető kirándulásra.
A buszon ráhangoló játékot ját-

szottunk, amelyben a Tisza-tó álla-
tait soroltuk fel. Megérkezésünkkor 
a Fűzfa-kikötő dolgozói segítségével 
kis hajókba szálltunk és 5-6 perces 
hajóúttal beutaztunk a szigetre, ahol 
a Vízi sétány található. Megismertet-
tük a gyerekekkel a legfőbb biztonsági 
előírásokat. Ezek után több mint két-
órás sétát tettünk a Tisza-tóra épített 
tanösvényen.
Sétánk során megismerkedtünk a Ti-

sza-tó jellegzetes növényeivel és állata-
ival. Három madárlesen figyeltük meg 
a még el nem költözött madarakat és 
az itt telelő szárnyasokat. Nagy sikere 
volt az éppen halászó ezüst sirálynak, 
danka sirálynak és a fenségesen úszó 
hattyúknak. Izgalommal vártuk, hátha 

a kormoránok is halásznak, de ez saj-
nos elmaradt, ők csak a tolltisztogatá-
sukat mutatták meg nekünk. Az ok-
tató táblák segítségével megismertük 
a Tisza-tó őshonos halait is. A jó 
kedélyű séta végeztével visszahajó-
káztunk a kikötőbe, ahol jó étvággyal 

ebédeltünk. Hazafelé a buszon nagy 
örömmel osztották meg a gyerekek 
egymással a nap legmaradandóbb él-
ményeit.
Hálás köszönet a Tankerületnek, 

hogy a programunk megvalósítását 
támogatták.

„Aki  sokat  jár  erdőbe, megtanul 
összhangban  élni  környezetével, 
türelmesebb  lesz,  következéskép-
pen toleránsabb a másik ember-
rel.” Az Aquincum Angol-Magyar 
Két  Tanítási Nyelvű  Általános  Is-
kola 4.c és d osztályos tanulói „Ta-
nulni  természetközelben  angolul” 
című  háromnapos  erdei  iskolával 
kezdték az idei tanévet.
A tanítás első három napján a Kecske-
mét melletti Vackor Vár erdei iskolában 

töltöttünk el három izgalmas napot. 
Az angolos foglalkozások mellett moz-
galmas s egyben érdekes programok 
sora várt ránk. Elsőként az erdei iskolá-
hoz tartozó 26 hektáros erdőrészlet te-
rületén kialakított, ismertető táblákkal 
ellátott tanösvényen túráztunk, amely-
nek állomásai az erdőrészletre jellemző 
növénytársulások közelében találha-
tók. Megtanultuk a helyes viselkedést 
az erdőben, próbáltunk „visszakapcsolni 
városi sebességről erdősebességre”. A három 

nap alatt végigjártuk a kocsányos töl-
gyest, a mogyorós tölgyest, ismerete-
ket szereztünk a száraz homokpusztai 
növénytársulásokról, hangokat és nyo-
mokat kerestünk az erdőben. A vadá-
szat történetéről, eszközeiről, a vadak 
fajtáiról hallgattunk ismeretterjesztő 
előadást, ahol megtapogathattuk a pre-
parált állatokat.
Éjszakai bátorságpróbán is részt ve-

hettünk, melyen a nappali fényben már 
megismert területen, az éj sötétjében 
kellett tájékozódási versenyfeladatokat 
megoldani, mintegy számot adva a meg-
szerzett tudásról. Utolsó nap kenyeret 
gyúrtunk, s közben nagyon sok új isme-
retet szereztünk eleink életéről. Többek 
között megtudtuk azt is, hogyan készí-
tették az igazi élesztőt, a kovászt.
Nagyon jól éreztük magunkat, s 

megbeszéltük, máskor is szívesen el-
jövünk ide. Köszönjük a rengeteg él-
ményt vendéglátóinknak, a Vackor 
Vár erdészeinek, Nóri néninek, Imre 
és Dávid bácsinak.

Aquincumos angol nyelvi tábor a Vackor Várban
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Piliscsévre kirándult a Fodros 2.a osztálya Teljesítménytúrán 
a Csalogány 
Gyermekotthon

A Csalogány gyermekotthon mun-
katervének fő pontjai az egészséges 
életmód, a mozgás és a környezet-
védelem. Ennek jegyében a tanév 
során az intézmény pedagógusai 
évről-évre minél több túrán próbál-
nak meg részt venni a gyerekekkel, 
minél több és szebb környezetvé-
delmi területet szeretnének bejárni.
Szeptember 21-én egy kis csapattal 

részt vettünk a Budapesti Diáksport 
Szövetség által szervezett tanévnyitó 
túrán, mely Pilisszentlászlóról indult 
Dobogókőre.
A rajtnál megkaptuk a menetlevelet, 

megbeszéltük, hogy milyen jelzésen 
kell haladnunk, majd lelkesen elindul-
tunk. A nagyobbak feladata volt, hogy 
menet közben figyeljék a turista jeleket, 
amit be is tartottak. A nehézségeket 
leküzdve haladtunk egyik állomásról 
a másikra, ahol az igazoló lapra pecsé-
tet kaptunk. Az út során megfigyeltük 
az őszi természetet, szedret kóstoltunk, 
a lányok terméseket gyűjtöttek. Izga-
tottan számoltuk az állomásokat, hogy 
mennyit kell még teljesíteni ahhoz, 
hogy célba érjünk. 
Kitartásuknak köszönhetően fáradtan 

érkeztünk meg Dobogókőre, ahol egy 
nagy pihenőt tartottunk, erőt gyűjtve 
ezzel a lefelé vezető úthoz. Késő dél-
után értünk vissza Pilisszentlászlóra 
ahol a busz várt minket. Kellemesen 
elfáradva, új élményekkel gazdagodva 
értünk haza.

A  Fodros  Általános  Iskola  2.a 
osztálya  a  Piliscsévi  Játékparkba 
ment osztálykirándulásra, amely-
ről most Molnár Adrienn néni írá-
sát olvashatják.
A titokszobában Lajos bácsi másfél 

órán keresztül lenyűgöző kísérletek-
kel varázsolta el a gyerekeket. Humo-
ra, a rengeteg eszköze, tárgya, hang-

szere, amit bemutatott, lenyűgözte 
a gyerekeket és minket, felnőtteket is. 
Azután minden gyerek kapott egy fi-
nom és nagy vattacukrot, amit az azt 
követő vonatozással együtt imádtak. 
Kitti néni és jómagam is elvihettem 
egy körre a gyerekeket. A hatalmas 
játszótéren nem volt hiány rengeteg 
játékból. Egy titkos labirintus is volt, 
amit ugyancsak imádtak a gyerekek.
Kecskéket, báránykát is simogat-

hattak, etethettek fűvel, de a he-
lyi cicát is alaposan átgyurmázták. 
Az elsősökkel közösen nagyon cukin 
eljátszottak, jó volt látni őket együtt. 
Az időjárás kedvezett nekünk, és 
csodálatos volt a helyszín is: egyszó-
val csudajó volt ez a nap.
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Könyvtárfa és olvasók padja a Károlyiban
lemes körülmények között olvassanak 
a gyerekek, felnőttek. A teadélutáno-
kon bögréikkel együtt várja a beszél-
getni, közösen gondolkodni szerető 
tanulóit. Igyekszik könyvtári környe-
zetben, sajátos eszközökkel, a releváns 
információk átadásával, egy-két apró 
lépéssel a megoldás felé közelíteni.
Ezen a délutánon teleaggattuk ked-

venc „természetes” olvasmányainkat 
jelképező nyitott könyvekkel a kis fát, 
majd meghallgattuk Kanyó Réka 4.c 
osztályos tanulótól Kányádi Sándor: 
Meddig ér a rigófütty… című meséjét. 
Meglepetésként iskolánk kórusa is elő-
adott egy fülbemászó dalt. 
Bízunk benne, hogy a kis fa megered, 

terebélyesedik, s az árnyat adó lomb-
koronája alatti padon sok-sok könyvet 
olvas el a jövőben felnőtt és gyermek. 
Bízunk abban is, hogy ez a kis fa lesz 
a jelképe a valóban tudatos, felelősen 
gondolkodó, környezetbarát nemze-
déknek is. Hisz a jövőjük a tét.
Külön köszönet a himalájai nyírfáért 

az újpesti Városüzemeltetési és Kör-
nyezetvédelmi Osztályról Földházi Jú-
liának és faültető kollégáinknak, illetve 
iskolánk alapítványának a kerti padért.

Hangulatos kis ünnepség kere-
tében  ültették  el  a  „könyvtárfát” 
és  avatták  fel  az  „olvasók  padját” 
az  Újpesti  Károlyi  István  Általá-
nos Iskola és Gimnázium udvarán, 
amelyről  Örményiné  Farkas  And-
rea könyvtárostanár írt beszámolót.
Iskolánk nagy örömmel csatlakozott 

az „Ültess fát, olvass alatta könyvet!” akci-
óhoz, melyet a Mezőkovácsházi Városi 
Könyvtár kezdeményezett, felhívva 

a figyelmet a klímaváltozásra és a kör-
nyezettudatosság fontosságára. Ezzel 
az eseménnyel iskolai könyvtárként ré-
szesei lettünk az országos könyvtári na-
pok „A könyvtárak az emberért – Felelőssé-
günk a Földért.” rendezvénysorozatának.
S hogy mit tehet egy iskolai könyvtár 

a fenntartható fejlődésért, a környezet-
tudatos magatartás kialakításáért? Hát 
„bezöldül”. Bezöldül kívül-belül.
Fát ültet, hogy majd tíz év múlva is kel-

„A  mese  gyógyír,  a  mese  játék, 
a mese csoda, a mese hit, a mese 
lélek. Mosoly mindenki lelkére!”
Benedek Elek, nagy mesemondónk 

tiszteletére évek óta ünnepeljük 
a Fodros Általános Iskolában gyer-
mekeinkkel a Magyar Népmese Nap-
ját. Hitünk szerint minden gyermek 

alapműveltségéhez vezető út népme-
sékkel van kirakva. Kitartásra neveli 
az „ifjú királyfikat” és segít igazi „ki-
rálynővé” válni. 
A jeles alkalomból idén aszfaltrajz-

versenyt rendeztünk az iskola udva-
rán és környékén. A Fodros minden 
osztálya színes krétákkal felvértezve 

vonult ki az udvarra, utcára, ahol ne-
kilátott a rajzolásnak. Az időjárás is 
kedvezett nekünk, így közel ötszáz 
gyermek, minden korosztály mesés 
rajzokat varázsolt az aszfaltra, ügye-
sen színezte a virágokat, meseszövő 
madarakat, királyfikat, tündéreket, 
tűzokádó sárkányokat. A Fodros ud-
varát ellepték, a mesebeli lények!
Erre a délelőttre mindenki beköltö-

zött népmeséink csodás világába. Ezt 
kiegészítve, egész nap magyar népme-
séket vetítettünk a szünetekben, s az is-
mert csivitelő dallam lengte be az is-
kola tereit. Még délutánra is maradt 
vidámság, ahogy a szülők közeledtek 
a rajzokkal teli aszfalton, elvarázsolt 
kastélyon, kismalacokon, varázslato-
kon keresztül jöttek gyermekeikért.
Boldog születésnapot, Benedek Elek!

Magyar Népmese Napja a Fodrosban
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Mese, mese, mátka… Csalogány madárka!
Annamária a Tankerület részéről, 
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógia Karáról pedig Cserti-Szauer 
Csilla tanárnő vett részt rendezvé-
nyünkön.
Az ünnepélyes megnyitón Purzás 

Patrik tanulónk nagyszerű mesemon-
dásával elvarázsolta még a legtöbb 
tapasztalattal rendelkező mesetera-
peutákat is. 10 órától minden tago-
zatunkon külön csoportokat alkotva 
hallgathattak diákjaink élőszóban 
népmeséket az óvodában, az általános 
iskola alsó és felső tagozatán, valamint 
a készségfejlesztő iskola osztályaiban 
is. Így – tudomásunk szerint az országban 
egyedülálló módon – megvalósult, hogy 
e neves napon egy intézmény minden 
tanulója egyszerre részesüljön a me-
sehallgatás élményében.
A közös mesélést némi hamuban 

sült pogácsa elfogyasztását követően 
jó hangulatú és szerencsére napfé-
nyes aszfaltrajzolással zártuk. Intéz-
ményünk kerítésére egy kis kosárban 
nyomtatott formában szalaggal át-
kötött népmeséket helyeztünk, hogy 
a San Marco utca járókelőihez is el-
juttassuk azokat.
A visszajelzések alapján olyan jól si-

került ez a szó szerint mesés délelőtt, 
hogy hagyományt kívánunk teremteni 
vele, míg világ a világ, és még egy nap.

Szeptember 30-án a Magyar 
Népmese Napja alkalmából 
a Csalogány Iskola összes tanuló-
ja  egy  időben  hallgathatott  nép-
mesét,  így  ünnepelve  Benedek 
Elek születésének évfordulóját.
Hazánkban a Magyar Olvasástár-

saság kezdeményezésére 2005 óta 
szeptember 30-án ünnepeljük a Ma-
gyar Népmese Napját Benedek Elek 
születésnapjának tiszteletére. Idén két 
kerek évszám is kapcsolódik a meg-
emlékezéshez, hiszen 160 éve szüle-
tett és 90 éve hunyt el Benedek Elek.
Intézményünk, a Budapest III. 

Kerületi Csalogány Óvoda, Általá-
nos Iskola, Készségfejlesztő Iskola, 
EGYMI, Kollégium, Gyermekott-
hon ebben az évben csatlakozott 
a Mesék az Élethez című országos 
programhoz, amely a Magyar Nép-
mese Napja alkalmából arra kívánja 
felhívni a figyelmet, hogy a nép-
mesék bölcsessége, mondanivalója 
a mai napig aktuális és minden kor-
osztályt megszólító lehet. A program 
mellé állt Dr. Kántor Gézáné intéz-
ményvezető asszonyunk is, aki lehe-
tővé tette, hogy intézményünk teljes 
létszámmal kapcsolódhasson hozzá.
Évek óta szorosan együttműkö-

dünk Dr. Boldizsár Ildikóval és 
a Metamorphoses Meseterápiás 

Egyesülettel, így hívásunkra a nálunk 
dolgozó meseterapeuta szakemberek 
mellett tizenegy metamorphoses me-
seterapeuta érkezett hozzánk önkén-
tes alapon az ország több pontjáról. 
A rendezvény fővédnöke és meg-

nyitója Dr. Gereben Ferencné pro-
fessor emerita, a Magyar Gyógype-
dagógusok Egyesületének elnöke és 
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Karának főiskolai ta-
nára volt, akinek szívügye a mesék 
gyógypedagógiai területén való fej-
lesztő hatású alkalmazása. Trebitsch 
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Kiállítás nyílt a Magyar Festészet Napján a Csalogány EGYMI-ben

Galéria legújabb kiállítását. A kettős 
ünnep csodálatos volt a gyönyörű 
napsütésben jó volt látni az alkotó 
gyerekek boldogságtól ragyogó arcát.

A Magyar Festészet Napja alkal-
mából második alkalommal – im-
már hagyományként az intézmény 
előtti Csalogány Kerítés Galérián, 
ahol tavaly is több alkalommal volt 
kiállítás az itt tanuló gyermekek 
alkotásaiból  –  nyílt  meg  az  idei 
tanév  első  kiállítása  a  Csalogány 
EGYMI kerítésén.
A most megjelenő alkotások témája 

a madár volt, melyet a magyar nép-
mesék ihlettek, kapcsolódva a Ma-
gyar Népmese Napjához. A gyere-
kek nagy lelkesedéssel készítették 
el a kiállítás anyagát. Sok színes és 
színvonalas munka született. A fes-
tés technikájának sokrétű és külön-
leges palettáját lehet látni a kész mű-
veken. Idén nem csak a gyerekek, de 
intézmény valamennyi dolgozója is 
alkotott, tenyér nyomatból készítet-
tek madarakat, így több mint kétszáz 
alkotás került kihelyezésre.

Ezen a délelőttön a gyerekek magyar 
népmeséket hallgathattak, majd az in-
tézmény előtti járdákon aszfaltrajzzal 
nyitották meg a Csalogány Kerítés 

A Zene világnapja a Fodrosban Október elseje – a Zene 
világnapja

A  tavalyi  együttműködést  foly-
tatva az Aelia Sabina Alapfokú 
Művészeti  Iskola  művésztanárai 
a  Meseerdő  óvoda  csemetéinek 
tartottak hangszerbemutatóval 
egybekötött zenés-mesés délelőt-
ti foglalkozásokat a Zene világ-
napja tiszteletére.
A kicsik ez alkalommal megismer-

kedhettek a fuvola család tagjaival 
a piccolótól egészen a basszusfu-
voláig. A gyerekek nagyon élvezték 
a bemutatót a hangszerek hangjától 
kezdve egészen az érintésükig.
Köszönjük a meghívást Érchegyiné 

Futó Csillának, a Meseerdő Óvoda 
intézményvezetőjének!

„A zene vígasztal és megnyugtat, 
boldogít, a zenével ki tudod mutatni 
az érzéseidet.” Az UNESCO Nem-
zetközi  Tanácsa  Yeduhi  Menuhin 
kezdeményezésére emelte október 
1-jét a Zene Világnapja rangjára. 
„Arra szeretnék buzdítani minden 

várost, falut és országot, hogy ren-
dezzenek sokféle zenei eseményt ezen 
a napon. Örülnék, ha nemcsak koncer-
teken, rádióműsorokban szólalnának 
meg régi és főként mai művek, hanem 
spontán megnyilvánulásként utcákon 
és tereken is muzsikálnának énekesek, 

kórusok, jazz-zenészek és a komolyze-
ne legjelentősebb előadói.” – mondta 
Menuhin.
Mi is ezt tettük! A Fodros Általános 

Iskola tanulói ezen a szép napon ze-
neszóra levonultak az iskolaudvarra 
és elfoglalták helyüket az erre az alka-
lomra közel 460 főre bővült Fodros 
kórusban. Pandula Lili 8.a osztályos 
tanuló mesélt a Zene világnapja kitalá-
lójáról, megálmodójáról, történetéről, 
majd csodaszép zenei idézeteket osz-
tott meg társaival. Végül a kórus közös 
éneklésével zártuk a megemlékezést. 

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2431998307042718?__xts__[0]=68.ARCWEMBVEyl9UbhSJ1u_cxqM7gvhCTmJ4qK3JkMwEj4seifieC66rkyE2DmUpgGmp7jy5Cu5DoDVOOOVqJWN9S3NEOGez5KYPfZvPac7RNPhTQn0hsPYN-gO5Ve76r_ODDOojbuYrIi7MyQW6SSB5V8At1jJBvYMCh7FWwGJQsYK9c3abhIbrgWK9Zgc-BbXOEZPl2fQTV2r6dN3Xmj2uCEZzNl5my6IV-Vu5P1E7uwMa8s3gdwrO0eAzPsHUKovWaaiWZNjmoLm8k98Qq8LxNxcvsJHOqHyljTxcJjzBwvd2jTAFYLv3eh39LQZr6eBz8_BYj62A8aIH7l_FRIb9mg-8t-V&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2431998307042718/2431996333709582/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2432000983709117/?type=3&av=1475479139361311&eav=Afa8_ctIHty9vl-UYSmqci6rXStqLxHm_7gJxsQdah69rK5hTbEeN8VAiQd6xPo5OmGJtOaSk3N9BdqKLh0P5NOI&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432003107042238?__xts__[0]=68.ARDsGdPcrlzrrpdby9kq7cVPyLnDpjDPCa4BVLW0LCqoMfDryg_c6QPXvDosmtMTGPuIJJxBd78kneDnHfrr90swJ5_ehCk9aBdfYHmMu45ijUTbDYxtphUddIvolyjj65h6vGFAI0vnl3ghNwVaRSd2LlFG12GLo0FvUt_62HGdpGGImAg6Ke3YCtrCOckp6JlKXZ4j1rgYJz0mivjPAiwnpPHOh9i30IEvqzTdvbFIit1o-iJWZnFPex_9WggJPuJREzpRbFTCedjlfMuvYLBJuE9wmZD1t5JVqT6_XsRche0emfNbwGUBfB_DbqmStZ8VFmOaRkKjlFN-JcEOLu4997JIVE9DezIvVfFlYPQDj6tTikzQib57-1y_9MxcX7mlvhCDcjkntUbrFSZk_jiPwxP9CLhZKLi_sR-m1wc7CkwcOeI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2432003107042238?__xts__[0]=68.ARDsGdPcrlzrrpdby9kq7cVPyLnDpjDPCa4BVLW0LCqoMfDryg_c6QPXvDosmtMTGPuIJJxBd78kneDnHfrr90swJ5_ehCk9aBdfYHmMu45ijUTbDYxtphUddIvolyjj65h6vGFAI0vnl3ghNwVaRSd2LlFG12GLo0FvUt_62HGdpGGImAg6Ke3YCtrCOckp6JlKXZ4j1rgYJz0mivjPAiwnpPHOh9i30IEvqzTdvbFIit1o-iJWZnFPex_9WggJPuJREzpRbFTCedjlfMuvYLBJuE9wmZD1t5JVqT6_XsRche0emfNbwGUBfB_DbqmStZ8VFmOaRkKjlFN-JcEOLu4997JIVE9DezIvVfFlYPQDj6tTikzQib57-1y_9MxcX7mlvhCDcjkntUbrFSZk_jiPwxP9CLhZKLi_sR-m1wc7CkwcOeI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2432000983709117/?type=3&av=1475479139361311&eav=Afa8_ctIHty9vl-UYSmqci6rXStqLxHm_7gJxsQdah69rK5hTbEeN8VAiQd6xPo5OmGJtOaSk3N9BdqKLh0P5NOI&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2432003107042238/2432002450375637/?type=3&theater


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 22 -Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Szeptember elején a Csalogány 
EGYMI sportolói is mozgásba len-
dültek. Az MSOSZ Országos Lab-
darúgó Torna XXII. Hársfa Kupa, 
VII. Iván Gyuláné emlékversenyén 
15 labdarúgó csapat csapott össze.
A remek környezetben és ragyogó 

időben lezajlott tornáról Csalogányos 
csapatunk bronzéremmel tért haza. 
Az Athleszisz Alapítvány támogatásá-

nak köszönhetően minden csapat egy, 
a sérülés esetén elsősegély nyújtásához 
használható fagyasztósprayt kapott.
Egy nappal később, szeptember 14-

én, atlétáink is lendületbe jöttek a tan-
év első versenyén az Országos Atlétika 
Verseny Budapest-en. A futó- és ügyes-
ségi számokban remek eredményeket 
sikerült elérniük tanulóinknak.
Gratulálunk sportolóinknak!

tanulóink almát, szilvát és paprikát is 
ehettek a futást követően.
Ezek után az óvodásoktól kezdve 

egészen a szakiskolásokig minden-
ki nagyon aktívan és boldogan vett 
részt a különböző sportállomásokon. 
Az iskola udvarán játékos akadálypá-
lya állította feladat elé gyermekeinket, 
melyet sikeresen oldottak meg. A tor-
nateremben a mozgáskotta különböző 
lehetőségeit próbálhatták ki a tanulók, 
és alkothattak újabb feladatokat egy-
másnak is. Szintén a tornateremben le-
hetőség nyílt, hogy a tenisszel is megis-
merkedjenek a mozogni vágyók. Ezen 
felül egy futópad is megmozgatta a di-
ákjainkat, akik összesen 4857 métert 
gyűjtöttek össze a felnőtt kísérőikkel 
együtt. Aki pedig még ezek után sem 
fáradt el, asztaliteniszezhetett a folyo-
sókon felállított pingpong asztaloknál.
A remek kezdeményezést idén is 

sikerrel zártuk, és reméljük a hagyo-
mány jövőre is folytatódik, és a követ-
kező években még színesebb progra-
mokat tudunk majd biztosítani.

A Csalogány Iskola idén is csat-
lakozott a Magyar Diáksport Szö-
vetség által meghirdetett Európai 
Diáksport  Naphoz,  vagyis  tagja 
volt annak a több mint ezerhá-
romszáz  iskolának,  akik  2019. 
szeptember 27-én részt vettek 
az eseményen.
Nagy örömünkre ebben az évben 

ismét rekordot döntöttünk. A spor-
tolás örömén túl az egészséges táp-
lálkozás, ezen belül a vízivás és zöld-
ség-gyümölcsfogyasztás fontossága is 
a sportnap fókusztémája volt. 

Intézményünkben a bemelegítést 
olimpikon, gyógypedagógus kollégánk 
Srp Miklós tartotta meg, majd ezt kö-
vetően következett az iskola körüli fu-
tás a 2019 méteres körön. A tanulók 
nagyon élvezték a futást és buzdítot-
ták társaikat is, hogy teljesítsék a távot. 
Aki nem tudta lefutni, legyalogolta, 
így büszkén mondhatjuk, hogy nem 
csak a futni tudók, hanem mindenki 
teljesítette a távot. Kerekesszékes ta-
nulóinkat végig tolták társaik a távon. 
Az „Iskola Gyümölcs” programnak va-
lamint a Cargill Zrt-nek köszönhetően 

Európai Diáksport Nap a Csalogány EGYMI-ben

Itt van az ősz, itt van a mozgás újra Taekwondo tábor
Fennállásának  legnépesebb  nap-

közis táborát tartotta idén nyáron 
a Tájfun SE óbudai taekwondo szak-
osztálya. A 44 ifjú harcos öt napon 
keresztül mélyíthette sportági tudá-
sát és fejleszthette ügyességét, erőn-
létét július második hetében, amely-
ről Tittmann Tamás, az Aquincum 
Általános Iskola testnevelője írt.
A napi két másfél órás foglalkozás ko-

moly kihívás elé állította a gyerekeket, 
de mindenki kitartóan megdolgozott 
a megérdemelt izomlázáért. A munka 
mellett sok játék színesítette a progra-
mot edzésen és azon kívül egyaránt.
A tábor utolsó napján vendégül lát-

tuk gyerekkori versenyzőtársamat 
Szedoglavits Alajos 4. danos mestert, aki 
egy magas színvonalú, élvezetes edzé-
sen dolgoztatta meg kis sportolóinkat. 
A hagyományos szülinapi mulatságunk 
sem maradhatott el: a Tájfun tortán már 
az 5-ös számgyertyát gyújthattuk meg!
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Csatlakozva a kerület Sportágvá-
lasztó rendezvényéhez, szeptember 
14-én  sportnapot  tartottak az Első 
Óbudai  Általános  Iskolában,  ahol 
az új sportudvar hivatalos átadásá-
ra is sor került.
Úgy húsz éve annak, hogy az Első 

Óbudai nagyudvarát az akkor kor-
szerűnek tűnő salakos sportpályának 
alakították ki. Az azóta eltelt idő alatt 
a pálya állapota nagyon leromlott, 
mondhatni katasztrofálissá vált, és 
mindenkinek: gyereknek, szülőnek, 
pedagógusnak egyaránt régi vágya 
volt, hogy végre elkerüljön a már-már 
egészségre is káros, állandóan porzó, 
vörös színű salak.
Tavaly ősszel a szülői munkaközösség 
és az iskolavezetés elhatározta, hogy 
szponzorokat keres az udvar felújítá-
sára. A tervet támogatta a fenntartó, 
így az Észak-Budapesti Tankerületi 
Központ finanszírozása mellett Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata, va-
lamint az itt tanuló gyerekek szüleinek 
nagyarányú anyagi hozzájárulásán túl, 
közel húsz kisebb-nagyobb cég szpon-
zorálta a felújítást.
A kivitelezést Market Zrt leányválla-

lata, az OK Bau vállalta. A munkála-
tok során meg kellett oldani a vízelve-
zetést, létrejött egy 660 nm nagyságú, 
multifunkciós C.S.O. burkolatú sport-
felület, a környéke szilárd burkolatot ka-
pott, és fel lett újítva a távolugrógödör 
is. Remélhetőleg az új sportpálya télen-
nyáron biztonságos helyszín lesz a ta-
nulók mozgásigényeinek kielégítésére. 
A megnyitó beszédben az igazgató 

asszony a megvalósulásért köszönetét 
fejezte ki a fenntartónak, az önkor-
mányzatnak, a szülőknek, valamint a 
különböző vállalkozásoknak, akiknek 
neve ott szerepel az iskola falára ki-
függesztett molinón. Az anyagi támo-
gatáson túl, köszönetet kaptak azok 
szülők, akik tanácsaikkal, szponzorok 
keresésével folyamatosan segítettek 
a sportudvar felújítását. Mindennek 
megvalósulása, nagyarányú társadalmi 
összefogás csodálatos példája. 
A megnyitót követően – élve a külön-

böző sportolási lehetőségekkel – a gyerekek 
birtokba vették a megújult sportpályát. 
Változatos programok közül választ-
hattak: sportvetélkedőkön, váltóver-
senyeken mérhették össze tudásukat, 
kipróbálhatták a darts focit, az élő 
csocsót, különböző óriásjátékokat, a 
gyerekjógát, baseball és softball bemu-
tatón is részt vehettek.
A rendezvény a Honvédelmi Sport-

szövetség támogatásával valósult meg.
A sportudvar felújítását támogatták:
Az Észak-Budapesti Tankerületi Köz-
pont, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata és a szülők nagyarányú anya-
gi támogatása mellett:
Reolservice Olajipari Kft., Generali a 
Biztoságért Alapítvány, Market Építő Zrt., 
Ok Bau Kft., Fairtech Kft., Hunor Utca 24 
Kft., Best Consulting and Trading Kft., Re-
neszánsz Kőfaragó Zrt., Ke Kelit G.m.b.H. 
Astron Informatikai Kft., Prémium Sport 
Kft., Kajofi Invest Kft., Magyar Doka Zsa-
lutechnika Kft., Elmű Nyrt., Med-Pro Hun-
gary Kft., T.O.C. Consulting Kft., Famulus 
Kiállítási Kft.

 
TAN KER HÍR
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Megjelenik 

hetente

Felavatták az új sportudvart az Első Óbudaiban Csalogányos sportoló-
ink újabb kalandjai

Szeptember 14-én ismét megren-
dezésre került az Óbudai Sportág-
börze, melyen egész Óbuda apraja-
nagyja részt vett, így a Csalogányos 
gyerekek sem maradhattak le róla!
Több helyszínen, rengeteg sportággal 

ismerkedhettünk meg ezen a napon. 
Ki lehetett próbálni a teniszt, lehetett 
a trambulinon ugrálni és kis koreográ-
fiát gyakorolni. A kosárlabda mellett, 
amit régi ismerősként köszöntöttek in-
tézményünk diákjai, nagy sikert aratott 
a küzdősportokban való részvétel is. 
Visszainduláskor pedig a regisztrációs 
pontnál sok finomságot vehettünk át 
a gyűjtött pecsétekért cserébe.
Bár ez a pár óra, amit az eseményen 
töltöttünk, hamar elrepült, mégis na-
gyon sok színes élménnyel gazdagod-
tak a gyerekek. Jövőre újra ott leszünk!
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