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Fehér éjszakák - Vörös 
vitorlák
2017 júniusában Szentpétervá-

ron jártak az Óbudai Gimnázium 
11. osztályosai, ahol az intézmény 
testvériskolájánál jártak vendég-
ségben. Az utazásról Hamvai 
Zsuzsa tanárnő számolt be újsá-
gunknak.
Kívánhat-e az ember szebbet, mint 

„Észak Velencéjében” gyönyörköd-
ni a dosztojevszkiji hangulatú fehér 
éjszakákban, és ráadásnak felejthe-
tetlen tűzijátékot látni a Néva par-
ton, amikor a fények időről-időre 
felcsillantják a lenyűgöző Péter-Pál 
templom arany tűjét.
Cikkünk a 3. oldalon folytatódik

Új tornaterem épül Újpesten

Becsöngettek
Iskoláink díszben, tanulóink fe-

hér-fekete ünnepi öltözetben várták 
az évnyitót. A Himnusszal kezdődő 
esemény tulajdonképpen egy bizo-
nyos mértékig ünnep is: a tudás ün-
nepe, az ismeretek megszerzésének 
egy újabb állomása. 
Szeptember elsején Budapest III. 

és IV. kerületében is megkezdődött 
a 2017/18-as tanév. Gyermekek ezrei in-
dultak el ismét a nyári szünidő után há-
tukon az iskolatáskáikkal. Vajon milyen 
lesz újra az iskolában, jöttek új tanítók, 
osztálytársak, hol ülök majd – teszik fel 
magukba a kérdést, hiszen minden kez-
det rengeteg változást tartogathat.
Egy dolog viszont biztosan változat-

lan: a Tan Ker Hírek hasábjain idén is 
két hetente olvashatnak az Észak-Buda-
pesti Tankerületi Központ intézménye-
inek programjairól, eseményeiről, bete-
kintést nyerhetnek az iskoláink szakmai 
munkájába és mindezt újságunk mellett 
facebook oldalunkon is követhetik!
Olvassanak minket továbbra is!

Újpest idén ötödször nyerte el a legsportosabb város címet a Kihívás Napján. 
Ez annak a tudatos építkezésnek, erőfeszítésnek köszönhető, amelyet az önkor-
mányzat az egészséges életmódra, a sportszeretetre nevelés és az ehhez szük-
séges eszközök, lehetőségek megteremtésére fordít. Kiváló az önkormányzat 
együttműködése a sportegyesületekkel, a civil szervezetekkel. 
Cikkünk a 26. oldalon folytatódik

Az Újpesti Önkormányzat, a Me-
gyeri Tigrisek Közhasznú Kosár-
labda Klub, valamint a többségi 
tulajdonában lévő Hárompontos 
Sport Szolgáltató Kft. együttmű-
ködésében új tornateremmel bő-
vül a Bajza József  Általános Isko-
la. Az ünnepélyes alapkőletételt 
augusztus 28-án, hétfőn tartották.

Norvégiában járt 
a Könyves Kálmán 
Gimnázium delegációja
A Könyves Kálmán Gimnázium 

tanárai, Ágoston Éva, Farkas Ber-
nadett tanárnők és Udvardi Imre 
tanár úr június elején öt napot töl-
töttek Norvégiában, a sarkkörön 
is túl.
Az utazás szakmai látogatás volt, 

mely további együttműködést készített 
elő az andenesi középiskolával és a szi-
geten található norvég űrközponttal. 
Úgy kezdődött, hogy megtudtuk, pá-
lyázhatunk előkészítő szakmai látoga-
tásra egy norvég vagy izlandi iskolába 
az EGT Alap finanszírozásában.
Cikkünk a 16. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1941194612789759
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1941194612789759
http://www.ujpest.hu/hir/10699/Uj_tornaterem_epul_Ujpesten/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970641776511709
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970641776511709
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970641776511709
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Római Fesztivál a Flórián 
téren
Római Fesztivált tart a Flórián té-

ren szeptember 17-én, 10:00-18:00 kö-
zött az Aquincumi Múzeum.
A óbudai Flórián téren megrendezés-

re kerülő családi programon gyermekek 
és felnőttek egyaránt megtalálják a ne-
kik kedveset. Római legionárius hagyo-
mányőrzők életmód és felszerelés be-
mutatója, valamint gladiátorküzdelmek 
és kézműves foglalkozások mellett me-
semondó, színházi előadás és pantomim 
műsor várja a gyermekeket. A program-
ból természetesen a kézműves vásár, 
Hadrianus császár életét bemutató szín-
darab és rabszolgavásár sem hiányozhat.
Helyszín: Óbudai Flórián tér
A program ingyenes!
Programok:
Flórián tér
• 10:00 - Áldozatbemutatás
• 10:30 - Phaedrus mesék a Szamikó 

Társulat előadásában
• 11:30 - Antik mesék (Greguss Lász-

ló, a Tekergő Meseösvény mesemondója)
• 12:00 - Gladiátorküzdelmek 

(Familia Gladiatoria)
• 12:30 - „Titkos utakon – a ró-

maiak és a mágia” a Megaron 
Pantomimegyüttes és a Garabon-
ciás Együttes műsora

• 13:30 - Antik mesék (Greguss Lász-
ló, a Tekergő Meseösvény mesemondója)

• 14:30 - „Titkos utakon – a ró-
maiak és a mágia” a Megaron 
Pantomimegyüttes és a Garabon-
ciás Együttes műsora

• 15:00 - A Kecskés Együttes antik 
zenei koncertje

• 16:00 - Halmágyi Sándor és szí-
nészbarátai: Hadrianus, jelenetek 
a császáréletéből

• 17:15 - Rabszolgavásár
Fürdő Múzeum
• 13:45 - „Róma örök a város válto-

zik” című fotópályázat díjátadója
• 14:00 - Tárlatvezetés (tárlatvezetést 

tartja: Dr. Láng Orsolya, az Aquincu-
mi Múzeum igazgatója)

Közben folyamatos programok várják 
a téren az érdeklődőket. További infor-
máció a múzeum honlapján!

Évnyitó a Fodrosban

 Augusztus 31-én délután hagyo-
mányaihoz híven ünnepélyes év-
nyitó ünnepség keretében nyitották 
meg a tanévet a Fodros Általános 
Iskolában.
Az évnyitó ünnepségen iskolánk ven-

dége volt Tamás Ilona tankerületi igaz-
gató asszony, valamint Menczer Erzsé-
bet, a SZORAKÉSZ egyesület elnöke.
Külön öröm, hogy megújult iskolaud-

var fogadta az érkező szülőket és tanuló-
kat. Az iskola alapítványa ugyanis a nyár 
folyamán felújítatta a térburkolatot, lelá-
tót építtetett, s rengeteg növényt telepít-
tetett az udvar közösségi tere köré. Így 
az idei évnyitó igazán ünnepélyessé vált. 
Persze a legnagyobb ünnep a három 

osztálynyi kis elsős számára volt, akik 
lelkesítő indulózene ritmusára vonult ki 
az udvarra, a közönség pedig vastapssal 
fogadta őket.
Az iskola „öregjei”, a nyolcadik évfo-

lyamos diákok Fodros-jelvényt tűztek 
kis diáktársaik mellére. Thyra néni, is-
kolánk igazgatója bátorító szavakkal kö-
szöntötte őket a Fodros közösségében.
Az ünnepség során vidám verses-zenés 

műsort láthattunk az iskola diákjainak 
előadásában, majd a tankerületi igazgató 
asszony rangos kitüntetést adott át két 
nyugdíjba vonuló pedagógusunknak. 
Végül Thyra néni megnyitotta az új tan-
évet, sok sikert kívánva az iskola minden 
diákjának és pedagógusának.

Itt van az ősz, itt van újra! Eljött 
szeptember 1-e is, ismét kezdetét vet-
te hát az új tanév. Az Újpesti Szűcs 
Sándor Általános Iskola is megnyi-
totta kapuit 618 tanulója előtt, im-
máron 36. éve. A megnyitóról Nagy 
Szilvia pedagógus írt újságunknak.
A tanévnyitó ünnepségen az izgatott 

gyerekzsivajt a Himnusz csendesítette 
el, majd hagyományainkhoz híven bá-

tor kisdiákjaink álltak ki a tömeg elé, 
hogy elszavalják verseiket, előadják 
tánckoreográfiájukat. Gyermekeinket 
végül igazgatónk, Lévai András be-
széde lelkesítette tovább, megnyitva 
a 2017-2018-as tanévet.
Az ünnepély után elsős tanulóinkat 

még külön öröm is érte: az önkormány-
zat képviseletében Dr. Dabous Fayez 
az önkormányzat és az UTE közös 
ajándékcsomagjával – tornazsákkal, fo-
cilabdával és mesekönyvvel – lepte meg 
mindannyiukat. Ezúton is köszönjük!
Minden kedves diákunknak, szüleik-

nek, s fáradhatatlan kollégánknak ered-
ményes hétköznapokban, sikeres prog-
ramokban és mosolyokban gazdag új 
tanesztendőt kívánunk! Hajrá Szűcs!

Tanévnyitó a Szűcsben

https://www.facebook.com/tankerhir3/
http://www.aquincum.hu/aktprogram/romai-fesztival/
http://www.aquincum.hu/aktprogram/romai-fesztival/
http://www.aquincum.hu/aktprogram/romai-fesztival/
http://www.aquincum.hu/aktprogram/romai-fesztival/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970643496511537
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970643496511537/1970642643178289/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1970643663178187/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1970643663178187/?type=3&theater


 Kattintson Facebook oldalunkra!

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

Sulis színház őszi bérlet
A 2017-es év őszi idényében újra 

színházi előadásokkal várja az Új-
pesti Kulturális Központ az iskolás 
csoportokat.
A következő előadásokra kerül sor 
a színházi idény során:
• Október 20., péntek 14:30 

Pán Péter – a Fogi Színház elő-
adása

• November 17., péntek 14:30  
Ludas Matyi – a Szép Ernő Szín-
ház előadása

• Január 12., péntek 14:30 
Csizmás Kandúr – a Nektár Szín-
ház előadása

Az iskolás bérlet ára: 2700 Ft/fő
Jegyek korlátozott számban kaphatók 
az előadás előtt 1000 Ft/fő áron.
Jelentkezni október 2-ig lehet, a 

+36 (1) 399-7067-es telefonszámon, il-
letve emailben a csiszar.renata@ujkk.hu 
címen.

Fehér éjszakák - Vörös vitorlák

Mikor már azt hiszi az ember, hogy 
ez volt a csúcspontja a végzősök ünne-
pének, akkor feltűnik a Néván a vörös 
vitorlás, amely a jövendő jelképe a diá-
kok számára. Ez az ünnep minden év-
ben megismétlődik, a csodás esti kon-
cert és a tűzijáték után szinte az egész 
belvárost birtokba veszik a fiatalok. 
Énekelnek, táncolnak, és boldogan 
zárják a 11. évet, amely a középiskolai 
tanulmányaik végét jelenti.
Az Óbudai Gimnázium testvériskolai 

kapcsolatot létesített a 74. számú szent-
pétervári iskolával és ennek keretében 5 
oroszul tanuló diák és két tanár utazott 
Szentpétervárra. Az igazgatónő, a taná-
rok és a fogadó diákok őszinte barátság-
gal fogadtak minket. Még felsorolni is 
nehéz lenne azt a sok nevezetes helyet, 
épületet, műalkotást – mint az Ermitázs, 
a Petrodvorec, az Admiralitás, a Péter-
Pál erőd, a Nyári kert, a Nyevszkij su-
gárút, az Orosz Múzeum, vagy az Izsák 
székesegyház – amelyeket a gimnázi-

um tanárainak segítségével közelebbről 
megismerhettünk. Természetesen amer-
re csak néztünk, mindenütt gyönyörűen 
rendbe hozott palotákat és kerteket lát-
tunk. Lenyűgöző volt a nyüzsgő város, 
szemet gyönyörködtetők a folyócská-
kon és csatornákon úszó hajók, a lépten-
nyomon fel-felcsillanó arany tornyok, 
kupolák. De mindez csak idegen-
forgalmi látványosság maradt volna 
az igazi orosz lélek kedvessége nélkül.
Köszönjük a Fővárosnak, hogy ilyen 

fantasztikus lehetőséghez juttatott 
minket, és nem utolsó sorban Tamás 
Ilona igazgató asszonynak, aki mind-
végig segített és bátorított minket en-
nek a kapcsolatnak a kiépítésében.
Hálásak vagyunk Alla Lakko igazga-

tónőnek a fantasztikus szervezésért, 
mondhatjuk, hogy igaz barátra leltünk 
Benne, és alig várjuk, hogy mindezt 
a kedvességet viszonozhassuk októ-
berben, amikor eljönnek hozzánk Bu-
dapestre.

Szüret

Az ősz legfontosabb eseménye 
az ország nagy részén termő szőlő 
szürete, illetve az ehhez kapcsoló-
dó ünnep.
Nem csak a szőlőszüret, hanem álta-

lában a termények, egyéb gyümölcsök 
betakarítása, és a vásárok jellemzik 
az őszt. Sokunk kedvencét, az almát is 
ilyenkor takarítják be, ehhez kapcso-
lódva vendégünk lesz a gyerekek nagy 
kedvence, az Alma Együttes, amely 
hatalmas szüreti dínomdánomot vará-
zsol a piactérre.
Mindeközben folyamatos kézműves 

programokkal várjuk a látogatókat, 
amelyeknek témája is az alma lesz.
Helyszín:
Civil Ház
1036 Budapest, Kolosy tér 2., I. emelet
Időpont:
2017. szeptember 23. – 11:00-17:00

https://www.facebook.com/tankerhir3/
http://ujkk.hu/program-reszletek/ifjusagi-haz-uj-galeria/#ovis-sulis-szinhaz-2017-oszi-berlet
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1941194612789759
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1941194612789759/1945251105717443/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1941194612789759/1945251415717412/?type=3&theater
https://kulturkozpont.hu/esemeny/szuret-2/
https://kulturkozpont.hu/esemeny/szuret-2/
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Felújítás 
az iskolánkban
A nyári szünetben is folytatódott 

az Angol Nyelvet Emelt Szinten 
Oktató Általános Iskola felújítása, 
melyről Mező János, iskolaigazga-
tó beszámolóját olvashatják.
A télen jólesően tapasztaltuk, hogy 

az önkormányzati beruházással tavaly 
felújított fűtési rendszer jól vizsgá-
zott. Most az energetikai korszerűsí-
tés jegyében közel 300 millió forintos 
munka folyik az újpesti önkormány-
zat közreműködésével. Az önkor-
mányzat terveket, pályázatot készített 
a korszerűsítésre, mely jelentős ön-
részt is tartalmaz; május végén derült 
ki, hogy sikeresen. Így most meg-
történt a külső nyílászárók cseréje, 
az épület hőszigetelése, a külső vako-
lat felújítása, valamint a pince födém-
részének, a tetőnek a szigetelése.

Az épület tetejére napelemek ke-
rültek, biztosítva, hogy a megújuló 
energia felhasználásával még hatéko-
nyabb legyen az iskola energiaellátása. 
Az Észak-Budapesti Tankerületi Köz-
pont jóvoltából elkezdődtek a szoká-
sos belső karbantartások is, valamint 
négy terem festésére és parkettájának 
rendbetételére is sor került. Nagy 
öröm az is, hogy az iskola mögött fel-
újított játszótérre közvetlen átjárást 
(kaput) kapott az önkormányzattól 
az iskola, így szeptembertől alsósa-
ink a napközis időszakban könnyen, 
biztonságosan tudják megközelíteni 
a játszóteret.
A tanévkezdésre minden belső mun-

kát befejeztek az építők, így nem volt 
akadálya annak, hogy a tanévet az elő-
zetes terveink szerint elkezdjük. 

Hagyományőrző műsor az Óbudai Búcsú színpadán

Június 24-én került sor az Óbudai 
Nyár programsorozat keretein be-
lül a hagyományos Óbudai Búcsú-
ra, amelyen Óbuda-Békásmegyer 
német nemzetiségi iskolásai közül 
az Első Óbudai Általános Iskola is 
fellépett műsorával.
Az egykor messze földön híres Óbu-

dai Búcsú, a „Kirschen Kiritog” (Cse-

resznyés búcsú) mintegy háromszáz éves 
múltra tekint vissza. A Braunhaxler 
Óbudai Német Hagyományokat 
Ápoló Egyesület által kezdeménye-
zett eseményen iskolánk idén is be-
mutatkozott. Sóskuti Edit táncpeda-
gógus vezetésével óriási sikert aratott 
a 2.b osztály tánca a színpadon.
Gratulálunk!

Tanévkezdés a Csillaghegyiben

A Csillaghegyi Általános Iskola 
szeptember 1-én megkezdte 52. 
tanévét, amelyről Kurilla Györgyi 
intézményvezető számolt be újsá-
gunknak.
Reggel kicsit álmos gyerekek öröm-

mel köszöntötték egymást, meséltek 
élményeikről. A kicsi elsősök várako-
zással telve, néhányan megszeppen-
ve várták, mi vár rájuk. Hagyomány, 
hogy az évnyitó ünnepséget egy má-
sodik osztály vállalja. Idén a 2.a osztály 
készített hangulatos műsort, melyben 
elsősök és hatodikosok is szerepeltek 
a mazsorett csoport mellett. Az év-
nyitó ünnepség végén az Örömóda 

szólt, miközben az osztályok elmen-
tek a termükbe és osztályfőnökeikkel 
együtt megkezdték az éves munkát.
Ez a tanév iskolánkban a sport éve 

lesz. Rengeteg sporteseményt, olimpi-
konokkal beszélgetést, tablókészítést 
tervezünk. 
Osztályok között versenyt indítunk 

a „mazsola héten”, melynek ered-
ményhirdetése a gyermeknapon lesz. 
A győztes osztály egy napot kap, me-
lyet tananyaghoz kapcsolódó kirándu-
lásra fordíthat.
Bízunk benne, hogy ez a tanév is 

az eddigiekhez hasonlóan vidáman és 
eredményesen fog eltelni.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970646959844524
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970646959844524
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970646323177921
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970645033178050
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970645033178050/1970644773178076/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970646323177921/1970646076511279/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970646959844524/1970646756511211/?type=3&theater
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Marozsák Tóbiás 
ezüstérmet szerzett 
a 48. Fizikai 
Diákolimpián

Huszonegy év elteltével ismét 
árpádos résztvevője volt a fizikai di-
ákolimpiának.
2017. július 16-24. között Jáva szigetén, 

az indonéziai Yogyakartában rendezték 
a 48. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát 
(IPHO). Az ötfős magyar csapat tag-
jaként a versenyen ezüstérmet nyert 
az Óbudai Árpád Gimnázium diákja, 
Marozsák Tóbiás (11.b), akinek fizika ta-
nára Gärtner István, és felkészítésében 
részt vett dr. Vankó Péter, iskolánk volt 
fizika tanára, valamint dr. Mezei István 
is. A magyar csapat egy arany- és négy 
ezüstéremmel végzett a Yogyakartában 
július 16. és 24. között megrendezett 
versenyen.
A csapatot Tasnádi Tamás (BME Ma-

tematikai Intézet) és Vankó Péter (BME 
Fizikai Intézet) csapatvezetők, valamint 
Szász Krisztián (BME Fizikai Intézet) 
megfigyelő kísérte.
A szép eredményhez gratulálunk!

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott 
Nánay Mihály

Az Újpesti Csokonai Vitéz Mi-
hály Általános Iskola és Gim-
náziumban több mint egy éves 
előkészítő munka után elindult 
a humán tagozat.
Célunk, hogy a Csokonaiba járó di-

ákok humán műveltségét fejlesszük, 
valamint, hogy közösségi értékek-
re-, illetve demokráciára való ne-
velésüket elősegítsük. Törekvésünk 
nem elsősorban arra irányul, hogy 
a gyerekek még többet tanuljanak 
(persze ezt is jó néven vesszük), hanem, 
hogy egyfajta humánus szemléletet, 

klasszikusnak tekinthető műveltsé-
get sajátítsanak el a történelem és 
az irodalom tantárgyak segítségé-
vel. Ezt úgy próbáljuk elérni, hogy 
minden héten lesznek ún. „közös 
órák”, amikor komplex (irodalmi 

és történelmi) témákkal a közélet 
és magánélet kérdéseit feszegetjük 
majd beszélgetős formában, filmek-
kel is illusztrálva. Félévente beadan-
dó projekt-feladatokkal is meg kell 
birkózniuk a kilencedikeseknek. 
A koncepciót felmenő rendszerben 
szeretnénk kivitelezni. Az érdeklő-
dés óriási volt, sajnos sok tanulót 
nem tudtunk felvenni a tagozatra.
Reméljük, jövőre is hasonló szám-

ban jelentkeznek iskolánkba a hu-
mán műveltség iránt érdeklődő 
nyolcadikosok!

Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjat kapott 
Gärtner István

Az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Verseny kapcsán végzett ki-
emelkedően eredményes és áldozatos 
tehetséggondozó munkája elisme-
réseként Bonis Bona – A Nemzet 
Tehetségeiért díjjal tüntették ki 
Gärtner István tanár urat, az Óbudai 
Árpád Gimnázium tanárát.
Gärtner István tanítványa egyéb-

iránt, Marozsák Tóbiás (11.b), aki 
a fizika OKTV I. kategóriájának dön-
tőjében a 2. helyen végzett, valamint 
képviselte iskoláját a 48. Fizikai Diák-
olimpián.
Szívből gratulálunk!

Rangos állami kitüntetésben része-
sült az Óbudai Árpád Gimnázium 
történelem-földrajz szakos tanára, 
dr. Nánay Mihály tanár úr, a Törté-
nelemoktatók Szakmai Egyesületé-
nek elnöke.
Áder János, Magyarország Köz-

társasági Elnökének megbízásából, 
Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere a „GULAG-GUPVI 
Emlékév” során végzett aktív tevé-
kenysége elismeréseként a Magyar 
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 
adta át neki.
Szívből gratulálunk!

Humán tagozat indult idén az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1970650653177488/?type=3&theater
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 Kattintson Facebook oldalunkra!

Július 3-7-ig másodikos és ha-
todikos gyerekek részvételével 
szervezte meg a Fodros Általános 
Iskola a Levendula tábort a Ba-
laton-felvidék egyik legszebb kis 
falujában, Vászolyban. A táborról 
Bokányi Zsuzsanna és Trautman 
Margit tanárnők beszámolóját ol-
vashatják.
Minden nap felfedeztünk a környé-

ken egy falut vagy nevezetességet: 
Balatonfüreden hajókiránduláson 
voltunk, Dörgicsén megcsodáltuk 
a Levendula Majort, Balatonudvari-
ban egy egész napot töltöttünk, stran-
doltunk, egyik nap a Zádor várhoz 
túráztunk. Vászolyban felfedeztük 
a falut, felkutattuk a faluban található 
forrásokat, sokat játszottunk a patak-

parton és a tónál. Az első naptól kezd-
ve csak forrásvizet ittunk, Dörgicsén 
megkóstoltuk a levendulaszörpöt és 
a levendulás süteményt. 
A pesti gyerekeknek nagy élmény 

volt megismerni a falusi életet és kö-
zelről megnézni egy aratást. Egyik 
este a vízi színpadon hanyatt fekve 
néztük a csillagokat és a felettünk el-
szálló denevéreket.
Kézműves foglalkozásainkon leven-

dulazsákot festettünk és varrtunk, 
fonalból és papírból lovacskát ragasz-
tottunk. A lányok körmöcskéztek, 
karkötőket csomóztak, a fiúk spatu-
lából repülőgépeket készítettek, majd 
kifestették azokat.
Nagyon szép időnk volt sok szép és 

felejthetetlen élménnyel tértünk haza. 

Szigetközi családi 
vízitúra tábor
Július első hetében hatodik alka-

lommal szervezte meg családi ví-
zitúra táborát a Dr. Béres József  
Általános Iskola a mesés szépségű, 
vadregényes Szigetközbe, ahol tú-
rakenukkal barangolták be a Duna 
ártéri erdővel borított mellékágait. 
A tábori élményekről András Mária 
intézményvezető asszony írását ol-
vashatják.

2017. július 2-8-a között a szigetközi 
fák lombsátra alatt, csendes vizű szűk 
folyó labirintusokban vagy szélesebb fo-
lyószakaszokon haladt utunk. A csend 
és nyugalom, a táj és a környezet szép-
sége mindenkit rabul ejtett, de ami ennél 
is fontosabb, hogy ismét remek csapat 
gyűlt össze. A közös élmények, az esti 
métázás, a röplabdameccsek, pingpon-
gozás, tábortűz, éjszakába nyúló beszél-
getések jól összekovácsolták a 64 fős 
társaságot. Többen, akik a Szigetköz 
rajongó táborába tartoznak, immár so-
kadik alkalommal tartottak velünk, nem 
véletlenül: az evezésen és az esti sport-
programon kívül idén is volt vízi csata, 
majomhintáról történő vízbeugrás, utol-
só napon pedig rafting a sebes folyású 
Dunaremetei ágon, amely nagy élményt 
jelentett gyereknek, felnőttnek egyaránt. 
Egyik este a Dunakiliti duzzasztómű 
belsejébe is látogatást tettünk, ahol a fé-
lelmetes mélységek és méretek, valamint 
a hatalmas tömegű víz morajlása szerzett 
élményt. Utolsó estén nem maradhatott 
el a szokásos tábori lángos sütés sem, 
amelyet egyik lelkes horgásztársunk által 
fogott tekintélyes mennyiségű hal meg-
sütésével tettünk még ízletesebbé és em-
lékezetesebbé.
Reméljük, hogy jövőre ismét találko-

zunk, mert a Szigetköz visszavár!

A Homoktövis Általános Iskola 
hagyományos sport- és szabadidő 
táborát Mezőberényben tartja évek 
óta az intézmény, így történt ez idén 
nyáron is.
A létszám a remek programoknak kö-

szönhetően idén is magas volt, 43 fővel 

vágtunk neki a tábornak. Sportolás mel-
lett számháborúztunk, strandoltunk, vízi 
feladatokat oldottunk meg, a hangulatot 
fokoztuk a tábortűzzel, a városi vetélke-
dő QR-kódos rejtvényeivel.
Az utolsó este felejthetetlen meseparó-

diával és ajándék tábori pólóval zárult.

Sport- és szabadidő tábor Mezőberényben

Levendula tábor Vászolyban

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970658123176741
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970658123176741
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1970651713177382/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970653189843901
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970653189843901/1970652783177275/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970658123176741/1970653769843843/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626.1073741828.1475479139361311/1970651713177382/?type=3&theater
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2017. június 18-24. között első alka-
lommal szervezte meg egyhetes ki-
rándulását a Dr. Béres József  Álta-
lános Iskola Ausztriába, azon belül 
is a természeti szépségekben igen 
gazdag Karintia tartományába. Bal-
lagás után egy nappal 59 kiránduló 
szülővel és tanulóval indultak el fel-
fedezni Ausztria déli tartományát, 
amelyről Varga Judith szervező ta-
nár írása következik.
Az igen nagy érdeklődés kísérte kirán-

dulást több nyolcadikos tanulónk balla-
gási ajándékként, az iskolánkban töltött 
évek méltó befejezéseként kérte szüle-
itől még októberben. Elmondásuk és 
a fényképek szerint is sok-sok élmény-
nyel gazdagodtak és mindenki talált ma-
gának egy-egy kedvenc helyet, amiért 
már önmagában is megérte, hogy eljöj-
jön. Volt, akit a természet varázsa ejtett 
rabul, a gleccser méltósága, a sziklák 
magasáról nagy robajjal leömlő vízesé-
sek, a szurdokot alakító víz ereje, a tiszta 
vízű alpesi tavak csendes nyugalma vagy 
pusztán csak a hegyláncok, csúcsok lát-
ványa. Volt, akit az emberi kéz alko-
tásai nyűgöztek le, mint a klagenfurti 
Minimundus, ahol a világ 150 jelentős 
épületének a legkisebb részletekig hű 
makettje látható, a liliputi növényeket be-
mutató bonsaikiállítás, vagy a Wörthi-tó 
partján épült Pyramidenkogel, mindez-
idáig a világ legmagasabb fából készült 
kilátója, ahonnan csodálatos panorá-

ma tárult a szemünk elé. A bátrabbak 
adrenalinszintjüket is tesztelték az 1600 
méter hosszú, meredek és kacskaringós 
bobpályán vagy a Pyramidenkogel tete-
jéről való lecsúszással. 
Az egyhetes utazás nyújtotta élmé-

nyekhez a kegyes időjárás is nagyban 
hozzájárult: amikor már nem bír-
tuk a hőséget, jókorát csobbantunk 
a Millstatti-tóban, és egyszerre élvez-
tük a meleget, napsütést, a hűsítő vi-
zet, a bennünket körülvevő csodálatos 
hegyeket, s nem utolsó sorban, egymás 
társaságát. 
Június 21-én este különleges, nem 

tervezett élményben is részünk volt. 
Szent-Iván éjjelén a helybéliek régi ha-
gyományt követve sötétedéskor a hegy-
oldalban hatalmas máglyát gyújtanak, 
zenével, tánccal, lakomával köszöntve 
a nyarat. Csapatunk magyar népdalok – 
“Tavaszi szél vizet áraszt”, “A Csitári hegyek 
alatt” – eléneklésével köszönte meg, 
hogy jelen lehetett az ünnepen, nagy si-
kert aratva a környék lakói körében.
Külön köszönetet szeretnénk monda-

ni a kiránduláson részt vett szülőknek, 
akik minden lehetséges módon igyekez-
tek még felejthetetlenebbé tenni a gye-
rekek számára az együtt töltött napo-
kat. Terveink szerint jövőre folytatjuk 
Karintia látnivalóinak felfedezését, hi-
szen idő hiányában ez alkalommal több 
programról is le kellett mondanunk. 
Also, auf  Wiedersehen in 2018!

Egy hét Karintiában Balatonakali 
Sporttábor
Június 30-a és július 5-e között 

tartotta a Fodros Általános Iskola 
Balatonakali táborát, amely idén is 
nagyon jól sikerült. Az intézmény 24 
tanulója vett részt a táborban, amely-
ről Vaday Viktória és Debreceni Ká-
rolyné táborvezetők számoltak be.
Végig nagyon jó időnk volt, rengeteget 

tudtunk úszni, strandolni, de sok más 
program is várta a gyerekeket. A kem-
ping és a szomszédos strand területén 
nagyon sok sportolási lehetőség kí-
nálkozott. A gyerekek kipróbálhatták 
magukat strandröplabdában, strandfo-
ciban, tollaslabdában, pingpongban, ko-
sárlabdában és lábtengóban. A község 
nagy füves focipályáját és fitness-parkját 
is ingyen használhattuk. Az egyik leg-
sikeresebb program mégis az óriás vízi 
csúszdára váltott egész napos bérlet 
használata volt.

Vasárnap áthajóztunk a déli partra. 
Balatonszemesen megnéztük a Postako-
csi Múzeumot, Balatonbogláron pedig 
a 145 éves Csavargőzös Műemlékhajót. 
A Gömbkilátóból néztük a panorámát, 
majd kipróbáltuk a bobpályát. Tervezett 
programjaink közül idén a kertmozi is 
megvalósulhatott. A táborban mindenki 
jól érezte magát, minden gyerek szépen 
lebarnulva szállt le a hazafelé tartó vo-
natról július 5-én este.
Ezúton szeretném megköszönni Óbu-

da-Békásmegyer Önkormányzat Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási 
Bizottságának a gyerekek táboroztatá-
sához nyújtott 150.000 Ft támogatást, 
amelyet a gyerekek szálláshelyéül szol-
gáló lakókocsik bérlésére és a gyerekek 
szállásdíjára fordítottunk. A támogatás 
nagyban hozzájárult a színvonalas prog-
ramok megszervezéséhez és a családok 
anyagi terheinek megkönnyítéséhez.

 Kattintson Facebook oldalunkra!
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Vándortábor az Óbudai Nagy László Általános Iskola szervezésében
szalonnát sütöttünk és tábori dalokat 
énekeltünk a tűz körül.
Vasárnap délelőtt a vágáshutai polgár-

mesterasszony meghívására a délelőtti 
istentiszteleten vettünk részt. Megej-
tettük utolsó bázisváltásunkat, aminek 
végállomása Sátoraljaújhely lett. Leg-
először a kék jelzést figyeltük, kisebb-
nagyobb emelkedőket küzdöttünk le, 
majd megejtettünk egy ebédet is a ha-
talmas emelkedő előtt. Közel húsz per-
cen keresztül csak felfelé haladtunk, míg 
Sátoraljaújhelytől nem messze a tető-
re értünk. Innen kalandossá vált az út 
a nem jól feltűntetett piros jelzés miatt. 
Fáradtan megérkezve a szállásra finom 
paprikás krumpli várt minket. Este 
a vetélkedőben két keresztrejtvényt és 
egy műveltségi feladatsort kaptunk. 
Amint végeztünk mindenki a szobájá-
ban pihent és vártuk a felhőszakadást és 
a lehűlést, ami nagyon jól jött. 
Augusztus 7-én, hétfőn reggel eléggé 

sokáig lehetett aludni, mivel az eső elmos-
ta aznapi programunkat, ami strandolás 
lett volna. Így reggeli után ügyességi fel-
adataink voltak, mindenki megmutathat-
ta képességeit a Jenga játékban. Délután 
elmentünk a bob pályához és csúsztunk 
pár kört. Ezek után visszatértünk a szál-
lásra, lefürödtünk, szépen felöltöztünk 
és elmentünk egy belvárosi étterembe. 
A menü a hagyományos rántott hús volt 
sült krumplival és koviubival. Csokoládé-
torta mellett elénekeltük a vándortábor 
indulót. Visszabandukoltunk a szállásra, 
ahol kihirdettük a csapatverseny győz-
tesét. A Felsővezetékek csapat lett 
a harmadik, az Élő GPS a másodikak, 
a Pombermacik csapata pedig az első. 
Egyéni értékeléssel, kisebb ajándékok ki-
osztásával zártuk a tábort.
Kedden elérkezett utolsó napunk, 

amikor is hazafelé vettük az irányt. Évek 
óta tábori pólót készítünk tanulóinknak, 
melynek képanyagát Kékesi Attila kol-
légánk tervezi és rajzolja meg az őszi 
vándortábor-találkozóra. Itt felelevenít-
jük fényképekkel, mókás történetekkel 
a nyári emlékeket. Élményekkel, tartal-
mas programokkal teli vándortábort 
tudhatunk magunk mögött.

Az Óbudai Nagy László Általá-
nos Iskola idei 23. vándortáborát 
augusztus 1-től 8-ig a Zemplénben 
túrázta végig az intézmény 30 tanu-
lója és 3 pedagógusa, Kovács Judit, 
Kövesdy Csaba és Strausz Tamás. 
A korábbi évekhez hasonlóan bázis-

helyeink egyben a szálláshelyeink is 
voltak: sorjában Hollóházán, Telkibá-
nyán, Pálházán, Vágáshután és Sátor-
aljaújhelyen vertünk tábort. A bázis-
váltást mindenhol gyalogosan tettük 
meg turistatérkép alapján, többnyire 
az Országos Kéktúra nyomvonalán, 
amely így átlagban napi 15 kilométer 
kirándulást jelentett számunkra. Egyik 
ifi vezetőnk a következőképpen emléke-
zett vissza a tábori élményekre:
Augusztus 1-én, kedden 8:30-kor 

indult a vonatunk, Miskolc előtt a fel-
sővezeték leszakadása miatt közel 
két órát rostokoltunk a kánikulában. 
Sátoraljaújhelyre érkezve elmentünk 
a városi uszodába. Lubickoltunk, 
majd busszal Hollóházára utaztunk. 
Vacsora után megalakultak a hétre 
a csapatok, előadtuk a csapatneveket 
és a csatakiáltásokat. 
Másnap egy kiadós rántottát regge-

liztünk, majd túráztunk Füzérre, és 
gyönyörködtünk a panorámában. Vé-
gigjártuk a csodálatosan felújított várat. 
Egy 3D-s filmet néztünk végig, ahogy 
bemutatta a vár történetét. A faluba 
visszaérve a csapat kettévált. Hat bátor 
jelentkező megmászta a Nagy-Milicet, 
ahol megtekintették az Országos Kék-
túra emlékművét és úgy érkeztek vissza 

Hollóházára. A rövidebb túrát választó 
társaság a Porcelánmúzeumot tekintette 
meg. Megtartottuk az első vetélkedőn-
ket, ami az elmúlt két nap eseményét 
dolgozta fel. Vacsorára csirkegulyás 
volt, ezután nyugovóra tértünk. 
Csütörtökön bázisváltásunk volt. 10 

órakor elindultunk Telkibányára. A leg-
elején egyből emelkedővel kezdtünk, 
amit nagy nehezen túléltünk, majd egy 
lenge útvonalon haladtunk lefelé. Elfo-
gyasztottuk hideg ebédünket, majd ke-
restünk egy cukrászdát, ahol üdítőkkel, 
fagylalttal, jégkrémmel frissítettük fel 
magunkat. Megérkeztünk a szállásra, 
ahol megejtettük a sportvetélkedőt és 
az éjszakai cukoreső játékot. Egy kivá-
ló babgulyás volt a vacsoránk.
Ezt követte a péntek: újabb bázisváltás. 

Reggel finom vajkrémes kenyerek vár-
tak minket, teával. Elindultunk a másik 
szállásra. Többször megálltunk kisebb 
pihenőkre a 15 kilométeres távon. Kő-
kapunál megnéztük a hét vezér illetve 
a magyar történelem nagy alakjait felvo-
nultató faszobrokat. Sétáltunk a csóna-
kázó tó körül. A Hanyi Istók Turistaház-
hoz kisvasúttal utaztunk tovább. Este 
dalcsokorral leptük meg tanárainkat.
Szombat délelőtt Pálházán megnéztük 

az Erdészeti vadászati és természetvé-
delmi kiállítást. Kisvasúttal átmentünk 
Kishutára, ahol a csapat egy része várt, 
mivel ők a Kéktúra Bózsva és Kishuta 
közötti útvonalát teljesítették. Nagyhu-
tára túráztunk, majd Vágáshutáig meg 
sem álltunk. A focipályán röplabdáz-
tunk, tollasoztunk, vetélkedtünk, este 

 Kattintson Facebook oldalunkra!

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970660426509844/1970660129843207/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970660426509844
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Az előző tanév végén második al-
kalommal, immáron kétszer egy-
hetes turnusban szervezték meg 
a néptánc tábort a Dr. Béres József  
Általános Iskolában, amelyről Ba-
logh László néptánctanár beszámo-
lója olvasható az alábbiakban.
A gyerekeknek a délelőtti órákban két 

vendég néptánc pedagógus kolléga se-
gítségével folyt a tanítás. A férfi és a női 
pedagógus lehetőséget és betekintést 
nyújtott a két nem közötti tánctípu-
sok megismerésében és elsajátításában. 
Mindkét hét végén a legtehetségesebb, 
legszorgalmasabb és legügyesebb tanu-
lók külön elismerésben és jutalmazás-
ban részesültek.
A néptánc lépések elsajátítása mellett 

jutott idő más tevékenységekre és já-
tékra is. A kézműves foglalkozásokon 
érdekes technikák segítségével olyan 
tárgyakat készítettek a gyerekek, ami-
ket utána hazavihettek. A sportdélután 
játékos versenyfeladatok elvégzésével 
zajlott, kemény harcokkal, küzdelem-
mel. Bobók Ilus, volt országos íjász baj-
nok hatalmas türelemmel és szeretettel 

igazgatta a gyerekek kezében az íjakat, 
mutatta be a magyar történelem során 
használt íjtípusokat és rögtönzött házi 
versenyen még íjászbajnokokat is „ki-
nevelt”. Ragaszkodva a magyar nép-
zene, -történelem, -fegyverhasználat 
adta lehetőségekhez, madár bemutató 
keretében ismerhették meg a gyerekek 
hazánk őshonos ragadozó madarai kö-
zül a sólyom és a kárókatona mellett 
Mátyás madarát, a fekete hollót. Gergő 
szakavatott madármentőként sok érde-
kes esetet mesélt madarairól.
A tábori élet természetesen nem múl-

hatott el kirándulás nélkül sem, mind 
a két héten szerveztünk buszos kirán-
dulást a budakeszi Vadasparkba, ahol 
egy-egy állatgondozó irányításával 
a nagy- és kisvadak életéről kaptunk íze-
lítőt. Egyik délután Tibi bácsi tanított 
néhány zsonglőrmutatványt.
A tábor mind a két hete nagyon vidá-

man telt el, a gyerekek jól érezték ma-
gukat, a táborból élményekkel és több 
területre kiterjedő új ismeretekkel tá-
voztak. Már tervezzük a következő év 
programjait!

Néptánc tábor a Béresben Aquincumos kirándulás 
a Szelidi-tónál
Az Aquincum Angol-Magyar Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2.b, 
c és d osztályai, 77 tanuló, 7 felnőtt 
kíséretében 3 napos osztálykirándu-
lásra ment a Szelidi-tóhoz. Nagyon 
sok élményben volt részük, amelyről 
Molnár Erzsébet osztályfőnököt ol-
vashatják.
Először a Kékmoszat tanösvényt jár-

tuk végig, ahol megismerkedtünk a tó 
élővilágával. A tanösvény bejárása után 
vízen is megcsodálhattuk a gyönyörű ta-
vat. Láttunk nádat, gyékényt, tündérró-
zsát, szitakötőt, sőt az egyik csapat még 
mocsári teknőssel is találkozott. A vízen 
ringatózva hallgattuk a nádasban fészke-
lő nádi poszáta hangját. Megtudtuk azt is, 
hogy a Szelidi-tó Magyarország 5. legna-
gyobb természetes tava. Másnap tányért 
festettünk kalocsai mintával. A gyerekek 
nagy odafigyeléssel festették meg saját 
kerámiatányérkájukat. Sok szép alkotás 
született. Következő nap Bakodpusztán 
jártunk lovaskocsival, ahol egy színvo-
nalas lovas bemutatón vettünk részt. 
Útközben megnéztük az ősmagyar álla-
tokat: a magyar racka juhot, a mangalicát és 
a szürke marhát. A lovasbemutatón meg-
tudtuk többek között azt is, hogy a lo-
vakat egyáltalán nem zavarja az ostor 
hangja. Képesek ostorcsattogás mellett 
is mozdulatlanul feküdni. Az is nagyon 
érdekes volt, mikor a csikós beleült 
a lovak alkotta „pusztafotelbe”. A lovas-
bemutatót követően megismerhettük 
a hármas-, valamint a négyesfogatot, 
a négyökrös szekeret, és végül a puszta-
tízes kápráztatta el a gyerekeket, amely 
azt jelenti, hogy a hajtó a két hátsó lovon 
állva maga előtt kétszer négy lovat hajt 
ügetésben és vágtában is, úgy, hogy a lo-
vakkal csak a hajtószáron keresztül van 
kapcsolatban. A három nap alatt még 
strandoltunk, métáztunk, röpiztünk, tol-
lasoztunk, társasoztunk, s egyéb közös-
ségi játékokat játszottunk.
A gyerekek fáradtan, de élményekben 

gazdagon tértek haza. A harmadik na-
pon több diákunk is megjegyezte, hogy 
kár, hogy véget ért a kirándulás, s szeret-
nének jövőre is jönni.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970661599843060
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970661599843060/1970661076509779/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970661599843060/1970660936509793/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/
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Benés diákok nyári táborozása Kézműves tábor 
a Medgyessy Ferenc 
Általános Iskolában

A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskola idén nyáron kézműves 
tehetséggondozó tábort indított 
alsó tagozatos diákjainak. A tá-
bor 18 tanulóval folyt, amelyről 
Rita néni és Marcsi néni számol-
tak be újságunknak.
Az első nap kivételével minden 

nap múzeumban voltunk. Múze-
umpedagógiai órákon vettünk részt 
a Kiscelli Múzeumban, a Néprajzi 
Múzeumban, a Vasarely Múzeum-
ban, az utolsó napot pedig a szent-
endrei Skanzenben töltöttük. 
Délutánonként kézműves foglalko-
zásokat tartottunk az iskolában.
Táborunk költségeit pályázati 

pénzből illetve a Fürkésző Tudás 
Közhasznú Alapítvány támogatá-
sával oldottuk meg. A szülők és 
a gyermekek visszajelzései alapján 
idén is jó hangulatú, élményekben 
gazdag tábort zártunk.

Az Újpesti Önkormányzat szer-
vezésében az idei nyáron két tá-
borban is részt vehettek az Újpesti 
Bene Ferenc Általános Iskola tanu-
lói. A tábori élményekről Beley Ildi-
kó tanító írt beszámolót.
2017. június utolsó hetében 12 di-

ákunk Zánkán, július 12-től 16-ig ti-
zenegy tanulónk Felsőtárkányban tá-
borozott. Az oda-vissza való utazást 
az önkormányzat biztosította kényel-
mes buszokkal.
A zánkai táborban a tavalyi évhez ké-

pest történtek változások, több újdon-
ság fogadott minket. Hangsúlyosab-
bak lettek a biztonsági intézkedések, 
valamint számos érdekes, izgalmas új 
helyszínt alakítottak ki a táboron belül, 
hogy még több élményt nyújthassanak 
a táborlakóknak. A szervezés, a szállás 
és az idő is pompás volt. Mivel renge-
tegen érkeztünk egy időben a táborba, 
az egyszerűség kedvéért házanként 
különböző színt kaptak a gyerekek, 
s ajándékként egy-egy tornazsákot, 
benne a kijelölt színű pólóval, sapká-
val, kulaccsal, törülközővel, füzetkével. 
Mindenre gondoltak a szervezők. 
A programok lebonyolítását a „Tesók” 
(tábori együttélést segítő operatív stáb), se-
gítették, akiket nagyon megszerettek 
a gyerekek. Voltunk séta hajókázni, sár-
kányhajózni, kincsre vadásztunk, jár-
tunk moziban, kalandparkban, láttunk 
gólyalábas vásári előadást, kutyás vízi 
életmentő bemutatót, megtekintettünk 
két koncertet, beneveztünk a tábori 

olimpiára, részt vettünk a nagyszabású 
nyitó és záró bulin. 
Felsőtárkány gyönyörű környezet-

ben, a Bükk-fennsík kapujában talál-
ható. A táborban őspark, medence, 
sportpályák várták a gyerekeket. Ki-
rándultunk, kisvasutaztunk, túráztunk, 
strandoltunk, jártunk a festői szép-
ségű Bakonybélben, Egerben, ahol 
megtekintettük a megunhatatlan egri 
várat, Gárdonyi Géza szülőházát. El-
töltöttünk egy napot a csodaszép egri 
Thermál Fürdőben, kirándultunk Szil-
vásváradra, ahonnan kisvasúttal jutot-
tunk el a gyönyörű Szalajka-völgybe, 
a Fátyol-vízeséshez.
Gyorsan elröppent a néhány nap, 

a gyerekek és mi felnőttek is szívesen 
maradtunk volna még pár napot. Feltöl-
tődve, lebarnulva, vidáman, nagyszerű 
új élményekkel eltelve értünk haza.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970662963176257
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970663606509526
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970663606509526
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970663606509526
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970662963176257/1970662549842965/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970662963176257/1970662546509632/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970663606509526/1970663283176225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/
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 Kattintson Facebook oldalunkra!

A Dr. Béres József  Általános 
Iskola idén ötödik alkalommal 
szervezte meg az Erdélyi nyári 
táborát. Az út során minden ed-
digi kirándulást felülmúlva, 2200 
km hosszan járták be Erdély ter-
mészeti és történelmi nevezetes-
ségeit.
Vasárnap reggel 40 fővel indultunk 

el székelyföldi, Budapesttől 670 
km-re lévő szállásunkra. Útközben, 
Kolozsvárra beérkezve kiadós nyári 
zápor fogadott bennünket, emiatt 
már-már meghiúsulni látszott az e 
napra tervezett látnivalók megte-
kintése. Mégis, hála a gyorsan visz-
szatért napsütésnek, egyik szülőnk 
(akit többek között ez is inspirált erre 
az utazásra) láthatta azt a házat, ahol 
nagymamája született, egy másik tár-
sunk meg tudta mutatni unokájának 
a nagypapa sírját a házsongárdi te-
metőben, a csapat többi tagja pedig 
megnézhette a középkorban épült 
Szent Mihály-templomot, s mellette 
Mátyás király lovasszobrát, aki ehe-
lyütt született az 1443-ban.
Miután a Küküllő-menti, erdővel 

borított hegyek övezte táborhelyen, 
Zeteváralján kialudtuk magunkat, 
hétfőn Székelyudvarhelyen előbb 
mindenki a saját tempójában fe-
dezhette fel a városka kincseit, is-
merkedhetett a helyi élettel, a piac 
kínálatával. Felkerestük a város szo-
borparkját, benne a magyar törté-

nelem és művészet erdélyi kötődésű 
nagyjainak portréival (Szent Lászlótól 
Rákóczin át Kós Károlyig), elsétáltunk 
Benedek Elek egykori gimnázium 
előtt. Az úgynevezett Székely Tá-
madt vár egyik bástyáján harangki-
állítást láttunk, a várudvaron pedig 
megtekintettük a nemrég nyílott 
Mini Erdély kiállítást, amely Erdély 
legfőbb építészeti emlékeinek, vára-
inak, erődtemplomainak valósághű 
makettjeit gyűjti egybe. Még aznap 
délután kiadós túra következett a szé-
kelyvarsági Csorgókő vízeséshez, 
a szállásunk előtt kanyargó, kristály-
tiszta vízű Küküllő ugyanitt található 
forrásához, majd az 1000 m magasan 
lévő kilátóhoz, ahonnan csodálatos 
kilátás nyílt a fővárosnyi nagysá-

gú fennsíkon elterülő tanyavilágra.
Kedden 11 órára Csíkszentsimonon 

vártak bennünket a Csíki sörgyárban. 
A nagy melegben a felnőttek a ven-
déglátó jóvoltából frissen csapolt, 
hideg, szűretlen sörrel hűsítették 
magukat, a gyerekek malátát, kom-
lót ropogtathattak, megkóstolhatták 
az ezekkel ízesített csokoládékat. 
A vezetés során korszerű, modern 
üzem működésébe nyertünk bepil-
lantást, megismerhettük a sörgyártás 
alapanyagait, folyamatát, értékesíté-
sét. 
Innen utunk a középkori magyar 

képzőművészet egyik legfontosabb 
emlékéhez, a gelencei templomhoz 
vezetett, ahol a kedves, jó humorú 
Erzsi néni segített bennünket eliga-
zodni a falakon látható, a Szent Lász-
ló-legenda egyes állomásait ábrázoló 
freskók között. Hazafelé a 878 m 
magasan lévő hágón, a Nyergestetőn 
róttuk le tiszteletünket a hősök előtt: 
a szabadságharc végóráiban, 1849. 
augusztus 1-én 200 honvéd vívott itt 
élet-halál csatát az osztrákok ellen. 
Szomorú, megható és mégis feleme-
lő érzés volt az évről évre gyarapodó, 
a világ minden tájáról érkező kopja-
fák között sétálni, azok feliratait és 
a katonák önfeláldozó hősiességét 
idéző Kányádi-vers sorait olvasni.
A beszámoló a következő oldalon 
folytatódik.

Erdélyben jártak a Béreses diákok

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970666086509278
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970666086509278/1970665229842697/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970666086509278/1970665363176017/?type=3&theater
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Szerdán a történelmi Erdély egyik 
legértékesebb ásványkincsének ered-
tünk nyomába a parajdi sóbányában. 
A tárnákig buszok vittek bennünket, 
majd több emeletnyi mélységbe eresz-
kedtünk le gyalogosan. A hatalmas 
föld alatti üregekben sóból van a pad-
ló, a plafon, a falak. A sókitermelés 
megszűntével ma gyógyászati célra 
használják a bánya ezen részét, ahol 
a légzési nehézségekkel küzdő kisebb 
s nagyobb betegek tollasozva, hintáz-
va, kötélpályán mászva vagy épp a kis 
kápolnában elmélyedve részesülhetnek 
a barlang tökéletes tisztaságú levegőjé-
nek jótékony hatásából.
Délután a Bucsinon keresztül ér-

keztünk meg a Gyilkos-tóhoz, s 
a szomszédságában fekvő Békás-
szoroshoz. Sajnos a tervezett csó-
nakázásról, a szoros végigjárásáról 
a hirtelen jött nagy esőben le kellett 
mondanunk, de fél óra elteltével kár-
pótolt bennünket a természet az eső 
utáni színkavalkáddal, szivárvánnyal, 
az ázott, csillogó sziklák látványával.
Csütörtökön előbb a mára alig né-

hány tucatnyi lakossal rendelkező, 
gazdag néphagyományú kis falut, 
az UNESCO világörökségi címre pá-
lyázó Énlakát látogattuk meg, majd 
Kőrispatak nevezetes szalmakalap-
jainak történetével ismerkedtünk. 
A falurombolás idején elárasztott 
Bözödújfalu mellett elhaladva érkez-
tünk meg a messze földön ismert 
patinás fürdővárosba, Szovátára, 

a fenyvesek övezte, rendkívül magas 
sótartalommal rendelkező Medve-tó-
hoz. A semmihez nem fogható, sza-
bad lebegés a víz felszínén, a gyógyha-
tású fekete iszapban való megmártózás 
a társaság legnagyobb részének igazán 
különleges élményt jelentett, bár voltak 
néhányan, akik, ki tudja, miért, mind-
ezt csak távolról szemlélték.
Pénteken a Déli-Kárpátok irányában 

indultunk el. A gyönyörű középkori bel-
városát teljes épségben megőrző Seges-
várt, a Hunyadiakat és Bethlen Gábort 
idéző Vajdahunyad várát érintve érkez-
tünk meg estére Dévára. Itt a közel két 
évtizede árvákat, kilátástalan helyzetben 
lévő gyerekeket mentő Böjte Csaba ala-
pítványának, s egy éjszakára az általuk 
működtetett kollégiumnak voltunk ven-
dégei. Szállásunk a Kőműves Kelemen 
balladájából ismert, minduntalan leom-
ló vár falai alatt volt, nagyszerű rálátással 
a kivilágított várra. A ferences kolostor-
ban Csaba testvér egyik nagyobbacska 
„gyereke” mutatta be az alapítvány min-
dennapjait, sokakat elgondolkodtatva, 
felkavarva.
 Az utolsó napon, a még romjaiban is 

impozáns Déva várának bejárása után 
Marosillyén idéztük fel Bethlen Gábor 
emlékét. A fejedelem néhány éve még 
omladozó, mára Böjte atya jóvoltából 
az enyészettől megmentett szülőházá-
ban 500 éves időutazásban és nagyszerű 
történelemórában volt részünk. A dél-
után folyamán Aradon, a 13 vértanúra 
emlékezve fejeztük be kirándulásunkat.

Erdélyben jártak a Béreses diákok Western táborban a 6.b 
és 6.c osztály
Az Aquincum Angol-Magyar Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
6.b és a 6.c osztálya július elejére 
szervezte meg közös angol tábo-
rát, amelyről Borvendégh Emőke 
és Nick Ildikó osztályfőnökök ír-
tak élménybeszámolót.
A Tordasi Élményparkban töltöt-

tünk három felejthetetlen napot. 
A Budapesttől alig egy órányi uta-
zásra található Western faluban visz-
szaröpülhettünk Amerika múltjába, 
kultúrájába, a westernfilmek világába, 
a Volt egyszer egy vadnyugat egyes jelene-
teibe. Cowboyok, cowgirlök, country-
zene, autentikus épületek, vadnyugati 
helyszínek és hihetetlen kalandok vár-
tak bennünket.

Amellett, hogy nem mondtunk le 
eredeti célunkról, angoltudásunk csi-
szolgatásáról, a szabadidő izgalmas 
eltöltésére is rengeteg lehetőségünk 
volt. Angoltanáraink sok izgalmas 
feladattal lepték meg a gyerekeket, 
melyek segítségével észrevétlenül fej-
lődött nyelvtudásuk. Emellett csa-
pataink lézerharcban vettek részt, 
kipróbálhatták a csillagtúraszerűen 
kialakított kalandparkot, a szabaduló 
szobákat, a western-játszóteret, felül-
hettek egy igazi rodeó-bikára, meg-
nézhettek korhű seriff  irodát, fogdát, 
csizmamosó helyiséget, vadnyugati 
kápolnát. A rendhagyó biológia órán 
a helyi növény-és állatvilággal is meg-
ismerkedtünk.
A szállás közelében lévő csárdában 

igazán finom „gyermekbarát” ételek-
kel kényeztettek bennünket. Fáradtan, 
de élményekben gazdagon tértünk 
haza.

 Kattintson Facebook oldalunkra!

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970667243175829/1970666676509219/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970666086509278
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970667243175829
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970667243175829
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970666086509278/1970665603175993/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 13 -

Természetismereti Tisza-tavi tábor
Este, dacolva a vízparti szúnyogokkal, 

különleges kulturális élményben lehe-
tett részünk: meghallgattuk és óriás ki-
vetítőn végig követtük a Tiszafüreden 
első alkalommal megrendezett, Miklósa 
Erika, Lajkó Félix és számos más kiváló 
zenész nevével fémjelzett Operagálát.
Szombaton délelőtt négy motorcsó-

nakkal jártuk be Tisza-tó környékét. 
A motorcsónak vezetését több gyer-
mek is kipróbálhatta. A túra nagy él-
mény volt az ilyen járművet életükben 
először vezető apáknak, s azoknak is, 
akik csak csendesen szemlélődtek, gyö-
nyörködtek a liliomokban, a gémekben, 
a gyerekdalból ismert vakvarjúban, 
a végtelen nyári égben s a természet 
egyéb csodáiban. Délután a Nemzeti 
Vágta helyi elődöntőjét szurkoltuk vé-
gig élőben és élveztük a vásári hangula-
tú, görögdinnye-kóstolóval egybekötött 
rendezvényt. Voltak, akik századeleji, 
módos parasztgazdának is beöltöztek 
a móka és a fénykép kedvéért. Vasárnap 
délelőtt legtöbben vízibicikliztek, má-
sok törpeharcsára vadásztak merítőhá-
lóval. Négy vízi járművel indultunk a tó 
közepe felé és kezdődhetett az egy órás 
vizes móka. A bátrabbak a kenuzás után 
kipróbálták az egyszemélyes kajakot is. 
Ebéd után elbúcsúztunk a szakavatott 
túravezetőtől, kitűnően sütő-főző sza-
kácsunktól, és a 2018-as viszontlátás re-
ményében visszautaztunk Budapestre.
Köszönjük Óbuda-Békásmegyer Ön-

kormányzat Egészségügyi, Szociális, és 
Lakásgazdálkodási Bizottságának, hogy 
támogatásával idén is hozzájárult ehhez 
az élményekben dús 6 naphoz.

2017 július 25-én, reggel 9 órakor 
a Dr. Béres József  Általános Iskola 
diákjai, szülei, tanárai a Keleti Pá-
lyaudvar bejáratánál gyülekeztek, 
ahonnan közel egy hetes Tisza-tavi 
táborba indult a csoport. A táborról 
Varga Judith táborszervező pedagó-
gus írását olvashatják.
Voltak, akik autóval indultak a 6 napos 

táborba, velük Tiszafüreden találkoz-
tunk. A kiránduláson 28 tanuló és 6 fel-
nőtt vett részt. Táborozásunk ideje alatt 
volt a Vizes VB Budapesten, a verseny-
számokat, mérkőzéseket esténként csa-
patostul, a Tiszafüredi kikötőben, nagy 
képernyőkről követtük figyelemmel és 
drukkoltunk versenyzőinknek.
Kedden dél körül futott be a vonatunk 

Tiszafüredre. Egy hidegfrontnak kö-
szönhetően lehűlt a 42 fokos levegő és 
bőséges esőzés nyomait láthattuk a tá-
bor területén. Az erősen szürke esőfel-
hők délután is besötétítették az eget, de 
szerencsére eső már nem esett. A ko-
mor felhők átvonulása miatt az evezésre 
nem mertünk vállalkozni, de a röplab-
dapályát maximálisan kihasználták tanu-
lóink és végtelenbe menő passzolások-
kal töltötték el a délutánt.
Szerda délelőtt, immár gyönyörű nap-

sütéses időben, közepes, 5-6 km-es 
túrát terveztünk a közeli Örvényesre, 
amit bemelegítésnek szántunk a továb-
bi, hosszabb túrákhoz. Hazafelé egy kis 
kerülővel elmentünk az élő Tisza ho-
mokpadjához, ahol a szokásos fürdőzés 
sem maradhatott el. Magas vízállás mel-
lett kihúzgáltuk a kenuinkat a vízből, 
megpróbáltuk egyenesben tartani, hogy 

ne billenjenek bele tartalmukkal együtt 
a vízbe, majd a megérdemelt lubickolás 
feledtette az üléstől meggémberedett 
végtagjaink és egyéb testrészeink kelle-
metlen érzését. Csütörtökön elhaladva 
Örvényes mellett Óhalászi felé vettük 
az utunkat. A Lapos-, és a Fűzfás-mo-
rotvába egy tavalyelőtti megnyitott csa-
tornán érkeztünk be, ahol a Szolgabíró-
tavánál néhány éve egy kilátó is épült: 
tetejéről szép kilátás nyílott a Sarudi-
medence hatalmas vízfelületére.
A hétvégére visszatért a jó idő. Pén-

teken a Madárrezervátum felé vezetett 
az utunk, ami 4-5 órás kenuban ülést 
jelentett, itt nemigen lehet a kenukból 
kiszállni, csak a vízbe könnyen kiugrani, 
fürdeni és nehézkesen visszamászni, de 
ezt is csak felváltva, hogy nehogy bebo-
ruljunk a vízbe. A magas vízállás miatt 
az egyébként szokásos helyszíni ebé-
delés helyett visszaeveztünk a homok-
padhoz, ahol biztonságosan ki tudtunk 
szállni a kenukból, és ha már homok-
pad, akkor az természetesen fürdőzést 
is jelentett a csapat számára.

 Kattintson Facebook oldalunkra!
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Július 24-től 30-ig tartotta Török-
mezőn a Homoktövis Általános Is-
kola és a Csokonai Vitéz Mihály Ál-
talános Iskola és Gimnázium a két 
intézmény népszerűre sikerült közös 
táborát, amelyet a gyerekek szívesen 
hívtak „túlélő tábornak”, vagy „kis-
baka tábornak” is. A táborról Majo-
ros József  Attila táborvezető beszá-
molóját olvashatják.
Valójában a hagyományos cserkész- 

vagy úttörőtáborok modern megfele-
lőjének szántuk a tábort 2017 júliusá-
ban. A Zrínyi kiadó „Táborjáró kisbaka 
10- 14” egy példányát minden táborozó 
megkapta, valamint választhatott egy 
„túlélő eszközt” is.
Az ötlet annyiban volt új, hogy az idei 

tanévben valóban beindul a „katonasuli” 
program a Csokonai Vitéz Mihály Álta-
lános Iskola és Gimnáziumban, mint vá-
laszható érettségi tantárgy. Az ezzel kap-
csolatos előkészületeknél bukkantunk 
erre a nagyon hasznos kiadványra. A tá-
bort viszont az általános iskolásoknak 
szerveztük. Ugyanakkor sok gyerek vett 
már részt hasonlóban, illetve találkoztak 
a témával családban, vagy a közismert 
Bear Grylls műsorokban. 
Bevallom a tábor kirobbanó sikere 

még a szervezőket is váratlanul érte! 
Történt pedig, hogy két szomszédos 
iskola tanulói, tanárai összefogtak és 
megpróbálták a lehetetlent. Egy igen 
vegyes közösségből egységes csapatot 

kovácsolni egy hétre. Majoros József  
táborvezető arra épített, hogy évtizedek 
tapasztalatai alapján ez korábban műkö-
dött. Gyerekek érdeklődéséből nem volt 
hiány. Kellemes meglepetés volt a szü-
lők lelkesedése! Sokan felidézték a régi 
szép idők emlékeit, volt ahol a gyerekek 
mondták el milyen elragadtatással fo-
gadták otthon: „Ez pont olyan, mint az én 
gyerekkoromban!” Sőt felmerült, hogy 
a szülőknek is szervezzünk tábort!
Hosszú hónapok előkészülete után 

2017. július 24-én végre elindultunk és 
megdöbbenve tapasztaltuk a XXI. szá-
zad egyik váratlan akadályát! A szuper-
modern légkondicionált busz nem fért 
át a Budapest-Szob vasútvonal hídja 
alatt, ahol egyébként menetrendszerinti 
buszjárat is van. Mivel ez egy turistaház, 
nem sok út visz oda. Szerencsére sike-
rült megoldást találni, ami 37 kilométe-
res és plusz 1 órás kerülőt jelentett.
További, filmekbe illő akadályokat je-

lentett a „tűzgyújtási tilalom” és a 3 napig 

tartó viharos időjárás. Se tábortűz, se 
kinti programok? Egy turistaház, kint 
a természetben városi gyerekek, internet 
nélkül. És működött!
Ezen a ponton dicséret illeti a gyereke-

ket és a kollégákat egyaránt. Ilyen lelke-
sedéssel, kreativitással ritkán találkozni! 
Nyafogás és kesergés helyett a megol-
dások tucatjai születtek! Gyakorlatilag 
– kettő kivételével – minden program 
megvalósulhatott. Sőt, még a magyar 
vízilabda csapat szereplését is hangos 
szurkolással megtekinthettük. Volt ál-
latkert, lovak a mezőn, kalandpark, 
sportpálya, túraútvonalak, népszerű volt 
a „kézitusa” és az „elsősegély” program is. 
Eszközbemutatók mellett „kódfejtés”, és 
„internet-biztonsági” előadás is volt, estén-
ként pedig olyan vetélkedőket játszottak 
a gyerekek, melyek az addig tanultakat 
dolgozták fel. Legnépszerűbb program-
ként a „kalandpark” és az éjszakai „bátrak 
útja” szerepelt. Külön érdekesség, hogy 
a táborozók a végén 30 kérdésből és 
gyakorlatból álló két órás kompetencia 
felmérésen vettek részt, melyben maguk 
is adtak feladatokat és a többiek feladatit 
oldották meg, járőrverseny formájában. 
Megjegyzem, volt tanári csapat is, de 
nem volt kivételezés!
Végül minden táborozó átvehette ok-

levelét az ünnepélyes táborzáráskor. 
Kedves gesztus volt a végén, hogy az is-
kola elé visszaérve, a gyerekek büszkén 
felsorakoztak és szüleiknek bemutatták 
„katonás kiállásukat”. A táborzárás így 
zajlott le néhány perc alatt, hibátlan ala-
kiassággal.
Szeptemberben, a tanítás első napján, 

az első találkozáskor mindenki csak any-
nyit kérdett: „Mikor lesz a következő tábor?”

Táborjáró 10-14!
 Kattintson Facebook oldalunkra!
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A 2016/2017-es tanévben az Óbu-
dai Gimnázium ERASMUS+ ta-
nári továbbképzésekre pályázott 
azzal a céllal, hogy az iskola nyelv-
oktatásának minőségbiztosítását 
és nemzetköziesítését a szélesebb 
szakmai körforgásba bekapcsol-
ják. Erről dr. Furka Ildikó, Eras-
mus projekt koordinátor és angol 
tanár beszámolóját olvashatják.
Az Óbudai Gimnázium oktatá-

si céljai között hangsúlyos cél, hogy 
az érettségi bizonyítvánnyal együtt 
művelt, széles látókörű, nyitott és 
gondolkodó ifjú felnőtteket bocsás-
sunk útjukra. Az itt megszerzett tárgyi 
és emberi tudással olyan nemzeti iden-
titással bíró európai polgárokat igyek-
szünk képezni, akik számára a tudás 
lehetőséget ad saját útjuk megtalá-
lására. Olyan fiatal felnőtteket, akik 
számára természetes az önfejlesztés, s 
nem teher az élethosszig tartó tanulás.
A gimnáziumot hagyományai, de 

a vele szemben elvárt igények is köte-
lezik a minőségi oktatásra, ezen belül 
kiemelten a minőségi, valódi nyelv-
ismeretet adó, modern nyelvoktatás-
ra. Ezért első körben nyelvtanáraink 
kommunikációs készségét, nyelvi 
felkészülését, módszertani megúju-
lását és interkulturális ismereteik bő-
vítését támogatták a sikeresen meg-
pályázott továbbképzések. Emellett 
lehetőségünk nyílt kapcsolatépítésre, 
amelynek eredményeképpen későbbi 
mobilitási és cserediák együttműkö-

déseket igyekszünk szervezni a meg-
kezdett folyamatok fenntartására, 
hiszen a minőséget nem elég megte-
remteni és ellenőrizni, hanem folya-
matosan fejleszteni, fenntartani kell. 
Módszereiben és tudásában igényes, 
megújulni tudó, önfejlesztő, nyitott 
emberek tudnak csak hasonló kva-
litású és művelt gondolkodásmódú, 
igényes emberekké nevelni ifjakat.
A pályázat elnyeréséből iskolánk 

több szinten profitált. Az oktatás 
területén új módszertani ötletekkel 
lehettünk gazdagabbak, új megköze-
lítési módokkal ismerkedhettek meg 
a pedagógusok és tanítványaik. Mi-
vel a tanárok ismeretei, kompetenciái 
nőttek, tanítványaiknak is többet tud-
tak nyújtani. A nevelésben résztvevők 
között partnerség szintjén az inter-
perszonális készségek és érzelmi in-
telligencia fejlődtek valamint a kom-

Erasmus+ továbbképzések az Óbudai Gimnáziumban
munikációs technikák és vezetői 
készségek hatékonyabb alkalmazására 
került sor. Az intézmény belső minő-
ségbiztosításában nagyobb szerepet 
kaphat a jövőben a multikulturalitás 
és a nyelvi sokszínűség igényének 
megerősítése. A megújult pedagógu-
sok pedig motiváló erővel hatottak 
kollégáikra és a tanítványaikra is.
A továbbképzésen szerzett ismere-

tek átadása belső szakszemináriumo-
kon, kerületi nyíltórákon, illetve kü-
lönböző szakmai fórumokon történt 
meg. Többek között az ELTE An-
gol-Amerikai Intézetének szakmód-
szertani előadássorozatában szá-
moltunk be arról a kutatásról, amely 
tudományos eszközökkel nézte meg 
milyen hatással bír egy kéthetes kül-
földi tanulmányút a résztvevő köz-
oktatási dolgozók személyes és szak-
mai fejlődésére. E hiánypótló kutatás 
eredményei tudományos szakfolyó-
iratban kerülnek publikálásra az ősz 
folyamán. Végül, de nem utolsó sor-
ban, a projektben részt vett tanárok 
beszámolói számára honlapot készít-
tettünk, amelyet IDE kattintva te-
kinthetnek meg.
Projektünk támogatását köszönjük 

a Tempus Alapítványnak, az Észak-
Budapesti Tankerületi Központi ve-
zetőjének, Tamás Ilona tankerületi 
igazgatóasszonynak, valamint az is-
kola vezetésének, Szűcs József  igaz-
gató úrnak és Tamási Anita igazgató-
helyettes asszonynak.

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970673416508545
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970673416508545/1970672276508659/?type=3&theater


A lehetőséget nagy örömmel fogad-
tuk, mert régóta tervezgettünk egy olyan 
cserekapcsolatot, amelyben valamely 
iskolával a természettudományos tan-
tárgyak és a csillagászat korszerű tanítá-
sának módszerein dolgozhatunk. Intéz-
ményünkben közel hetven éve működik 
csillagvizsgáló, ahol jelenleg a magyar 
diákok a nemzetközi csillagász diákolim-
piára (IOAA) is készülnek. 2014-ben 
készült el az Öveges-labor, amelynek 
adottságait szintén kamatoztatni szeret-
nénk minél szélesebb körben.
Sokáig keresgéltünk az együttműkö-

déshez megfelelő partnert, mire rá-
akadtunk az Andøya szigeten található 
andenesi Videregående Skole-ra és a kö-
zelében található norvég űrközpontra 
(Andøya Space Center).
Az EGT Alapok és a Norvég Alapok 

révén Izland, Liechtenstein és Norvé-
gia hozzájárul a társadalmi és gazdasági 
különbségek csökkentéséhez, valamint 
kedvezményezett országokkal való két-
oldalú kapcsolatok erősítéséhez Eu-
rópában. A három ország az Európai 
Gazdasági Térségről (EGT) szóló meg-
állapodás révén szorosan együttműkö-
dik az EU-val.
Az indulás napja 2017. június 4-e volt, 

hogy még tanítási időszakban érkez-
zünk, és minél közelebb legyünk a nyá-
ri napfordulóhoz. Repülőutunk Oslón 

keresztül Evenesbe vitt, ahonnan még 
több mint 200 km autózással jutottunk 
Andenesbe, mintegy 300 kilométerrel 
a sarkkörön túlra. Gyönyörű tájakon 
kacskaringózott az út, a hegyek csúcsait 
még hó lepte, de az út mentén minden-
ütt rügyeztek a fák, nyílott a nárcisz, és 
még legelésző rénszarvasokat is láttunk.
Utazásunk során felkerestük a part-

neriskolát, ahol találkoztunk az igazga-
tónővel, és elvi megállapodást kötöt-
tünk, hogy belefogunk egy Erasmus+ 
pályázat kidolgozásába. Megbeszélést 
folytattunk azokkal a kollégákkal, akik 
a projektben az érdemi munkát fogják 
végezni. Børge Irgens tanár úr, a norvég 
kapcsolattartó körbevezetett bennünket 
az iskolában, láthattuk, hol dolgoznak 
a diákok, amikor az űrkutatáshoz kap-
csolódó tanulmányaikat folytatják.
Udvardi Imre tanár úr hivatalosan is 

meghívta az iskolán keresztül Norvé-
giát, hogy csatlakozzon a Nemzetközi 
Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia 
(IOAA) közösségéhez. Ezt a meghívást 
megismételtük, amikor látogatást tet-
tünk az űrközpontban, és találkoztunk 
Alexander Biebricher fizikussal és José 
Miguel González Pérez asztrofizikussal, 
aki az űrkutatáshoz kapcsolódó oktatá-
sért felelős az intézetben, és rendszeres 
kapcsolatot tart a partner középiskola 
tanáraival. A meghívást örömmel fogad-
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Norvégiában járt a Könyves Kálmán Gimnázium delegációja
ták, és – reményeink szerint – a 2019-es 
magyarországi olimpián már csapattal 
képviselteti magát Norvégia is.
Az együttműködés és a körvonalazódó 

projekt a tevékenykedtető fizikatanításra 
és a csillagászati olimpiára való felkészü-
lésre épülhet. A természettudományok 
mellett a nyelvészet is szerepet kapott 
a megbeszéléseken. Ahogy 1769-ben 
Hell Miksát elkísérte Sajnovics János 
Vardøbe, amikor a Vénusz nap előtti át-
vonulását tanulmányozta, és kutatásokat 
végzett a magyar-lapp nyelvrokonsággal 
kapcsolatban, úgy ebben a projektben 
is szerepet kap a nyelvrokonság kérdé-
sének tanulmányozása Ágoston Éva 
tanárnő irányításával. A véletlen jóvol-
tából ehhez a tervhez segítőtársakat is 
találtunk, ugyanis második szállásunk 
tulajdonosa egy lapp rénszarvastenyész-
tő volt, aki készséggel ajánlotta fel, hogy 
közreműködik a kutatómunkában.
A találkozók mellett célunk volt minél 

alaposabban megfigyelni az északi tájat. 
Soha kellemesebb feladat nem várt még 
utazóra! Szerencsénkre, azon az egy hé-
ten voltunk ott, amikor 24 órán át szik-
rázó napsütésben vagyunk, a hőmérő 
higanyszála 27ºC-ig kúszott. Nem lehe-
tett megszokni, hogy éjfélkor is fenn van 
a nap, hogy láthatjuk, ahogy körbemegy 
az égen. A rövid északi nyárban három 
évszak egyszerre van jelen: a hegyeken 
ott a téli hó, de már nyílik az ibolya, a nár-
cisz, a kankalin, és nyári meleget mutat 
a hőmérő. Rengeteg fénykép készült, 
melyeket felhasználhatunk a tanításban 
is. Fényképeztünk többek között rén-
szarvasokat, repülő sast, csigaforgatót, 
páfrányokat, zuzmókat. Farkas Berna-
dett tanárnő, aki első szakmai útján vett 
részt tanárként, a tapasztalatszerzés mel-
lett elsősorban azért volt felelős, hogy 
felmérje, hogyan járulhat hozzá a két 
környezet összehasonlítása a biológia, 
kémia, földrajz tantárgyak tanításához.
Utunkat a mesés Trollfjordhoz vezető 

hajókirándulással zártuk. Hazafelé már 
az együttműködés részleteiről beszélget-
tünk, és izgalommal várjuk a folytatást, 
melybe már a diákok is bekapcsolódhat-
nak az új tanévben.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970641776511709/1970641133178440/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970641776511709


„Azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne”
A Dr. Béres József  Általános Isko-
la hetedikesei – néhány hatodikos 
és nyolcadikos tanulóval kiegé-
szülve – június 6-a és 11-e között 
Erdély legszebb részeit járhatták 
be a Határtalanul! pályázat kereté-
ben. Az utazást követően részle-
tes élménybeszámolót hallhattak 
tanulóink, amelyből alább olvas-
hatnak Önök is.
Iskolánk Székelyföldi barangolás Ta-

mási Áron, Ábel a rengetegben című re-
génye alapján tematikájú kirándulását 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
1 745 000 forinttal támogatta a Ha-
tártalanul! program keretén belül. 
A közel 1900 km megtétele során 
irodalmi és történelmi vonatkozá-
sú helyeket is felkerestünk, és sze-
mélyes tapasztalatokat szereztünk 
a külhoni magyarságról.
A múltba és a távolba révedve 

álltunk Petőfi Sándor emlékhelyén 
Héjasfalva és Fehéregyháza között, 
ahol utoljára látták a költőt a seges-
vári csatában. 

„Ott essem el én,
A harc mezején,

Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül,
S ha ajkam örömteli végszava zendül,

Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
A trombita hangja, az ágyudörej,

S holttestemen át
Fújó paripák

Száguldjanak a kivivott diadalra,

S ott hagyjanak engemet összetiporva.”
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…
Aradon a vértanúknak állított em-

lékművet körbejárva olvasgattuk 
a jól ismert 13 nevet, meghatottan 
gondoltunk a többségében nem 
magyar származású tisztre, akik mi-
attunk áldozták fel életüket.

„Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron -

Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.”

Ady Endre: Október 6.
Farkaslakán Tamási Áron Kos-

suth-díjas magyar író sírját kerestük 
fel a templomkertben. A kövön ez 
a felirat olvasható: „Törzsében székely 
volt, fia Hunniának. Hűséges szolgája 
bomlott századának.” Tamási Áron
Marosillyén Bethlen Gábor erdé-

lyi fejedelem szülőházát látogattuk 
meg, amelyet a Böjte Csaba feren-
ces szerzetes által vezetett Szent 
Ferenc Alapítvány mentett meg. 
Szintén Csaba testvér nevéhez fű-
ződik a Magyarok Nagyasszonya 
Gyermekotthon, ami 1993-ban nyi-
totta meg kapuit, a dévai ferences 
kolostor felújítás alatt álló épületé-
ben. Megható volt hallgatni és látni 
az itt élők életét, hétköznapjait.
Déván Kőműves Kelemen fájdalmát 

is átérezhettük, hiszen mindannyian 
ismerjük a népballadát, miszerint: 
„Egymás között szoros egyességet tettek:
– Melyik felesége hamarább jő ide,
Azt gyengén fogjuk meg, dobjuk be a tűzbe,
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Határtalanul! kiránduláson a Dr. Béres József Általános Iskola
Annak gyenge hamvát keverjük a mészbe.
Csak így állítjuk meg magos Déva várát,
És így nyerhessük el annak drága árát…”
Kőműves Kelemen -népballada
Nem csak irodalmi és történelmi 

kalandozásaink voltak, hanem elláto-
gattunk Székelyvarságon az iskolába 
is, ahol a helyi gyerekek mindennap-
jaival ismerkedhettünk meg. A beszél-
getések mellett focimeccset vívtunk, 
illetve megtanítottuk őket métázni is. 
Itt adtuk át az iskolában gyűjtött ado-
mányainkat is az iskolásoknak, akik 
nagy örömmel fogadták ajándékain-
kat. Testi edzettségünket a túráink is 
fejlesztették, hiszen több alkalommal 
is hosszabb túrát tettünk. Az erdők, 
a hegyek, a vízesések, a folyók látvá-
nya feledtette az egyre inkább igénybe 
vett lábizmaink fájdalmát.
Megcsodálhattuk a Szent Anna-ta-

vat, a Békás-szorost, a Gyilkos-tó kör-
nyéke is feledhetetlen lesz számunk-
ra. Lelki egyensúlyunk érdekében 
Csíksomlyón a katolikus templomot 
látogattuk meg, ahol alig egy héttel 
előttünk félmillió magyar fordult meg 
a világ minden részéről, hiszen akkor 
tartották a Csíksomlyói búcsút.
Parajdon a sóbánya világa nyűgö-

zött le minket. A föld alatti látogatási 
szint 120 m mélyen helyezkedik el 
a felszínhez viszonyítva. A sóvállalat 
autóbuszával 1250 m hosszú alag-
úton keresztül jutottunk el a látoga-
tási szinthez, ahol játszóterek, fog-
lalkoztató és kikapcsolódási terek, 
ökumenikus kápolna, kávézó is volt. 
Az itt eltöltött egy óra nagyon hamar 
elrepült.
Szállásunkon, a mesés Zeteváralján 

az estéket, az éjszakákat és nagyon 
rövid reggeleket töltöttök csak. Nagy 
szeretettel fogadtak minket, a faházak 
a szobák minden igényt kielégítettek, 
a reggeli és vacsora minden alkalom-
mal bőséges és nagyon finom volt. 
Minden egyes résztvevőnek, az 55 

tanulónknak és az 5 pedagógusunk-
nak egyaránt életre szóló élményt 
nyújtott ez a 6 nap.
Köszönjük a lehetőséget!

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970685013174052/1970684589840761/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970685013174052
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A Bárczi Géza Általános Iskola 7. 
évfolyama júniusban ismét részt 
vett a Határtalanul! pályázat se-
gítségével megszervezett erdei is-
kolán. Most a Felvidék volt a cél, 
melynek gyönyörű tájait négy na-
pos kirándulás keretében ismer-
hették meg a diákok.
Az első nap programja a három híres 

bányaváros volt: Selmec-, Körmöc- és 
Besztercebánya. Itt felelevenítettük 
a magyar pénzverésről tanultakat is. 
Selmecbányán a Bányászati Múzeum, 
Körmöcön a Pénzverde Múzeuma, 
Besztercén pedig a különleges belváros 
és főtér nyújtott felejthetetlen élményt 
tanulóknak, pedagógusoknak egyaránt. 
Szállásunk egy síparadicsom közepén 
helyezkedett el, igényes és festői kör-
nyezetben, Kokava helységben.
A második napon a füleki vár volt 

az első állomás, ahol interaktív prog-
ramokkal várták a csoportot. Ki-
próbálhattak középkori fegyvereket, 
beöltözhettek korabeli polgári és ka-
tonai ruhákba is. A gyerekek nagyon 
élvezték az „időutazást”. Szintén Fü-
leken egy iskolalátogatáson vettünk 
részt a Mocsáry Lajos Alapiskolában, 
melynek során a helybéli gyerekekkel 
és tanáraikkal érdekes beszélgetést 
is folytattunk. A programot közös 
magyar népdaléneklés zárta. Magyar 
finomságokkal és sporteszközökkel 

kedveskedtünk vendéglátóinknak. 
Aznapi következő állomásunk Rima-
szombat volt, ahol megtekintettük 
a Tompa Mihály emlékművet, és meg-
koszorúztuk Petőfi Sándor szobrát.
A harmadik napon nagy út állt előt-

tünk: Ótátrafüredre készültünk, ahol 
felejthetetlen élmény volt a szikrázó 
napsütésben megcsillanó havas hegyek 
csúcsa. A gyönyörű fürdőhely méltán 
volt népszerű már a Monarchia idején is, 
és mára sem vesztett semmit vonzerejé-
ből. Rövid séta után indultunk tovább 
Lőcsére, ahol a régi Városháza, a Szent 
Jakab templom, valamint a szégyen-
ketrec megtekintése volt a fő cél. Nem 
okozott csalódást egyik sem, az első 

Határtalanul! Felvidéken
épületet filmekből jól ismerhetjük (A fe-
kete város), a templom különlegesen szép 
szárnyas oltára még a művészetre kevés-
bé fogékony látogatókat is lenyűgözte. 
A szégyenketrec pedig szintén rendkívül 
különleges látvány egy 21. századi fia-
talnak. Ezt a napot a szepesi vár látoga-
tásával „koronáztuk meg”, ami szintén 
nagyszerű látványosság volt. A vár elhe-
lyezkedése, rendkívül jó állapota, izgal-
mas helyiségei, lépcsői, zegzugai, bör-
töne, konyhája valódi élményt nyújtott 
mindenkinek. A búcsúestünkön a szál-
láson igazi tánctanártól tanulhattunk 
igazi gömöri táncokat, amit a roppant 
fárasztó nap után meglepően intenzíven 
táncoltak végig a gyerekek.
Az utolsó napon Kassán a Repülési 

Múzeumot néztük meg. A repülés tör-
ténetéről látott rendkívül érdekes kiál-
lítás élményét az is emelte, hogy beül-
hettünk világháborús repülőgépekbe is, 
és mindent közelről megvizsgálhattunk. 
Kassa belvárosában a Dóm gyönyörű 
épületében körbevezettek bennünket, 
majd a kriptában megkoszorúztuk II. 
Rákóczi Ferenc síremlékét. A koszorú-
zást egy szívhez szóló Rákóczi-nótával 
zártuk. A főtéren meghallgattuk a ze-
nélő szökőkutat is, és gyönyörködtünk 
a színes és vonzó város épületeiben.
Fárasztó, izgalmas és élményekben 

rendkívül gazdag négy nap állt mö-
göttünk. Reméljük, visszatérhetünk 
még a Felvidékre!

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970685899840630
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970685899840630/1970685553173998/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970685899840630/1970685613173992/?type=3&theater
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Ahogy én láttam – Aquincumosok Angliában
dig felhívta a figyelmünket érdekes 
dolgokra.
Barnstaple-ben Tom, a városi kiki-

áltó vezette a csapatunkat. Jártunk 
a Fő téren, a Várdombon, a Tow 
folyó mellett, a piacon, a bevásár-
lóközpontban, a helyi múzeumban, 
kóstoltunk fudge-ot (sós karamellát) 
is és sétáltunk a város utcáin.
Az ismerkedős nap után a töb-

bi nap egyik fele nyelvórákkal telt 
a másik fele pedig kirándulásokkal. 
A nyelvórákat Kirsty, Catherine és 
Lilias tartotta nekünk a SOL nevű 
nyelviskolában. Kivételes volt a csa-
ládi nap, amit mindenki a vendéglá-
tó családjával töltött, és az utolsó 
nap, amikor a délelőtti órák után 
közvélemény-kutatást készítettünk 
egy-egy szabadon választott témá-
ból. Csoportosan tettünk fel kérdé-
seket a helyieknek, és az ebből ké-
szített projektet adtuk elő délután 
a többieknek. Nagyon izgalmas volt 
megszólítani a járókelőket, akik ha 
idejük engedte, válaszoltak kérdé-
seinkre.

Az út szenzációja az volt, hogy 
épp az ottlétünk alatt látogatott el 
Prince Charles és felesége Camilla 
Barnstaplebe. Különleges és feled-
hetetlen élmény volt nekünk, hogy 
üdvözölhettük a királyi család tagja-
it. A két hét alatt sok élményt sze-
reztünk és végig nagyon jól éreztük 
magunkat. Nekem különösen tet-
szett minden.
Örülök és köszönöm, hogy ott le-
hettem.

A közel két hetes angliai nyelv-
tanfolyam maradandó élmény 
volt számomra. Kedves volt 
a vendéglátó család, a nyelvta-
nárok és csupa jó dolog történt 
velünk. És hogy mi minden is? 
Erről Kovács Dorina, az Aquin-
cum Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 7.b osz-
tályos tanulója írt élménybeszá-
molót.
Az odaút során a buszon jó volt 

a hangulat és út közben négy érde-
kes helyen álltunk meg. Belgiumban 
Brugge városában, ahol lehetett hí-
res belga csokit és mindenféle gofri 
különlegességet kapni. Itt megnéz-
tük azokat a régi épületeket, ahol 
még ma is apácák és szerzetesek 
élnek. Nekem itt az tetszett, hogy 
sokféle ember él együtt, és az ut-
cák tiszták és rendezettek voltak. 
Ezt követően Franciaországban, 
Dunkerque-ben, ahol megszáll-
tunk egy éjszakára. A 3 fős szo-
bák kicsik, de nagyon kényelmesek 
voltak. A másnap bekövetkezett 
„átkompolás” után még megnéztük 
az angliai Canterbury-t, ami a Can-
terbury mesékről, Thomas Becket 
haláláról és a város katedrálisáról 
híres. Ez a város Anglia vallási köz-
pontja, majd negyedik és egyben 
utolsó megállónk a Stonehenge 

volt. Nekem nagyon tetszett annak 
ellenére, hogy nem mehettünk kö-
zel ehhez a híres kőkorszaki épít-
ményhez. 
Amikor megérkeztünk Barnstaple-

be, már mindenki nagyon várta, 
hogy megismerkedhessen a ven-
déglátóival. Mi a barátnőimmel egy 
nagyon kedves családhoz kerül-
tünk, aminek nagyon örültünk és 
ahol végig jól éreztük magunkat.
Másnap megismerkedtünk idegen-

vezetőinkkel: Tom, Barnstaple-t 
mutatta be nekünk, Tim pedig a kö-
zeli városokba tett kirándulásainkra 
kísért el minket. Vele látogattunk 
el Exeter-be, ahol az Albert Múze-
umban kellett feladatokat megol-
danunk; Woolacombe-ba a tenger-
partra, ahol a bátrak megfürödtek 
az óceánban; Knightshayes-be, ahol 
egy múlt századi gyártulajdonos 
érdekes stílusú kastélyát és a kas-
télykertet jártuk körbe; Clovelly-be, 
ahol a meredek utcák miatt csak 
szamárral tudják az áruszállítást 
megoldani; Lynton- és Lynmouth-
ba, ahol egy vízzel üzemeltetett sik-
lón utaztunk; vagy éppen Tintagel-
be, ahol fotózkodhattunk Artúr 
király kerekasztalánál és trónján 
az Excalibur-ral. Tim nemcsak 
a városokban mutatott látványossá-
gokat, hanem a buszon ülve is min-

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/1970687016507185
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970687016507185/1970686466507240/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.1970687016507185/1970686463173907/?type=3&theater
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Virágos rétek a csíki havasokban Ökotábor 
a Homoktövisben
Július 3-7. között valósult meg 

az első napközis Homoktövis 
Ökotábor, az intézmény 16 harma-
dik évfolyamos tanulójával.
Fő célunk az volt, hogy a környezet-

tudatosság jegyében a gyerekek szem-
léletét játékosan formáljuk, tudjanak 
olyan tapasztalatokat szerezni, melyeket 
később kamatoztathatnak. A tábor heté-
ben így látogatást tettünk az Észak-Pesti 
Szennyvíztisztító Telepen, a Fővárosi 
Hulladékhasznosító Műben, az FKF 
Újrahasználó Központban is. Kirándul-
tunk a Váci Ártéri és a Hasznos Hulla-
dék Tanösvényen, délutánonként pedig 
több környezetkímélő játékot készítet-
tünk, játszottunk.

A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskolából huszonheten felejt-
hetetlen táborozáson vettek részt 
a Csíkszereda melletti Pottyondi 
Erdei Iskolában 2017. június 29. 
és július 7. között, amelyről Fodor 
Dorina, 7.a osztályos tanuló írt él-
ménybeszámolót.
A hosszú utazás után gyönyörű 

völgyben volt a szállásunk. A szerve-
zők változatos, érdekes, színes prog-
ramokat készítettek számunkra.
Az első nap szekeres túrán megnéztük 

a Csíki-havasok virágos rétjeit, megis-
merkedtünk a csodálatos vidékkel. Sok 
fotót készítettünk a szekereket húzó 
szelíd lovakról. A fárasztó túra után na-
gyon vártuk a kürtöskalács sütést, mely-
nek aktív részesei lehettünk. Magunk 
tekertük fel a tésztát, majd sütöttük, így 
még jobban ízlett a finom édesség.
Másnap Csíksomlyón megnéztük 

az Ezer Székely Leány Napja ünnep-
séget. A táncosok székely népi ruhá-
ban ropták a talpalávalót, és kirakodó 
vásár is volt.
Vasárnap a Prázsmári erődtemplo-

mot tekintettük meg, melyet egy erő-
dítmény vette körül több, mint 180 
szobával. Brassóban siklóval mentünk 
fel a város legmagasabb pontjához, 
ahol csodálatos panoráma tárult elénk. 
Szinte mindenkinek tetszett a város 
nevezetessége, a Fekete templom.
Következő nap nagyon jó idő volt 
a különleges természetismereti túrán-

kon. Laci bácsi érdekesen mesélt Er-
dély élővilágáról, láttunk medvenyo-
mot is. Ebben a faluban a medvék még 
nem mentek le a lakóházakhoz élelmet 
szerezni, dézsmálni. Parajdon lebu-
szoztunk a hatalmas sóbányába, ahol 
a kibányászott só helyén óriási termek 
tárultak elénk. Több, mint egy órát 
kaptunk az ott lévő interaktív játékok 
használatához. Aznap délután még 
Korondot, a híres kerámia falut néztük 
meg. Én is ott vásároltam a családnak 
ajándékokat. Másnap Csíkszereda híres 
nevezetességeivel ismerkedtünk meg.
A napi fáradalmakat sportolással, 

játékkal pihentük ki. Az ételek fino-
mak voltak, de kellett néhány nap, míg 
megszoktuk az erdélyi ízeket. Utolsó 
esténk is feledhetetlen volt. Rablóhúst 
sütöttünk, majd vacsora után a hatal-
mas tábortűz mellett élvezettel hallgat-
tuk a szobák által előadott búcsújelene-
teket. Köszönöm, hogy részt vehettem 
ebben az élménydús nyári táborban.

BolyonGo tábor
Az idei évben is változatos prog-

ramokban volt része a Fodros Álta-
lános Iskola BolyonGO táborában 
részt vevő gyerekeknek.
Rögtön az első napon a Millipop ját-

szóház különleges játékait próbálhatták 
ki, de a hét során jártak uszodában és 
a Római Kalandpark vendégei is lehet-
tek. Ezeken felül az egyik délelőttön 
a III. kerületi Rendőrkapitányság mun-
katársai látogattak el a táborozókhoz és 
remek hangulatú órákat töltöttek együtt 
valamint katonai kiképzésben is próbára 
tehették magukat egy másik napon. Ter-
mészetesen a megszokott angol nyelvi 
és kézműves foglalkozás is színesítette 
a kínálatot. Senki nem unatkozott, aki 
a Fodrossal „bolyonGOtt”!
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Angol táboroztak 
a Béreses diákok
Az idei nyáron két angol tábort 

is szerveztek a Dr. Béres József  
Általános Iskolában bejárós-nap-
közis és „ott alvós” formában is, 
amelyről Siklós Hédi angol szakos 
tanárnő beszámolóját olvashatják.
A bejárós tábort inkább az első, má-

sodik osztályosok vették igénybe és 
reméljük jövőre velük a Balatonon 
is találkozhatunk. Voltak olyanok is, 
akik mind a két táborban részt vettek.

A gyerekeket korosztályonként és 
angol nyelvtudás alapján csoportok-
ba osztottuk és így zajlottak a fog-
lakozások. A téma naponként vál-
tozott. Megtanultunk angolul kérni, 
vásárolni, készítettünk gyümölcs- és 
zöldség salátát is. Nagyon jó játék-
nak bizonyult a zöldség- és gyümölcs 
váltóverseny, természetesen angolul. 
A napközis táborban a kézműves 
foglalkozások szorosan kapcsolódtak 
a témához; például az állatok nap-
ján lakóhely szerint csoportosítottuk 
azokat, az interaktív anyag segítségé-
vel. Igazi élmény volt az Elevenpark 
is, ahol, az asztaloknál „pihenésként” 
angoloztunk és csillám tetováltunk. 
Pilisszentivánra egynapos kirándulást 
tett a csapat, majd a látottakról kellett 
beszámolniuk a gyerekeknek, termé-
szetesen angolul.
A balatoni táborban érdekes kézmű-

ves foglalkozások voltak: festmények, 
karkötők és nyakláncok is készültek. 
A Balatonon a közeli kilátóhoz gyalo-
goltunk el és „Gyümölcsvásár” játékkal 
versenyeztünk.
Remélem, hogy a két tábor élmé-

nyekkel teli kikapcsolódást jelentett 
minden tanulónknak, és jövőre min-
denkit szeretettel várunk vissza!

Nyári tábor a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskolában

Nagy izgalommal várták a Med-
gyessy Ferenc Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Általános Is-
kola tanulói az idei nyári tábort, 
amelyre június 19-23-a között 
Balatoncsicsón került sor. A tá-
borról Anikó néni és Edit néni írt 
beszámolót újságunknak.
A gyerekek kora tavasztól gyakran 

emlegették a tavalyi táboros élmé-
nyeket, emlékeket. Június 19-én, 
hétfőn elindultunk a Bakonyba, de 
szokás szerint az utazást más prog-
ramokkal, városnézéssel kötöttük 
össze.
Megálltunk Balatonfüreden, ahol 

sétát tettünk a korzón, fagylaltoz-
tunk, néztük a vízimadarakat és 
hűsöltünk a csobogóknál. Hogy 
jobban megismerjük Füredet, gu-
mikerekű kisvonatra szálltunk és 
kellemes városnéző utazást tettünk. 
Utunkat folytattuk a Tihanyi-fél-
szigetre, ahol felsétáltunk a tiha-
nyi skanzenben az Apátsághoz, és 
megcsodáltuk a balatoni panorá-
mát. Késő délután érkeztünk meg 
a szálláshelyre, ahol a vacsora után 
birtokba vettük a fajátszóteret.

A következő napon erdészeti és 
térképészeti ismeretekkel gyarapí-
tottuk tudásunkat. Erdőmérnök 
vendéglátónk tartott előadást turista 
utakról, jelekről és erdei tájékozó-
dásról. Három csoportban indultak 
útra a gyerekek a közeli tanösvényen 
Kincskereső túrára. Útközben az ál-
lomásokon elrejtett feladatokkal kel-
let megküzdeni és a jelzések alapján 
visszatalálni és megkeresni az elrej-
tett kincseket. Eközben bográcsban 
főtt a finom ebéd, este pedig a tábor-
tűznél szalonnát sütöttünk.
Harmadik napunkon, szerdán- 

számháborúztunk. Délután textilké-
peket és könyvjelzőket készítettünk 
a kert növényeinek lenyomatával. 
Különböző alakú és színű virágokat 
szedtünk, megismerkedtünk néhány 
gyógynövénnyel is. Szép munkák 
születettek a fantázia segítségével.
Csütörtökön az íjászattal ismerked-

tünk és dobócsillaggal dobáltunk 
célba. Délután bőrözés mesterségét 
gyakorolhattuk. Lyukasztással, vá-
gással, ragasztással készítettünk bőr-
nyakláncokat, karkötőket, fejdísze-
ket. Esténként a tábor füves pályáin 
a focizás sem maradhatott el.
Pénteken délelőtt összecsomagol-

tunk és a korai ebéd után ellátogattunk 
a Káli medencében található Salföldi 
majorba. Salföld a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park szívében helyezkedik el, 
jelentős geológiai, botanikai és építé-
szeti emlékekkel. Sétáltunk fűszer- és 
gyógynövénykertben, mezőgazdasági 
gépkiállítást tekinthettünk meg, lovas 
szekereket, őshonos magyar háziálla-
tokat, pásztorkutyákat és lovakat.
Késő délután érkeztünk haza. Ami 

kellemes és jó, hamar véget ért. Ta-
nítványainkkal szép környezetben, 
családias vendéglátásban volt részünk 
ebben az öt napban. Sok élménnyel 
gyarapodva töltöttük együtt a vakáció 
első napjait. Nem utolsó sorban az új 
tanév során biztos lesznek a tarso-
lyunkban olyanok a látottakból, ame-
lyekre építhetünk, utalhatunk a tanítá-
si órákon is.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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Hagyományainak megfelelő-
en a Fodros Általános Iskola ezen 
a nyáron is megszervezte az Önkor-
mányzat sóstói táborában tanulói 
egy részének nyári üdülését, amely-
ről Tihanyi Tibor írt beszámolót.
A Fodrososok táborozása július 3-tól 

9-éig tartott, és huszonegy tanulónk 
vett rajta részt.
Az ötödik osztályt végzettek voltak 

a legkisebbek, a hatodik évfolyamot 
befejezők táboroztak a legnagyobb 
létszámban, de a nyolcadikat végzett 
diákok is sokan voltak. Volt olyan is 
a táborozó gyermekek közt, aki már 
ötödször élvezte a sóstói nyaralást.
A gyermekeket két pedagógusunk kí-

sérte. Szerencsére az időjárás is kegyes 
volt hozzánk, így minden nap tudtunk 
fürdeni a Balatonban.
Hétfőn reggel 8 órakor indult az au-

tóbuszunk az iskola elől, így a táborba 
mi voltunk az első érkezők.

Az elhelyezkedés után ismétlés gya-
nánt újra elmondtuk a tábor házirend-
jét. A tanulókkal ismertettük a ter-
vezett programokat, majd nagyon 
gyorsan következett az ebéd. A sátor-
rendet az ebéd utáni csendes pihenőn 
ellenőriztük. Ez az ellenőrzés a továb-
biakban naponta ismétlődött.
A táborozás folyamán részt vettünk 

a központilag szervezett programok-
ban, mint az ismerkedési est, filmve-
títés, karaoke, akadályverseny, ünne-
pélye zászló fel- és levonás, a szerdai 
napon pedig egész napos kirándulásra 
mentünk Siófokra. Eső csak az utolsó 
napon kapott el minket, de ezt is sike-
rült megázás nélkül „megúsznunk”.
Vasárnap érkeztünk haza buszunk-

kal az iskola elé. Itt a gyermekeket 
már várták a szüleik. A búcsúzás so-
rán megbeszéltük, hogy a következő 
nyáron is nagyon szeretnének eljönni 
táborozni.

A helyi táborszervezők a ha-
gyományos programokkal vártak: 
zászlófelvonás, utcabál, szabadtéri 
mozi, karaoke, vetélkedő, és tábor-
tűz színesítette esti programjainkat. 
A konyhára senkinek nem lehetett 
panasza; aki elfogyasztotta, amit elé 
raktak, elégedett volt. Programok-
kal mi, a kísérőtanárok sem marad-
tunk adósok, a hét során változatos 
kihívások elé kerültek az életkorok 
alapján összeállított vegyes-csapata-
ink. Természetesen az erőfeszítések 
jutalma sem maradt el: a hét végére 
a csapatok sokoldalúságuktól füg-
gően sok-sok „sóstói dollárt” költhet-
tek a hagyományos árverésen hasz-
nosabbnál hasznosabb kacatokra. 
Az idősebb táborozók által veze-

tett csapatok változatos vetélkedők-
ben „csatázhattak” és szaporíthatták 
csapat-, és egyéni pontjaikat egy-
aránt. Aki sóstói dollármilliomos 
akart lenni, annak jól kellett tudnia 
gondolkodni, kombinálni, együtt-
működni, reagálni, játszani, rajzol-
ni, költeni, szavalni, célozni, dobni, 
elkapni, futni, blöffölni, pingpon-
gozni, biliárdozni, csocsózni, nyi-
lazni. A szerencsés csillagzat alatt 
születés a vagyon felezését segített 
elkerülni és jól járt, akit nem zavar, 
ha (nagyon) vizes lesz, emellett nem 
ragaszkodik hozzá, hogy lássa, mer-
re megy. Aki megválogatta a társa-
ságát elkerülhette, hogy „yolo” fel-
irat akadályozza a túlélését.
Az idén sem maradhattunk bicik-

litúra nélkül, és ezúttal minden ke-
rékpár a saját kerekén gurult vissza 
a táborba. A hagyományos pólófes-
tés sem maradhatott el, és a legjob-
ban várt – talán a legjövedelmezőbb 
– éjszakai „Rókavadászat” idén is 
külső helyszínen, éjszakai fürdőzést 
követően került megrendezésre. 
Reméljük, hogy az idén újonnan 

felesküdött, és esküjüket megerő-
sítő táborozókkal és a nélkülözhe-
tetlen ifisekkel jövőre is találkozik: 
Vera néni és Tamás bácsi ...mert 
Sóstó visszavár!

Július 17-tól 23-ig tartott az idei 
hagyományos sóstói tábor 
az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la diákjainak. Idén 37 tanuló, 15 
lány, 22 fiú alkotta az igen vál-
tozatos társaságot a kerületi ön-
kormányzat üdülőjében.

Voltak ifis segítőink, várt és várat-
lan látogatóink, és akiknek mindig 
nagyon örülünk: már nem iskolánk-
ban tanuló visszatérő táborozónk is 
akadt. Az időjárásra idén sem lehe-
tett panaszunk; egyetlen alkalom-
mal sem volt rossz az idő a táboro-
zásunk során.

...mert Sóstó visszavár

Sóstói élményeink Fodros módra
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Csalogány Gyermekotthon lakóinak vakációja Sóstó 2017
Mint minden évben, idén nyáron 

is nagy létszámú diáksereggel vett 
részt a Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskola a sóstói nyári táborban.
Július végi turnust választva, végig 

nagy melegben táboroztunk, mintegy 
45 fővel. A gyerekek többsége felső 
tagozatos volt, illetve az elmúlt évek 
sikeres és jó hangulatú táborainak kö-
szönhetően idén néhány volt diákunk is 
velünk tartott ifisként. A táborban a ki-
váló kollegiális viszony hatására a gye-
rekek sokat voltak együtt a Bárczi Géza 
illetve az Aquincum iskola diákjaival.
A tábor saját programjain túl, mi 

magunk is szerveztünk a gyerekek-
nek naponta valamilyen foglalkozást, 
amelyekre a tábor vezetőségétől sok 
segítséget kaptunk. Ilyenek voltak a tá-
bori totó, finn teke, kerékpár-lassúsági 
verseny, illetve reggelente ellenőriztük 
a sátrak rendjét és tisztaságát. A jó idő-
nek köszönhetően minden nap füröd-
tünk a Balatonban, a parton pedig ren-
geteg időt töltöttünk röplabdázással. 
Ennek köszönhető, hogy a gyerekek 
összebarátkoztak egy paksi röplab-
dás társasággal, akikkel azóta is tartják 
a kapcsolatot. 
Összességében nagyon tartalmas he-

tet töltöttünk el Sóstón, sok játékkal, 
fürdéssel, szórakozással.

2017 nyara élményekben gaz-
dag programokat nyújtott a Csa-
logány Gyermekotthonban ne-
velkedő gyermekek számára.
A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum második alkalommal hív-
ta iskolánk diákjait nyári táborozás-
ra. A meghívást elfogadva 4 napot 
töltött 11 gyermekotthonos tanuló 
a Skanzenben délelőtti múzeum-
pedagógiai foglalkozásokon június 
26-tól június 29-ig. A napi utazást 
a Tankerület biztosította számukra, 
melyet hálásan köszönünk.
Gyermekotthoni program kere-

tében az intézményben elhelyezett 
gyerekek júliusban egy teljes hetet 
töltöttek a Szelidi-tó partján. Rend-
kívüli élményt adott a gyerekeknek 
az üdülő hatalmas udvara, a víz-
part, ahol a pancsoláson túl a cso-
dálatosan nyíló tavirózsák között 
csónakázhattunk. Gyalog és lovas 
kocsival jártuk be a környéket, ke-
mencében sütöttünk kenyeret, piz-
zát, kukoricát hámoztunk és főz-
tünk.
Augusztus elején, a Balaton parton 

Révfülöpön nyaraltunk. Az időjá-
rás biztosította számunkra a fel-
hőtlen strandolást. Sétahajóztunk, 
és nagyokat játszótereztünk, élvez-
ték a gyerekek a hatalmas tereket. 
A Balatonról visszatérve koránt-

sem mondtunk búcsút a víznek, hi-
szen az Unicef  jóvoltából szurkol-
hattunk a vizes-világbajnokságon 
a FINA rendezvény keretein belül 
a Duna Arénában.
A nyári szünet búcsúztatása kere-

tében a mogyoródi Aquarénában 
töltöttünk egy napot. A különböző 
medencék és csúszdák, a park adta 
lehetőségeket kihasználva, csodá-
latos élményekkel gazdagodhat-
tak a gyerekek. Igyekeztünk, hogy 
a családjukat nélkülözni kénysze-
rülő gyerekeknek számára a lelkes 
és rendkívüli odafigyelést tanúsí-
tó kollégákkal tartalmas vakációt 
nyújtsunk.
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Ezen a nyáron, az előző évekhez 
hasonlóan, a Pais Dezső Általános 
Iskola a Természetvédelmi Hiva-
tallal közösen szervezve Balaton-
füreden, az Agro Hotelben tábo-
roztatta diákjait, amelyről Kovács 
Anikó és Szepesiné Máhli Anikó 
kísérő pedagógusok adtak hírt.
Iskolánk július 31-e és augusztus 4-e 

között tartotta hagyományos Öko 
táborát. A 16 tanulóból egy első, öt 
második, hat harmadik, három ne-
gyedik osztályos és egy iskolánkból 
már elballagott tanuló vett részt.
Az étkezés és a szállás kifogástalan 

volt. 3-4 ágyas szobákban szállásol-
tak el bennünket. Mivel szállodában 
voltunk, kihasználtuk a lehetőséget, 
hogy gyakoroljuk a megfelelő visel-
kedést és az illemet egy ilyen helyen. 
A szálloda minden alkalmazottja 
nagyon kedves és szolgálatkész volt 
velünk és a gyerekekkel is. A szállo-
da udvarán biztonságosan sportol-
hattunk – fociztak, tollaslabdáztak, 
trambulinoztak a gyerekek – és úsz-
hattunk a szálloda medencéjében.
Utunk első állomása a Veszprémi 

Állatkert volt, ahol egy nagyon kel-
lemes délutánt töltöttünk el. Dél-
után elfoglaltuk a szállásunkat, majd 
vacsora után elsétáltunk a mólóig. 
Második nap délelőtt Tihanyban 
megnéztük a Tihanyi Apátságot, egy 
kis pihenő után estig a Balatonban 
fürödtünk.
Harmadik napon Hegyestűre men-

tünk, ahol megtekintettük a Geo-
lógiai Bemutatóhely kiállítást, majd 
felmentünk a sziklák tetejére, onnan 
gyönyörködtünk a gyönyörű kilátás-
ban. Következő nap délelőtt kirán-
dulni mentünk a Koloska-völgybe. 
A vadasparkban megnéztük az ál-
latokat, majd ebédig játszottunk 
a parkban.
Utolsó nap a Tagore sétányon 

megnéztük nagyjaink szobrait, 
fagyiztunk, ajándékokat vásárolhat-
tak a gyerekek, játszhattak a játszó-
téren, majd ebéd után elindultunk 
haza.
Esténkét, vacsora után a gye-

rekek játszottak a parkban, 
kézműveskedtünk, társasjátékoz-
tunk, sokat beszélgettünk, úsztunk 
a szálloda medencéjében. 
5 órára érkeztünk meg az iskolához, 

mindenkit épségben, egészségben, 
élményekkel gazdagodva, vidáman 
hoztunk haza.
Összességében elégedettek vol-

tunk a gyerekek hozzáállásával és 
viselkedésével. Minden feladatot 
nagy érdeklődéssel végeztek el. Fe-
gyelmezettek, illedelmesek voltak 
a kirándulások alkalmával és az elő-
adásokon is. Mindig érdeklődőek 
voltak, ismereteiket jól alkalmazták. 
Élményekben gazdag, vidám, tartal-
mas öt napot tudhatunk a hátunk 
mögött ismét, és reméljük, hogy 
a következő ÖKO tábor is hasonló-
an jól fog sikerülni.

Ziperes Ökotábor
A Zipernowsky Károly Általános 

Iskola 2009 óta Gaál Dorottya öko 
munkaközösség-vezető vezényle-
tével minden nyáron Ökotábort 
szervez a ziperes diákok részére.
Idén nyolcadik alkalommal szervez-

tünk Ökotábort, melynek elsődleges 
célja az volt, hogy a gyermekek meg-
ismerjék országunk természetes és 
mesterséges környezetét.
Iskolánk törekszik arra, hogy évről-

évre új helyszínt találjunk az ismeret-
len tájak felfedezésére. Ebben az év-
ben a Tisza-tó partján lévő Sarudra 
esett a választásunk.
Az együtt töltött öt élménydús nap-

ban változatos programokkal vártuk 
az érkező diákokat. A tóparton sport-
versenyekkel, métázással, tréfás vetél-
kedőkkel, bográcsozással és nyárson 
sütögetéssel színesítettük a napokat. 

A szép nyári időnek köszönhetően 
többször is fürödhettünk a Tisza-tó-
ban. A Poroszlón tett kiránduláson 
nemcsak felfedeztük a környéket, de 
megismerkedtünk a Tisza-tó élővi-
lágával a helyi Ökocentrumban, Ti-
szafüreden pedig a kalandparkban 
szerezhettünk felejthetetlen emléke-
ket. Az utolsó napon Közép-Európa 
legnagyobb Aquaglide vízi játszóterét 
próbálhattuk ki. Óriási élmény volt 
a különböző elemeken ugrálni, le-
csúszni, libikókázni. Hazafelé a helyi 
termelők kézműves sajtjait, hentes-
áruit is megkóstolhattuk.
A tábor kezdetek óta családias lég-

körben zajlik. Ezt bizonyítja, hogy 
az iskolánkat elvégző, már középisko-
lás diákjaink rendszeresen és szívesen 
visszatérnek, és mentorként segítik 
tanáraink munkáját. Ezek a progra-
mok nemcsak jó szórakozást kínálnak 
számukra, de közösségi szolgálatot is 
teljesíthetnek ily módon.

ÖKO tábori beszámoló a Paisból
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Néphagyomány egy lakótelep szívében Guinness rekorder egy 
volt homoktövises!

A Homoktövis Általános Isko-
lában tanult, és tért vissza egy 
élménybeszámoló erejéig Szabó 
Norbert Ádám, aki a kajakos re-
kordjának felállításáról tartott elő-
adást a júniusi DÖK-napon.
A hivatalosan 2011 augusztusában 

kezdődött küldetés azt tűzte ki céljá-
ul, hogy a világ leghosszabb, kajakkal 
teljesített távjaként mindenféle kül-
ső segítség és közbe iktatott megálló 
nélkül átevezi az Atlanti-óceánt. 64 
nappal az indulás után célba csaptak 
Antigua és Barbuda partjainál. 
Az út természetesen nem tartott 

négy és fél évig, Kovácsik Levente és 
Szabó Norbert Ádám korábbi próbál-
kozásai műszaki gondok miatt akad-
tak el, egyszer menteni is kellett őket. 
2015 októberében újra nekiindultak 
Portugáliából, és ezúttal sikerrel jár-
tak, január 30-án szerencsésen elérték 
Antigua és Barbuda partjait.

„A 6,8 m hosszú, 95 cm széles, ma-
gyar szabadalmi eljárással készült, Kele 
nevet viselő páros kajaknak kiemel-
hető tőkesúlya van, valamint 9 darab 
légszekrénye, amelyek a kajak fene-
kén helyezkednek el. A páros az útra 
nagyjából 300 kg élelmiszert vitt ma-
gával…” – ilyen és ehhez hasonló 
praktikákat és számos vicces és elgon-
dolkodtató történetet hallhattunk tőle.
Köszönjük, hogy elfogadta a meg-
hívást, és gratulálunk!

Az Újpesti Csokonai Vitéz Mi-
hály Általános Iskola és Gimnázi-
um adott otthont augusztus végén 
a Suholó néptánc- és kézműves tá-
bornak, amelyről Zákányi Melinda 
táborvezető számolt be.
Programokban gazdag, vidám hét 

volt ez mind a diákoknak, mind ne-
künk tanítóiknak és középiskolás 
segítőknek. A gyerekek sok minden-
ben kipróbálhatták magukat, renge-
teg új élményben volt részük, ahogy 
egyikük megfogalmazta, nem volt 
idejük unatkozni. Mi pedig örömmel 
segítettük őket, élveztük a kötetlen 
együttlétet, a játszva tanítás feleme-
lő élményét. 
Délelőttönként a tánc volt közép-

pontban. A Felső-Tisza-vidék tánc-
anyagának, a verbunknak és a csár-
dásnak az alapjait sajátíthatták el 
a gyerekek. Az idő hamar elrepült 
a vicces gyakorlatok, népdalok, népi 
játékok és játékos gyakorlatok segít-
ségével. Majd míg a fiúk csapásoltak, 
a lányok párválasztó körjátékban gya-
korolhatták a frissen tanult lépéseket. 
Délután a kézműves foglalkozáso-

kon komoly odafigyelést és türelmet 
igénylő foglalatosságokat próbálhat-
tak ki: övet szőttek, nemezeltek, ka-
lárist fűztek, ostort fontak, kendőt 
festettek. 
Nagy sikere volt a Honfoglaló szel-
lemi vetélkedő sorozatnak, a reggeli 

beszélgető köröknek, az ebéd utáni 
népmeseolvasásnak is. Péntek délután 
a közeli Szilas park árnyas fái alatt ha-
talmas méta- és számháború csatával 
zártuk a tábort. 
Mindenben lelkesen vettek részt, 

belefeledkeztek a táncba, játékba, al-
kotásba egyaránt, mindezt egy csapat-
ként, egymást segítve. Így – miközben 
észrevétlenül, megerőltetés nélkül 
fejlődtek a manapság olyannyira hiá-
nyolt képességeik: ügyességük, kon-
centrációjuk, kitartásuk, állóképessé-
gük – átélhették: milyen jó is együtt 
eltölteni az időt. 
A tábor legmeghatóbb pillanata 

az volt, amikor a lányok a kalotasze-
gi minták festése közben spontán 
elkezdték énekelni a tanult körjáték 
énekét. Először valaki dúdolgatta 
magában, majd énekelni kezdték pá-
ran, végül mindannyian bekapcso-
lódtak. A kezük dolgozott, a szívük 
összekapcsolódott a dalban. Majd 
sorra előkerültek az ismert népda-
lok. Maguktól ráéreztek arra, hogy 
hogyan tartoznak egy nagy egységbe 
a tanult dolgok, és főképp megélték 
azt, hogy régen hogyan dolgoztak, 
alkottak, szórakoztak együtt, egy kö-
zösségként az emberek. Hogy mind-
ez ma is, helytől és időtől függetlenül 
működhet, mert bennünk él. 
Úgy érzem, ez a lelke annak, amit át-

adhatunk nekik.
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Új tornaterem épül Újpesten
labda Szövetségen keresztül. Nem vélet-
len, hogy épp a GE támogatja az újpesti 
kosárlabdasportot, hiszen a vállalatnak 
a hatvanas és hetvenes években nagyon 
jó nevű sportegyesülete volt, melynek 
kosárlabdacsapata országos szinten is 
sikeres volt.
Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdá-

zók Országos Szövetségének főtitkára 
arról beszélt, hogy a szövetség 2010-
ben Új pályán néven stratégiai koncepci-
ót fogadott el, amelynek egyik fő célja 
a fiatal kosárlabdázók számának radiká-
lis növelése. Ennek keretében számos 
iskolai programot indítottak el, például 
a Dobd a kosárba programot, amelynek 
keretében több mint kétszáz iskolában 
évente nyolcezer gyerekkel bővül a ko-
sárlabdázók népes köre. A szövetség 
az elmúlt hat évben több mint száztíz 
iskolai tornatermet, csarnokot újított fel 
vagy épített. A főtitkár külön köszönetet 
mondott a Megyeri Tigrisek Kosárlabda 
Klub vezetőinek, Dudás Józsefnek és 
Páli Gábornak, akik sokat tettek és tesz-
nek a sportág fejlődéséért Újpesten.
Az új tornaterem alapkövében Nagy 

István népjóléti alpolgármester és 
Kohodné Tóth Andrea, az iskola igaz-
gatója helyezte el azt az időkapszulát, 
amelyben az Újpesti Napló és a Helytör-
téneti Értesítő egy-egy lapszáma, a tor-
nacsarnok tervrajzai és látványtervei, 
az önkormányzati határozat az építke-
zésről, valamint a polgármester utókor-
nak szóló üdvözlő levele kapott helyet.
Az új tornatermi egység a Bajza Jó-

zsef  Általános Iskola udvarán elbontott, 
aszfalt burkolatú kézilabdapálya helyére 
kerül. Az új csarnok egy szabványos ko-
sárlabda pálya kialakításához megfelelő 
befogadó mérettel épül, hétméteres sza-
bad belmagassággal, sportpadlós kiala-
kítással. A bővítés során a meglévő is-
kolaépület mellett földszintes kiszolgáló 
épület létesül, itt kap helyet az öltöző és 
a szertár is. Az iskola épületét átjáró köti 
majd össze a csarnokkal, amely az udvar 
irányából is megközelíthető lesz. A tor-
naterem a tervek szerint jövő nyárra, 
a tanév végére készül el.

forrás: ujpest.hu

Ennek az együttműködésnek az egyik 
ékes példája a 2009-ben megalakult Me-
gyeri Tigrisek Kosárlabda Klubbal évek 
óta folyó közös munka. Külön öröm 
az Újpesti Önkormányzat számára, 
hogy a város iskoláiban jelentősen meg-
erősödött a kosárlabda sportág. A Me-
gyeri Tigriseken kívül itt működik a Kiss 
Lenke Kosárlabda Suli Egyesület is.
A város 2014-ben tulajdonosi hozzá-

járulást adott a két sportszervezet ké-
relmére az önkormányzat tulajdonában 
álló Babits Mihály Gimnázium, illetve 
a Megyeri úti Általános Iskola és az Új-
pesti Károlyi István Általános Iskola és 
Gimnázium tornatermeinek felújítása 
érdekében. A tornatermek felújítása 
2015 januárjában, illetve februárjában 
magas műszaki színvonalon valósult 
meg. A Megyeri Tigrisek a Babits Mihály 
Gimnázium és a Megyeri Úti Általános 
Iskola tornatermi öltözőinek felújítá-
sát, a Kiss Lenke Kosárlabda Suli pedig 
a Homoktövis Általános Iskola torna-
termének felújítását tűzte ki célul.
Az Önkormányzat a megállapodások 

alapján biztosította a megvalósuláshoz 
szükséges önrészt, valamint a felújítások 
teljes körű elvégzését követő tizenöt év-
ben minden nap a tornatermet egyórás 
időtartamra ingyenes használatba adja 
a Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosár-
labda Klub, valamint a Kiss Lenke Ko-
sárlabda Suli Egyesület részére.

2015 márciusában a Megyeri Tigrisek 
Kosárlabda Klub többségi tulajdonában 
álló Hárompontos Sport Szolgáltató 
Kft. kérelmet terjesztett elő Újpest Ön-
kormányzatánál annak érdekében, hogy 
pályázatot kíván benyújtani az Újpesti 
Bajza József  Általános Iskola udvarán 
egy új, kosárlabdaversenyek lebonyolítá-
sára is alkalmas sportcsarnok megépíté-
sére. Újpest Önkormányzata a kérelmet 
elfogadta a támogatási igazolás kiállítá-
sának feltételét képező sportfejlesztési 
program jóváhagyása alapján. Az Ön-
kormányzat és a Hárompontos Kft. 
megállapodtak, hogy a beruházás be-
fejezését követően tizenöt évig a sport-
csarnokot – figyelemmel a beruházás 
költségeinek közös viselésére – a jelen 
megállapodásban foglaltaknak megfele-
lően közösen használják. A közös hasz-
nálatot a Sportegyesület sportszakmai 
támogatással segíti.
Jövő nyárra készül el az új csarnok
Az engedélyeztetések és a tervezés 

után idén nyáron kezdődött el az épít-
kezés. A munkálatok most értek el arra 
a szintre, hogy sor kerülhetett az alapkő 
elhelyezésére.
Az ünnepségen Nagy István alpolgár-

mester köszöntötte a megjelenteket, s 
elmondta: a 300 millió forintba kerülő 
beruházás költségeinek hetven százaléka 
TAO pénzből érkezik, amelyet a Gene-
ral Electric biztosított a Magyar Kosár-
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Az Erkel Gyula Újpesti Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola kóru-
sai a csehországi Ostravában áll-
tak színpadra a V4-ek művészeti 
projekt tanévzáró hangversenyén 
június közepén.
Június 16. hajnali ¾ 5 óra. Az Erkel 

Gyula Újpesti Zeneiskola 20 fős kis 
csapata álmosan, de annál nagyobb 
lelkesedéssel szállt be a buszba, amivel 
Csehországba, Ostravába indultunk 
a V4-ek Művészeti Projekt 2016/17 
tanév évzáró hangversenyére.
Hangszerekkel, kottákkal, két nap-

ra való csomaggal és természetesen 
az elmaradhatatlan mobiltelefonok-
kal – amivel egész úton lehet tartani 
a kapcsolatot az otthoniakkal – felsze-
relkezve indultunk el. A lassú városi 
cammogás után már száguldásnak tűnt 
az autópálya tempója. Lassan ébredez-
tünk és már mindenki a tájat figyelte. 
Hamar átértünk a szlovák határon és 
egy-két megállás, no meg 8 órai utazás 
után megérkeztünk Ostravába. Egy 
kis keresgélés, kérdezősködés és GPS 
nézegetés után már a szállodánál vol-
tunk, ahonnan egy rövid pihenő és 
zuhanyozás után elindultunk az Ostra-
vai zeneiskolába, ahol a hangversenyt 
tartották. Nagyon kedvesen fogadtak 
bennünket. A már ismerős kollégák 
rövid üdvözlése után irány a hangver-
senyterem, ahol egy rövid idő állt ren-
delkezésünkre, hogy próbálhassunk.

A hangverseny nagyon változatos 
volt. A helyi zeneiskola növendékei 
kezdték a bemutatkozást. Hallhat-
tunk itt tehetséges vietnami zongo-
rista kislányt, tangóharmonikás kis-
fiút. A pozsonyi zeneiskolások négy 
zongoristával képviseltették magu-
kat. A benesovi zeneiskola is főleg 
zongora szakos növendékeit küldte, 
de egy tehetséges fuvolistájuk is ját-
szott a hangversenyen. Ezek után 
az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 
következett. Mi főleg kamaraegyüt-
teseket szerettünk volna bemutatni, 
de Botos Gergő, aki az egyik kama-
raegyüttes zongoristája volt elját-
szotta Bartók Béla C dúr Rondóját 
is. A két gitáros fiú Kovács Miklós 
és Tóth Benedek nagy sikert arat-
tak Villa Lobos: Brazil táncával és 
a rézfúvós fiúk plusz egy trombitás 
lány pedig remekül fújták el Susato: 
La Maurisque című darabját. Haydn: 
Rondo alla ungarese trióját Kárpáti 
Zsófia, Török Bálint és Pótfi Me-
linda tanárnő játszották, majd a vé-
gén egy Donizetti opera duójának 
átiratával hatalmas sikert aratott 
Czombos Luca, Drexler Anna és 
Botos Gergő.
A műsor végén a katovicei zeneis-

kolások egy Debussy négykezessel, 
egy remek Neruda trombita darabbal 
és a végén egy különlegességgel, Bi-
zet/Waxmann: Carmen fantáziájával 
hegedűre, fergeteges sikert arattak.
A kimerítő utazás és a hangverseny 

Ostravában hangversenyezett az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola
után jól esett az a kis fogadás, amit 
az ostravaiak rendeztek a fellépők 
tiszteletére. Itt már a kötetlen be-
szélgetésé volt a főszerep, no meg 
a finomságoké, amit feltálaltak. 
A következő évben Budapest rende-
zi Újpesten az év végi hangversenyt, 
amire nagy szeretettel várjuk a V4-
ek zeneiskolásait.
Másnap kialudva, kipihenve ma-

gunkat, egy kiadós reggeli után in-
dultunk el hazafelé. Egy kis megál-
ló Olmützben, ahol nagyon hideg 
volt és szemerkélt az eső, de a vá-
rosban tett séta nagyon szép volt. 
Egy giroszosnál megebédeltünk és 
utána irány Pozsony! Sajnos túl ké-
sőn értünk Pozsonyba, így a terve-
zett városnézés elmaradt. Itt elbú-
csúztunk Sojka Istvántól, aki egész 
úton a kísérőnk és tolmácsunk volt. 
Nélküle nem tudtuk volna az úton 
adódó apró problémákat megolda-
ni. Köszönet neki az önfeláldozó 
segítségért!
Az utolsó megállónk a mosoni pi-

henőnél volt, ahol sikerült valamit 
enni és egy kicsit felfrissíteni magun-
kat. Utána megállás nélkül irány Új-
pest, ahol már vártak ránk a szülők 
és a hozzátartozók. 
Egy igazán szép és hasznos, de 

fárasztó két nap után a hét végén 
mindenki kipihenhette magát, hogy 
hétfőn frissen érkezzen az évzáró 
hangversenyre, és a bizonyítvány-
osztásra.
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A tanév utolsó napjai a Fodros-
napok vidámságai jegyében teltek 
a Fodros Általános Iskolában.
Június 13-án a hagyományokat foly-

tatva akadályversennyel indítottuk ezt 
a 3 napos rendezvény sorozatot. Az al-
sósok itt az iskolában mérkőztek meg, 
a felsősök a Hajógyári Szigeten. Volt itt 
szellemi és fizikai megmérettetés is. Jó 
hangulatú, felszabadult délelőttöt hagy-
tunk magunk mögött.
14-én folytatódott a programok kaval-

kádja. A felsősök első programként egy 
harcművészeti bemutatóm vettek részt. 
Ez után választhattak a gyerekek, hogy 
kvízjátékra, mandala- és kavicsfestésre, 
vagy marcipán figurák készítésére men-
nek. Azoknak, akik a mozgást válasz-
tották lehetőségük volt az Izgő-mozgón 
részt venni az udvaron. melyet 9 órától 
délig hirdettünk meg. Fél 11-től vendé-
günk volt Geszti Péter, aki rendhagyó 
irodalom órát tartott a felsősöknek 
a barátságról. Gyereknek és felnőttnek 
egyaránt fontos és kiemelkedően jó 
hangulatú beszélgetés volt.
Az alsósok is bekapcsolódhattak 

a mandala- és kavicsfestésbe, izeghettek-

mozoghattak, de játékkészítésre is lehe-
tőségük volt. A délelőtt folyamán ven-
dégünk volt még Nyulász Péter a Helka 
írója, akinek könyveit nagyon sok gye-
rek olvasta és szereti. 14 órától a szintén 
sok éves hagyománnyal bíró Ízek Utcá-
ját hirdettük meg, ahol versenyezni le-
hetett a legszínesebb ételek címért. Idén 
az 1.a osztály nyert, csodálatos ízeket 
és színeket varázsoltak elénk. Közben 
a szabadtéri pódiumon zenés, táncos 
produkciók szórakoztatták a falatozó 
vendégeket. 
A hét programjait a tanévzáró ünne-

pély és a nyolcadikosok ballagása ko-
ronázta meg. Az utolsó nap bolond 
ballagás, eredmények kihirdetése és 
jutalmazása, valamint a nyolcadikosok 
búcsúja zárta. Június 17-én, az évzárón 
a 4.c osztály elbúcsúzott az alsó tagozat-
tól egy különleges produkcióval: A Pál 
utcai fiúk című nagy sikerű előadás leg-
népszerűbb dalával: Miénk a grund című-
vel. Aki segítette őket a színpadon a da-
rab főszereplője: Wundellicht József  
a Vígszínház művésze.
Élményekkel teli három napot tudha-

tunk magunk mögött.
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Tanév vége a Fodrosban Tanévzáró koncert 
a Babitsban

Június 8-án tartották a Babits 
Mihály Gimnáziumban az intéz-
mény kórusainak hagyományos 
Tanévzáró Koncertjét az iskola 
aulájában, amelyről Marton Sán-
dor tanár úr beszámolóját olvas-
hatják.
Június első hetében általában 

az utolsó témazárók illetve a közel-
gő vakáció tartja lázban a diákokat. 
Ez a Babits Mihály Gimnáziumban 
sincs másképp. Pünkösd után azon-
ban délutánonként nagy készülődés 
jellemezte az aulát. A kiskórus és 
a nagykórus közös tanévzáró kon-
certre készülődött. Ezt hirdették 
a virágoktól tarkálló plakátok is szer-
te az iskolában.

Június 8-án, csütörtökön aztán ha-
mar megtelt az aula. Közel 400 ven-
dég ült a székeken és állt a karzato-
kon. A több, mint egy órás műsorban 
könnyedebb darabokat mutatott be 
a két kórus. A koncertet hangszeres 
szólisták produkciói színesítették.
A koncert fénypontja egyértel-

műen a két kórus közös dala volt. 
Több, mint 140 diák énekelte el 
a Bodzavirág című darabot. Olyan 
szépen szólt, hogy talán ezzel is 
meg akarták köszönni Csóka Beáta 
tanárnő egész éves munkáját. Nem 
csak azzal a gyönyörű virágcsokor-
ral, amelyet a koncert végén kapott 
tanítványaitól.
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A Csalogány DSE nyári programjai Egykori diákunk, 
Martinák Zalán 
nemzetközi sikere
2017. június 5-én vehette át a Károlyi 

nyolcadik évfolyamos tanulója, Mar-
tinák Emese az Újpest Kiváló Tanu-
lója címet. Bátyja, Zalán, aki hatodik 
évfolyamos koráig volt az iskola ta-
nulója, még rangosabb elismeréssel 
dicsekedhet. Az újpesti család joggal 
lehet büszke gyermekeire.
A Fehér Házban fogadták a józsef-

városi Fazekas Mihály Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gimnázium csapatát, 
amely elnyerte a First Global Challenge 
nevű nemzetközi robotépítő verseny 
fődíját július 18-án Washingtonban.

A látogatásról Donald Trump elnök 
lánya és tanácsadója, Ivanka Trump tett 
fel fotót Facebook-oldalára, gratulálva 
a győztes csapatnak „a nagyszerű mun-
kához”. „Büszkék vagyunk rátok!” – tette 
hozzá, aki a magyar diákok között pózol 
a fotón. A látogatáson részt vett az ame-
rikai és a lányokból álló afgán csapat is.
Az első alkalommal megrendezett 

kétnapos robotépítő versenyen 150 or-
szág diákjai vettek részt. A józsefvárosi 
diákok Európa színeiben versenyeztek. 
A Fazekas RoboTeam tagjai Kurucz 
Márton, Molnár-Sáska Zsófia, Fey Mihály, 
Martinák Zalán, Umann Dávid és Hervay 
Bence voltak, a diákokat Karsai Zsuzsa és 
Koren Balázs készítette fel a versenyre. 
A verseny témája a tiszta víz, a vízgaz-

dálkodás volt. A csapatoknak a szerve-
zők által küldött alkatrészekből kellett 
felépíteniük és beprogramozniuk egy 
olyan robotot, amely eltávolítja az ivó-
vízben lévő szennyeződéseket. A ro-
botoknak egy tesztpályán a tiszta vizet 
jelképező kék és a szennyeződéseket 
jelképező sárga golyók közül a sárgákat 
kellett kiválogatniuk.

Június 22-én sportnagyköveti díját-
adó eseményen 20 tehetséges fiatal 
sportolója vehette át a megérdemelt 
jutalmat. Négy új Sportnagykövetet 
is köszönthettünk, közülük ketten 
a Magyar Speciális Olimpia Szövetség 
sportolói. Nagy örömünkre a Szent 
Miklós Általános Iskola egyik tanuló-
ja, a Csalogány DSE színeiben spor-
toló Rácz Bálint kapta meg ezt a le-
hetőséget.
Június 25-26. között rendezték Bu-

dapesten az Atlétika Bajnokságot. 
Több mint 200 versenyző és lelkes 
Kölyök Sportoló került a hétvége 
középpontjába a kétnapos országos 
bajnokságon. A budapesti BEAC 
centrumába az ország szinte minden 
szegletéből érkeztek sportolók, hogy 
bizonyíthassanak ugrásban, futásban, 
dobásban, gyaloglásban. A népes 
mezőnyt a fitnesz világbajnok Kállai 
Ildikó melegítette be zenés gimnaszti-
kával. Az esemény üde színfoltjaként 
léptek színre a sárgatrikós apróságok, 
a Kölyök Sportolók, akik megmutat-
ták, hogyan tudnak ugrani, futni, dob-
ni. Elképzelhető, hogy a jövő speciális 
olimpikonjait láthattuk az utánpótlás 
versenyzőkben, akik nyakába termé-
szetesen érem is került az akaratere-
jüket díjazva. A bajnokságot kiemel-
kedő teljesítmények is jellemezték, 
ugyanakkor a legfontosabb az volt, 
hogy mindenki harcolt és küzdött tu-
dása legjavát nyújtva a stadionban.
Június 27-e és július 1-je között Ti-

szaújvárosban vettünk részt szerve-
zett labdarugó tornán. Az MLSZ jó-
voltából csapatunk évről évre részt 
vehet a Tiszaújvárosi tornán. A tornát 

az „örömfoci” jellemzi, mivel igye-
keznek minden gyereknek a kedvé-
ben járni ajándékokkal, strandolással 
és sok focival. 
Július 15-21. között Zánkán tartottuk 

az idei Atlétika táborunkat. 13 sporto-
ló regisztrált a táborra. Rengeteg futó 
gyakorlat, távolugrás, mini gerelyha-
jítás jellemezte a hetet. Csütörtökön 
egy integrált atlétika versenyt tartot-
tunk a tábor többi lakójával, büszkén 
mondhatjuk, hogy rengeteg szép he-
lyezés született. Strandolás, gokart, 
sárkányhajózás, éjszakai túra és esti 
koncert színesítette idén a tábort.
Július 31-től augusztus 4-éig tartott 

Fonyód ligeten intézményünk Úszó-
tábora. Egy csodálatos hetet töltöt-
tünk a táborban az Erzsébet prog-
ram keretében. 20 gyermek vehetett 
részt táborban a DSE részéről. A hét 
rengeteg programot kínált. Az uszo-
dában négy csoportra tudtuk osztani 
tudás szint szerint a gyerekeket, így 
mindenki a saját tempójában haladt. 
Rendkívül sok programon tudtunk 
részt venni, a gyerekeknek óriási él-
ményt adott a kalandparkban eltöl-
tött nap.
Augusztus 6-11-e között Zánka ke-

rület megrendezésre az idei Labdaru-
gó tábor. Öt sportolót tudtunk a tá-
borba regisztrálni. Az alapgyakorlatok 
mellett, futás, különböző labdakezelés 
és sok játék volt a táborba. Edzéseken 
felül sokat strandoltak a gyerekek, 
megismerkedtek a sárkányhajózással, 
gokartozással.
Köszönjük a kollégák munkáját, akik 

nyáron ezekre a programokra kísérték 
a gyermekeinket.
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Jó tanuló, jó sportoló pályázat a III. kerületben Lovagi játékok 
az Óbudai Nyári 
Napközis Táborokban

Az Óbudai Napközis táborok-
ban megrendezett tematikus 
a napok igazán nagy élményt je-
lentettek a gyermekek számára. 
Élménydús napnak nézhettek 
elébe, lovagi játékok várták őket.
Figyelem, figyelem, közhírré téte-

tik, hogy a legendás Sir Gallahad, 
és Sir Bedevir, a két rettenthetetlen 
lovag újra elindul a Szent Grál után! 
Segítőket toboroznak, fegyverbe hát, 
fiatalok, induljatok az ereklye keresé-
sére a Kerekasztal Lovagjainak zász-
laja alatt!
E szavakkal és dobpergéssel adták 

tudtára mindenkinek, hogy csatába 
kell szállni, s hősiesen harcolni a ve-
szélyes úton, ami a Szent Grálig vezet. 
Így hát megkezdődtek az érdekesebb-
nél érdekesebb igazán szórakoztató 
feladatok, amely a csapatokat az út 
során várta. Pezsgett az élet a tábor-
ban ki éppen a kardforgatással, via-
dalokkal szerzett a csapata számára 
értékes pontokat, mások a csapatok 
pajzsát, zászlaját készítették el. A kis-
hölgyek is jeleskedtek az udvarhölgy 
képzőben, míg a kis lovagok lovagi 
kiképzésben vettek részt.
A kalandjáték feladatait az összefo-

gás, a bátorság és a hűség jellemezte. 
A gyerekek nagy örömmel és lelke-
sedéssel vettek részt a programokon. 
A tábor ezen túlmenően is sok ér-
dekességgel várja a résztvevőket, 
a rendszeresen megszervezett Ki mit 
tud? vetélkedők, számháború és par-
tizán játékok mindig nagy népszerű-
ségnek örvendenek.

forrás: obudasport.hu

A III. kerületi alap- és közép-
fokú oktatási intézményeiben 
jól tanuló és jól sportoló diákok 
2017/2018. tanévben történő tá-
mogatására írt ki pályázatot a III. 
kerületi Önkormányzat.
A pályázat kiírója és bonyolítója 

az Óbudai Sport és Szabadidő Non-
profit Kft. Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata megbízásából.
A pályázat célja:
Segíteni, támogatni azokat a diáko-

kat, akik a tanulás és az egészséges 
életmód, sportolás összhangját ki-
emelkedő módon gyakorolják, így 
példaképekké válhatnak tanuló társa-
ik részére, ösztönözve őket hasonló 
célok elérésére.
Támogatásra az a diák pályázhat, aki 

együttesen megfelel az alábbi feltéte-
leknek:
• 7., 8., 9., 10., 11., 12., osztályba 

beiratkozott a III. kerület vala-
mely oktatási intézményébe és 
III. kerületi lakos

• 2016/2017. tanévben tanulmá-
nyi eredménye elérte a 4.00 átla-
got, vagy a fölöttit,

• 2016. szeptember 1. - 2017. au-
gusztus 31. közötti időben rend-
szeres sportolás mellett elért 
sporteredménnyel rendelkezik.

A benyújtott pályázatban kizárólag 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
által elismert olimpiai és paralimpiai 
programon lévő egyéni (egyes és pá-
ros) és csapat sportágakban (20 fő), 
valamint a World Games program-
ján lévő, nem olimpiai sportágakban 
(maximum 5 fő – sportáganként 1 fő) 
elért eredmény értékelhető az alábbi 
sporteseményeken:
• Felnőtt és Ifjúsági Olimpia, 

Paralimpia, World Games, Kor-
osztályos Világ és Európa baj-
nokság,

• Országos korosztályos bajnok-
ság, Világkupa*, nemzetközi 
verseny**

• Országos Diákolimpiai döntő
• Budapest bajnokság
• Kerületi bajnokság

A sporteredményt a közzétett ér-
tékelési metódus pontértékei szerint 
rangsoroljuk.
Elnyerhető pályázati támogatás ösz-

szege: 10 hónapon keresztül 10.000,- Ft 
fő/hó. Pályázati támogatást elnyerhetők 
száma minimum 25 fő, melyből 5 fő 
a World Games programján lévő (sport-
áganként maximum 1 fő), nem olimpiai 
sportágakban elért eredmények alapján 
támogatható. Továbbá az arra érdeme-
sek elismerő oklevélben részesülnek 
az Óbudai Sport Nonprofit Kft. Sport-
szakmai Elbíráló Bizottságának külön 
döntése alapján, maximum 20 fő.
*A világkupa esetén kritérium, hogy 

az adott verseny szerepeljen az adott évben 
a Nemzetközi Sportági Szakszövetség ver-
senynaptárában **A nemzetközi verseny 
esetén kritérium, hogy az adott verseny 
az adott ország sportági szakszövetségének 
versenynaptárában szerepeljen 2
A pályázati támogatás időpontja:
2017. november 1. - 2018. augusztus 
31. közötti időszak
A pályázat beérkezési határideje: 
2017. október 2. (hétfő)
A pályázatot a pályázati lap pontos 

kitöltésével (a lap a tájékoztató értékelési 
számítási módot is tartalmazza), az azon 
megjelöltek együttes aláírásával, pecsét-
jével ellátva igazoltan és a mellékletek-
kel együtt kell postára adni úgy, hogy 
a határidőig beérkezzen (ajánlva, elsőbb-
ségi levélként) 2 példányban az Óbudai 
Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.-hez 
(1037 Budapest, Laborc utca 2).
A pályázat kiírója hiánypótlásra nem 

biztosít lehetőséget. A pályázat el-
bírálását követően az Óbudai Sport 
Nonprofit Kft. Sportszakmai Elbíráló 
Bizottsága a döntésről írásban értesíti 
a nyertes pályázót az érintett oktatási 
intézményen keresztül.
A pályázattal kapcsolatban információ 

kérhető: Gálházi Tündétől, az Óbudai 
Sport Nonprofit Kft. munkatársától te-
lefonon: +36 (1) 250-1346/13 mellék
Letölthető dokumentumok:
Pályázati lap 2017
Pályázati felhívás 2017

forrás: obudasport.hu
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 Kattintson Facebook oldalunkra!

Ismét várja a gyerekeket az Óbu-
dai Sportágbörze! Az Óbudai Sport 
és Szabadidő Nonprofit Kft célja 
minden évben mozgósítani a tanuló 
ifjúságot, ezért idén a sportágbörze 
hétköznap, szeptember 14-én, csü-
törtökön kerül megrendezésre.
Iskolák közreműködésével célzottan 

tanítási időben 9-15 óráig várjuk a cso-
portokat, ahol számítunk mind az alsós, 
mind a felsős korosztály részvételére. 
A sportágak választéka szinte határtalan, 
sok nagyobb egyesület által kínált lehe-
tőségeket talán már ismerjük is, azonban 
programunkon a III. kerületben műkö-
dő sportszervetek részére biztosítunk 
lehetőséget a bemutatkozásra, amelyre 
egy igazán szép környezetben a megújult 
III. kerületi TVE Sportpályán nyílik le-

hetőség. A létesítmény nagyon innovatív 
kialakításával színvonalas otthont ad ren-
dezvényünknek. Az nagy hagyományok-
ra visszatekintő egyesület jelenleg is több 
szakosztályban – labdarúgás, atlétika, vízi-
labda – folytatja működését. A résztvevő 
egyesületekkel családias környezetben, 
közvetlenül ismerkedhetünk meg.
A meghívottak között rendszerint 35-

40 sportegyesület, számos sportágban 
képviselteti magát mind szabadidős mind 
egyesületi szinten végezhetően. Szeret-
nénk a családok részére minél szélesebb 
választékot felkínálni, annak érdekében, 
hogy a gyermeküknek a leginkább alkal-
mas sportágat találják meg. A sportbe-
mutatókon az érdeklődők aktív részesei 
lehetnek a programoknak, kipróbálhat-
ják a sporteszközöket, a sportágakat, így 

pozitív sportélményeket szerezhetnek. 
A gyermekek miatt fontosak az ilyen irá-
nyú megmozdulások, hiszen szellemileg 
nagy terhelést kapnak, ezért az iskolában 
és az iskolán kívüli és a családdal együtt 
végezhető sporttevékenységeknek igen 
nagy szerepük van mindennapjaikban.
Ez alkalommal is újra szándékunk le-

hetőséget biztosítani az iskoláknak, hogy 
elnyerjék a Legsportosabb Óbudai Isko-
la díját és az azzal járó nagy értékű sport-
szerfelajánlást. Annak érdekében, hogy 
több intézménynek is lehetőséget adjunk, 
a díjazás szerkezetében is újítottunk. Eb-
ben az évben az első három helyezett 
iskolát díjazzuk, ahol az első helyezett 
100.000 Ft, a második helyezett 50.000 
Ft, a harmadik helyezett 30.000 Ft értékű 
általuk választott sportszerdíjazásban ré-
szesül. Öt egyesület közreműködésével 
szeretnénk kiválasztani a legjobban sze-
replő iskolát. Az egyesületek képviselői 
jégkorong, torna, baseball, karate, ko-
sárlabda területén ügyességi feladatokkal 
várják a gyerekeket. Azt az intézményt 
díjazzuk, ahonnan a kijelölt öt állomáson 
a legtöbben vesznek részt a feladatok el-
végzésében.

forrás: obudasport.hu
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