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„A munkám a hobbim” – interjú Koncz Leventével

Október 6-ra emlékeztek
intézményeinkben
1849. október 6-án végezték ki
Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig Gróf Batthyány Lajos egykori
miniszterelnököt. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozatról a magyarság évről
évre nemzeti gyásznap keretében
emlékezik meg.
Történt ez így tankerületünk intézményeiben is múlt pénteken. Iskolai tornatermek, aulák, tantermek
és folyosók teltek meg gyerekekkel
és tanárokkal, akik intézményeik hagyományai szerint emlékeztek meg
a tizenhárom aradi vértanú és Gróf
Batthyány Lajos, az első felelős kormány miniszterelnökének kivégzéséről. A mártírhalált halt hősök emlékére gyertyák gyúltak, versek és dalok
hangzottak el ünnepi műsorok keretében, melyek révén méltóképp emlékezhettek meg kicsik és nagyok a 168
éve történt nemzeti tragédiáról.
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Korábban újságunk is beszámolt
róla, hogy Koncz Levente, az Óbudai Árpád Gimnázium tanára
„Ericsson a matematika népszerűsítéséért” díjat vehetett át május
30-án. A tanár úrral Fekete István, a Tantrend.hu oktatási portál
szerzője készített interjút, amelyet
alább közlünk újságunkban.
Lebontani a falakat, minél több sikerélményt adni a matekból rosszul teljesítőknek, a legjobbaknak pedig megmutatni, hogy a határ a csillagos ég – avatta be lapunkat ars poeticájába a friss Ericsson-díjas mestertanár, Koncz Levente. Az Óbudai
Árpád Gimnázium igazgatóhelyettesével a díjjal járó elismerésről, tehetséggondozásról, motivációról, továbbá arról beszélgettük, miért fogad be valaki minden karácsonykor egy hajléktalant saját otthonába. Az interjú az 5. oldalon folytatódik

Római Kalandnap
az Újpesti EGYMI-ben
Szeptember 7-én az Újpesti Önkormányzat támogatásával, a diákönkormányzat és a Spéci DSE szervezésében a Római Kalandparkba
látogattak el az Újpesti Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
tanulói.
A park Óbudán található a Római
Strandfürdő szomszédságában egy gyönyörű ősfás környezetben több hektáron. A helyszínt 3 csoportban értük el.
Az első csoport reggel 8 órakor indult el
az iskolából, majd őket fél órás időeltolással követte a 2., majd a 3. is.
Cikkünk a 7. oldalon folytatódik
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Retró számítógép kiállítás
A Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai szeptember második
felében a „Nekem 8 bit” című retró
számítógép kiállításon vettek részt
az újpesti Ifjúsági Házban.
A kiállításon Nagy Károly magángyűjtő és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság gyűjteményének egy
része volt látható. A kiállítás megtekintésére az informatika órák keretén belül került sor. Mivel a számítástechnika
története a tanmenet része, így az ott
látottakat be tudtuk építeni a tanultakba,
illetve hivatkozni lehet majd rá, amikor
tanulni fogjuk.
Cikkünk a 19. oldalon folytatódik

Kattintson Facebook oldalunkra!

Ingyenes múzeumi és könyvtári foglalkozások
az Óbudai tanulóknak

Az Óbudai Önkormányzat támogatásának köszönhetően az idei
évtől az Óbuda-Békásmegyeren
működő közoktatási intézmények
tanulói ingyenesen vehetnek részt
a kerületi múzeumok és könyvtárak pedagógiai foglalkozásain.
A kezdeményezésről Sziray Zsófia, az Óbudai Múzeum múzeumpedagógusa írt beszámolót.
Az iskolakapukon kívüli oktatás
ezen különleges helyszínein, a műtárgyakat és a könyveket a középpontba helyezve új nézőpontból tekinthetnek a fiatalok egy-egy témára,
friss benyomások érik őket, valamint
az egyes helyszíneken lehetőségük
van a kreatív csapatmunka vagy
az alkotó foglalkozás megélésére is.
Bízva a foglalkozások iránti növekvő
érdeklődésben, szeptember 18-án,
hétfőn délután az Óbudai Múzeum
szervezésében megvalósult az első
Óbudai Múzeumpedagógiai Börze,
amelynek során a pedagógusok egyazon alkalommal tekinthették át
az Óbudán elérhető múzeumi és
könyvtári foglalkozásokat.
Az ingyenes kulturális rendezvénynek az Óbudai Múzeum filiáléja,
a Goldberger Textilipari Gyűjtemény
(1036 Bp., Lajos u. 136-138.) adott
otthont. A kötetlen, pezsgő hangulatú programon az óbudai múzeumok és könyvtárak mutatkoztak be
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a 2017/2018-as tanévre szóló pedagógiai kínálatukkal. Az érdeklődő pedagógusok a rendezvényen megismerhették a kerület iskolán kívüli oktatási
palettáját, az óvodás-, az általános iskolás és a középiskolás korosztály
számára ajánlott foglalkozásokat, és
személyesen is egyeztethettek a múzeumi és a könyvtári szakemberekkel.
Az eseményen a közgyűjtemények
mellett részt vett a szeptember végén
új óbudai helyszínén megnyíló Csodák Palotája is. A programon az alábbi intézmények képviselőivel találkozhattak az érdeklődők: Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár Krúdy Gyula Könyvtár, Óbudai Platán Könyvtár, Kiscelli
Múzeum, Magyar Kereskedelmi- és
Vendéglátóipari Múzeum, Vasarely
Múzeum, Óbudai Múzeum és Goldberger Textilipari Gyűjtemény.
A pozitív fogadtatás hatására szeretnénk az eseményt jövő ősszel a kerület egy másik múzeumi vagy könyvtári
helyszínén újra megrendezni. Addig is
egész évben szeretettel várják a kerületi múzeumok és könyvtárak az érdeklődő csoportokat. Érdemes élni
ezzel az ingyenes és reményeink szerint a diákoknak és a pedagógusoknak
is élményt nyújtó lehetőséggel. A börze a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések
mindenkinek” elnevezésű, európai uniós támogatottságú kulturális projekt
keretében valósult meg.
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A középiskolára készülve
Mik a legfontosabb dátumok,
melyeket meg kell jegyeznünk
az idei középiskolai felvételi kapcsán? Meddig lehet jelentkezni
az írásbeli vizsgára, és meddig
a kiválasztott középiskolákba?
Íme, a 2017/2018-as középfokú felvételi legfontosabb dátumai.
A felvételi előtt álló diákok számára
izgalmas időszak következik: az általános iskolai tanulmányaik mellett, már
a középiskolai jelentkezés, és a felvételi
is ott kopogtat az ajtón. A képzeletbeli
startpisztoly október 20-án dördül el,
amikor a középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi
tájékoztatójukat. Ebben meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik
a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó
felvételi tájékoztatójukat. Ezt követően
december 8-áig van lehetőség a központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezni.
A vizsgákat lebonyolító intézmények
listáját november 15-ével teszi közzé
az Oktatási Hivatal.
A központi írásbeli felvételi vizsgákra a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, valamint a kilencedik évfolyamra
az érintett intézményekben 2018. január 20-án kerül sor. Ezután az eredményekről február 8-ától értesíti
az Oktatási Hivatal a felvételizőket.
A középiskolai jelentkezési lapokat
idén is az általános iskolák továbbítják
a középfokú iskolák felé február 19-ig.
A szóbeli meghallgatásokra – ahol ezt
megkövetelik – ezt követően kerülhet sor
február 22. és március 13. között.
A szóbelik után az általános iskolákban van mód a leadott tanulói adatlapok módosítására március 21. és 22.
között. A középiskolák április 13-ig állítják föl az ideiglenes felvételi rangsoraikat, majd küldik meg az Oktatási Hivatalnak, amely ez alapján április 20-ig
alakítja ki az egyeztetett felvételi jegyzéket. Végül a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek
és az általános iskoláknak április 27-én
postázzák a középiskolák.
További információért keressék fel
az Oktatási Hivatal oldalát.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Irodalmi kávéház

Népmese napja a Medgyessyben

Az OKK galériája ezen az esten
kávéházzá alakul, ahol kellemes
hangulatban kávé és tea mellett,
az asztalokon elhelyezett irodalmi
étlapról lehet rendelni.

Hagyományaikhoz hűen idén
ősszel is megrendezték a Népmese Napját a Medgyessy Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskolában.
Szeptember 27-én és 28-án a felső
tagozaton minden osztályban elhangzott egy-egy népmese, ezzel emlékezve nagy meseíró, mesegyűjtőnkre, Benedek Elekre.
Az alsó tagozatosok a könyvtárba
látogattak. Az 1. és 2. osztályosok
meghallgattak vagy megnéztek egy
népmesét és ahhoz készítettek illusztrációt. Rajzolás után dramatizálásra is

jutott időnk, melyet nagyon élveztek
a gyerekek. A 3. és 4. évfolyamosoknak idén először felső tagozatosok olvastak népmesét, melynek meghallgatása után borítótervet készítettek.
Sok ötletes, fantáziadús rajz született. Aki nem tudta befejezni, magával
vitte az osztályba és majd a következő
kölcsönzésnél hozza vissza. A kész
munkákat kiállítjuk a könyvtárban.
Ezek a beszélgetések, mesehallgatások azt a célt szolgálták, hogy minden
gyermek egy látott illetve hallott népmesével térjen haza, és kedvet kapjon
további mesék olvasásához is.

Magyar Népmese Napja a Szűcsben
Benedek Elek, a „Nagy mese- Az órákon minden osztály saját tamondó” 1859. szeptember 30-án nárának előadásában hallgatott meg
született. 2005 óta ez a nap a ma- egy-egy néhányak által ismert, vagy épgyar népmese napja. Ebből az al- pen eddig mindannyiunk, tanár és diák
kalomból a Szűcs Sándor Álta- számára is ismeretlen mesét a Benedek
lános Iskola 5-6. osztályosainak Elek gyűjtötte népmesekincsből.
Az óra második része látogatás volt
rendhagyó magyarórái voltak.
Ki ne szeretné mesét hallgatni? Be- az iskolai könyvtárban, amely ezekre
nedek Elek születésnapján, amely a napokra át is alakult a Mesék Birodala magyar népmese napja, mi másról mává. Mesekönyvek, rajzfilmzenék váris szólhatna egy magyaróra, mint ták a gyerekeket, akik a hallott mesét is
felidézték a feladatok kapcsán, Volt itt
a meséről?
A nap célja, hogy a könyvtárosok, lottó, totó, apróhirdetés, rajzkészítés.
az óvónők, a pedagógusok és a mesé- Igazi próbákat kellett kiállniuk a pontvel foglalkozó szakemberek, valamint szerző versenyben a csapatoknak.
a meseszerető gyerekek és felnőttek Az órák megvalósításában Bihariné
ezen a napon megkülönböztetett Holéczi Ágnes, Juhász Katalin és Sitisztelettel forduljanak mind a ma- pos Orsolya magyartanárok működtek közre.
gyar, mind más népek meséi felé.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.
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Az est verspincére:
Szalai Kriszta színművésznő
Helyszín:
Óbudai Kulturális Központ
1032. Bp., San Marco utca 81.
Időpont: 2017. október 13. 19:00
Belépő: 500 Ft.
A jegyár magában foglalja egy kávé/tea árát!

1956-os megemlékezés

Méltó ünnepléssel kívánunk tisztelegni az 1956-os forradalom és
szabadságharc előtt, azokra emlékezve, akik – akár életük árán is –
példát mutattak hősiességből és
emberségből Magyarországért.

A Göncöl Néptáncegyüttes külön
erre az alkalomra koreografált táncjátékával emlékezünk az október 23-ai
eseményekre. A Kolosy térre hozzuk
a forradalom szellemiségét.
Közreműködik a Bazseva Zenekar,
énekel Paár Julianna. Az ünnepi műsor
végén fáklyagyújtás lesz.
Helyszín:
Civil Ház
1036 Budapest, Kolosy tér 2.
Időpont:
2017. október 20. – 17:00

Kattintson Facebook oldalunkra!

Népmese napja a Károlyiban

Az idei Népmese Napját a hagyományoktól eltérően ünnepelték az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban,
amelyről Örményiné Farkas Andrea könyvtáros-tanár számolt be.
Az előző években alsó tagozatos

diákjaink több állomásos meseversenyeken vehettek részt. Most szorosan kapcsolódtunk a Népmese
Napja központi konferenciájának
témaköréhez: a népmese kétféle
megjelenési módjára – a rögtönözve elmondott és a könyv alakban,
nyomtatásban megjelent – lényegi
közös vonásaira és különbségükre
irányítottuk a figyelmet. Jelmondatunk: Mondj egy mesét!
Arra kértük – elsősorban az alsó tagozat és az 5. és 6. évfolyam tanulóit, hogy szeptember 25-én a magyar
órákon vagy szeptember 29-én osztályfőnöki órákon egy-egy népmesét mondjanak el osztálytársaiknak.
Az írásbeli beszámolókból kiderült,
hogy a gyerekek örömmel, nagy lel-

A magyar népmese napja a Fodrosban

Az intézmény hagyományaihoz
híven a Fodros Általános Iskolában idén is megrendezésre került Benedek Elek születésnapján
a magyar népmese napja.
Iskolánk felső tagozatosai kortárs és
klasszikus verseket rappesítettek meg
csoportokban. Az elkészült munkákat
a diákönkormányzattal közösen értékeltük. A legjobbak, egy „felelés mentes”
kártyát kaptak jutalmul.
Az alsó tagozaton varázslatos mese
délelőtt résztvevői lehettünk. Vendégünk volt Budai Ilona Kossuthdíjas népdalénekes, előadóművész.
Tel: 437-8652
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Megemlékeztünk Benedek Elekről,
majd Ilona tolmácsolásában gyönyörű meséket, népdalokat hallhattunk.
A gyerekek élvezettel hallgatták
a környező országok magyarlakta területeiről gyűjtött meséket. A mesék
után a kérdezhettek, beszélgethettek
az előadóval.
A mese délelőtt zárásaként: egy
széki köszöntő énekkel ajándékoztuk meg a mesemondót! „A meséknek hihetetlen erejük van. Egy csapásra
a fantázia varázslatos világába csöppentik
a kisgyerekeket.” Meséljük hát gyermekeinknek minden nap!
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kesedéssel és profizmussal oldották
meg a feladatot.
Guth Boglárka a Nyakigláb, Csupaháj
és Málészáj, Rosengart Gabriella
az Erős János, Vekerdi Anna Viktória
pedig A kakas és a pipe című meséket
adta elő, illetve saját mesét írt Tolnai
Viktória: A varázsrépa és Zsolnai Virág: A kisegér (sajt mese) címmel, melyeket fel is olvastak.
A 6.c osztályban Erdei Mátétól
A kis gömböc és a Megitatják a fűzfát,
Collaku Rinesától a Terülj, terülj asztalkám, Barta Esztertől pedig A szegény
ember hegedűje című mesék hangzottak
el, majd meghallgatták „A kismalac és
a farkasok” című mesét cd-ről.
Köszönjük a kollégáink és a tanulóink együttműködését.

Meséről mesére
a Bárcziban
Hagyományaikhoz híven az idei
tanében is rendhagyó módon
ünnepelték meg a magyar népmese napját a Bárczi Géza Általános
Iskolában.
Szeptember 30., Benedek Elek születésnapja. A „Nagy mesélő” óriási
mesekincset hagyott ránk. A múlt és
a jelen bölcsessége, tanító ereje ötvöződik ezekben a gyöngyszemekben,
reményekkel és csodákkal fűszerezve.
Olvasni öröm, de ha mesélik, az egy
különleges közösségi élmény.
Szeptember 29-én, pénteken az első
és a második tanóra elején a felső tagozatos tanulók az alsósoknak és az ötödikeseknek egy-egy szép népmesét olvastak fel a gyerekek nagy örömére.
Sokan szeretnek ebben az iskolában
olvasni és gyakran látogatják az iskolai
könyvtárat is. Így szeretettel fogadták,
hallgatták a szép történeteket. A humán munkaközösség és a könyvtár ez
alkalomból rajzversenyt is hirdetett.
A kisebbek a hallott mesékről készíthetnek illusztrációt, a felsősök pedig
kedvenc meséjükről rajzolhatnak. Idén
is zsűrizzük az alkotásokat és kiállítást
rendezünk a legjobbakból.

Kattintson Facebook oldalunkra!

„A munkám a hobbim” – interjú Koncz Leventével
Az Ericsson Magyarország idén immáron
tizenkilencedik alkalommal adta át az Ericsson-díjat. Ezt azok a matematikát és/vagy
fizikát oktató pedagógusok kaphatják meg,
akik sokat tesznek tantárgyuk megszerettetéséért és a tehetséggondozásért. Az Ericssondíj az egyik legnagyobb presztízzsel bíró, középiskolai matematikai tanároknak adható
elismerés – mit érzett, amikor megtudta, hogy
Ön is a díjazottak között van?
Váratlanul ért a hír, mivel nem tudtam, hogy a jelöltek között szerepel
a nevem – mint kiderült, az egyik tanárkollégám jelölt. Természetesen jó érzés,
és nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen
ezzel neves kollégák társaságába kerültem. Ugyanakkor egyfajta méltatlanságot is éreztem, hogy miért pont
én kaptam meg… A humántárgyakat
oktató pedagógus kollégáim ilyenkor
mindig kissé irigykedve mondogatják,
hogy nekünk, akik reál tantárgyakat
tanítunk, sokkal több díj érhető el,
amellyel a munkánkat elismerhetik.
Mi az üzenete egy ilyen elismerésnek?
A díj egyfelől hitet tesz az utánpótlásképzés fontossága mellett – ne feledjük,
az Ericsson Magyarországnak is fontos hátországot jelent a középiskola,
és az innen kikerülő tehetséges diákok.
Másfelől a díjban ott van a köszönet,
a díjazottakat elismerik, amiért sokat
tesznek az adott tantárgy népszerűsítéséért, illetve a tehetséggondozásért.
Harmadrészt pedig fontos a tanári példaképek felmutatása mind a pedagógusok, mind pedig a diákok számára.
Ez jól látszik az Ericsson-díjhoz készült
kisfilmből is, amelyben diákjai őszinte rajongással beszélnek Önről. Mi a titka?
Vannak olyan tanári erények, amelyeket kiemelten fontosnak tartok, és
így ezeket igyekszem minél nagyobb
mértékben gyakorolni. Ilyen például
a kiszámíthatóság és a következetesség. Fontosnak tartom, hogy olyan
légkört teremtsek az osztályban,
amelyben a diákjaim biztonságban érzik magukat, s ne az határozza meg
a napjaikat, hogy én éppen milyen
lábbal keltem fel. Nem jó, ha egy pedagógus a magánéleti gondjait magáTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

val viszi az iskolába. Azt próbálom
továbbá sugallni, hogy úgy érezzék:
nem ellentétes térfélen focizunk, hanem egy csapatban, együtt, egy célért
dolgozunk. A diákjaimat ily módon
próbálom partnerként kezelni.
Hallani is a hangjában, hogy nagyon szereti a hivatását.
Szerencsés vagyok, mert nap mint
nap jól érzem magam az iskola falai között, azt is mondhatom, hogy
a munkám a hobbim. Soha nem éreztem fáradtságot vagy csömört a munkám kapcsán. Szeretem a diákjaimat,
és valami viszonzást is érzek részükről – ki ne vágyna ilyen munkahelyi
környezetre? De az is sokat számít,
hogy egy olyan tanintézményben oktathatok, ahova többnyire jobb képességű diákok járnak.
Ezek szerint a motivációt illetően nincsenek
gondjai. Hogyan zajlik a tehetséggondozás?
A motiváció nem hangsúlyos kérdés. Az ide járó diákokban általában
kezdettől fogva megvan a motiváció,
nincs arra szükség, hogy valakinél 180
fokos fordulatot érjünk el. Az én feladatom pusztán az, hogy a bennük
rejlő érdeklődést kiaknázzam, és később fenntartsam. A matektagozatban pedig még kedvezőbb a helyzet:
ha a diákok látják, hogy ilyen fiatalon
a matematika milyen mélységeibe tudnak eljutni – ami nem is része a rendes középiskolai tananyagnak –, akkor
a határ a csillagos ég.
A kisfilmben az egyik diákja „reménytelen esetnek” nevezte saját magát, már ami
a matematikát illeti. Az ő esetükben mi
a siker receptje?
Nagyon izgalmas kihívásnak tartom,
ha matematikából viszonylag gyengébb képességű diákokkal foglalkozhatok. Ezek a tanulók hálásak, ha azt
látják, hogy valaki különös figyelmet
fordít rájuk, ők ugyanis már elkönyvelték, hogy nekik a matek „kínai”.
Ez pedig kimozdítja őket a reménytelenség állapotából. Szoktam kapni
olyan csoportokat, ahol a diákokat
előzőleg sok kudarc érte matematikából: náluk megpróbálom a falakat
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lebontatni, minél több apró sikerélményt adni nekik a fokozatosság jegyében. Az elején több „potyaötöst”
adok, s ez önbeteljesítő jóslatként hat:
aki hisz magában, szárnyakat kap.
Kanyarodjunk vissza az Ericsson-díjhoz.
Kevesen tudják, de Ön kezdeményezője
volt egy azóta országossá nőtt programnak,
amely az Első Kézből a Hajléktalanságról
nevet viseli, s minden évben karácsonykor
vendégül lát otthonában egy hajléktalan férfit – ahogy az a díjhoz készült kisfilmből is
kiderül. Mennyire jár társadalmi felelősségvállalással egy ilyen díj?
Ezt a történetet az élet hozta magával. A Dózsa György úti metrómegállóban találkoztam Balog Gyulával, aki
az aluljáróban árulta a Fedél Nélkül
című újságot, de hetek, hónapok teltek
el, mire rászántam magam és vettem
egy példányt, benne Gyula önéletrajzi
ihletésű novellájával – mint kiderült, ez
egy sorozat második része volt. Vis�szamentem hozzá, és elkértem az első
részt. Később többször megálltam
vele beszélgetni, kapcsolatunk pedig
egyre jobban mélyült. Aztán 2006ban gondoltam egyet, és meghívtam
Gyulát a gimnáziumunkba előadást
tartani a tavaszi iskolanapokra. Ez nagyon nagy siker lett; kiderült ugyanis,
hogy Gyula remek előadó. Ebből azóta iskolai előadássorozat kerekedett,
amit – hogy pontosak legyünk – Gyula
kezdeményezett, és lelkesedésével, rátermettségével azóta is életben tart. Ma
már több hajléktalan társa tart előadásokat országszerte, ami fontos szerepet
játszik a társadalmi érzékenyítésben és
az érintettek önbecsülésének helyreállításában is. Gyulát aztán először egy
vacsorára hívtam el hozzánk, egy ideje viszont a szentestét is velünk tölti.
És hogy a másik kérdésére is visszatérjek: valóban, jár egyfajta társadalmi
felelősségvállalással a díj. Én például
igyekszem jó példával elöl járni. Nem
reklámozom, de mindenki tudja rólam,
hogy öt gyermekem van, és boldog házasságban élek. Ma már ennek is üzenetértéke van.
forrás: tantrend.hu

Kattintson Facebook oldalunkra!

Állatok világnapja az Aquincumban

Október 4-én az Állatok világnapja alkalmából az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola tanárai,
Ildikó néni és Zsuzsa néni szervezésében az iskola tanulói rajzokat készítettek a kedvenc állataikról. A világnaphoz tartozó
színes programról Kissné Bóta
Ágnes tanárnő számolt be újságunknak.

Állatok világnapja
a Bárcziban

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik – tudhatták meg tanulóink –
minden esztendőben Szent Ferenc
emléknapján, október 4-én. Ez
a nap Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének halála napja.
A kis állatvédők történeteket is
meséltek az otthoni kedvenceikről.
Ebéd után az érdeklődők, udvaron
csoportokat alkotva vetélkedőn mérték össze tudásukat az állatvilágról.

Október 4-én tartották meg
ismét a Bárczi Géza Általános
Iskolában az intézmény hagyományos állatok napi forgatagát,
a BárcziZOO-t.
A diákok, sőt a tantestület egy része is állat jelmezbe bújt, állatos pólóban jelent meg, avagy zöld ruhát
húzott. A vidámságot fokozta a biológia teremben megrendezett mini
állatkert, ahová tanulóink behozhatták kis kedvenceiket. A kíváncsi
diáksereg napközben megtekinthette őket, megismerkedhetett életmódjukkal, a tartásuk szabályaival.
Volt itt hörcsög, tengerimalac, nyuszi, botsáska, hal, sőt egy kaliforniai
királysikló is.

Állatok Világnapja a Csillaghegyiben

A Csillaghegyi Általános Iskola diákönkormányzata versenyt
hirdetett az Állatok Világnapja
alkalmából az iskola tanulóinak.
A részletekről Kurilla Györgyi,
az intézmény igazgatója számolt
be újságunknak.
A feladat az volt, hogy a gyerekek
újrahasznosított anyagokból készítsenek valódi, vagy képzeletbeli állatokat.
Papírdoboz, flakon, tojástartó és más
apróság felhasználásával készült tehén,
mely szoptatja bociját, használt CDből készültek kutyák, nyuszik, báráTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

nyok és más állatfigurák, kartonból és
kupakokból katicabogár, amely egyben
memóriajáték is a „pöttyök” alatt, akvárium kartondobozból és kupakokból.
Nagyon sok ötletes alkotás készült.
A legszebbeket a zsibongóban állítottuk ki, a gyerekek örültek, hogy
munkájukat mindenki dicséri. Sokan
fognak jutalmat kapni. Október 4-én
délután az Elveszett Állatok Alapítvány munkatársa tartott két előadást
az alsó tagozatos gyerekeknek a felelős
állattartásról. Nagyon örültek a gyerekek, hogy élő állatokat is láthattak.
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Az alsó tagozat két osztálya, a 3.b
és a 4.a érdekfeszítő könyvtári órán
vehetett részt, ahol az irodalom és
az állatok témakörben tájékozódhattak, állatos meséket, verseket kerestek és dolgoztak fel, beszélgettek
az állatok védelmének fontosságáról. A forgatagot jelmezversennyel
zártuk, ahova minden osztály az általa legjobbnak ítélt jelmezzel nevezhetett.
Mindenki remekül érezte magát
ezen a napon, és végre mindenki
kedvére „állatkodhatott”.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Római Kalandnap az Újpesti EGYMI-ben

A nagy csoportokat kisebb csapatokra bontottuk a helyszínen. A nagy
csoportokat és a kisebb csapatokat kísérők segítették és kísérték a nap folyamán. Színes programokkal készültünk
a gyerekeknek, amik több állomáson
valósultak meg. Kihasználtuk a helyszín adta lehetőségeket és kínálatot, így
a gyerekek megismerték a pétanque
játékot, hatalmas várárokkal körbevett
várakat építettek az óriáshomokozóban és légies könnyedséggel repültek
a magasba az óriás trambulinon. A hatalmas zöld területen alacsonyan repültek a labdák és magasra a kezek a focikapu hálójába és sok-sok apró kéz
húzta erősen a vaskos kötelet a saját térfele felé. A fák árnyékában kényelmes,
a környezethez illeszkedő fából készült
piknikező asztaloknál fogyasztották el
a gyerekek az otthonról hozott harapnivalókat, vagy szürcsölgették el a büfében vásárolt gőzölgő gyümölcsteát.
Hatalmas, puha babzsákokon pihentek
egy-egy állomás közötti időben. A nagyobbaknak a park egy cserjékkel tarkított részén számháborút rendeztünk,
aminek nevetések és számokkal vegyített visszhangját zengték a park fái.
A gyorsaságról szóló izgalmas és
feszültséggel teli 1 perc és nyersz hagyománnyá nőtte ki magát kicsik és
nagyok között egyaránt. A nap fénypontja mindenki számára az izgalmas,
60 akadállyal felszerelt kötélpályák
voltak. Kicsik és nagyok számára
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

okozott egyaránt nagy örömöt, izgalmat, feszültséggel és jó sok adrenalinnal töltött percet a több nehézségi fokozatú kötélpálya a fák törzsei között.
A függő platformok, hidak, csúszó
pályák kialakítása változatossá és kihívásokkal telivé varázsolta a mászást.
A kötélpálya használat előtt szakképzett animátorok nagy odafigyeléssel
öltöztették be a gyerekeket és néhány
vállalkozó szellemű pedagógust egyaránt a speciális és az előírásoknak
megfelelő felszerelésbe. A mászás
megkezdése előtt egy rövid, de alapos
oktatásban részesítettek minden mászót az erre a célra kialakított oktató
pályán, amit a kisebbek tátott szájjal
követtek végig.
A kötélpálya rendszer alatt folyamatosan cirkáltak a mentővizsgával is rendelkező animátorok, akik
szükség esetén segítséget nyújtottak az elbizonytalanodott mászóknak. Előfordult bizony, hogy elkélt
a biztató szó egy-egy csúszás előtt.
A bátrabb pedagógusok a felnőtt
pálya 12 méteres szédületes magasságában tették magukat próbára az alsóbb kötélpályákon mászó
gyerekek ovációjának kíséretében.
Az időjárás nagyon kedvező volt és
a ritkás szemű eső sem zavarta meg
az egész napos mókát, így kimerülten ugyan, de ugyanakkor maradandó emlékekkel feltöltődve érkeztünk
vissza intézményünkbe.
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Gesztenyeóra

„Hej, gesztenye úrfi. Bundácskádból bújj ki!
Ugorj le a fáról! Érkezésed várom.”
Versekkel, mesével, énekkel
kezdődött az Angol Nyelvet
Emelt Szinten Oktató Általános
Iskola első osztályosainak „gesztenye” órája.
A kicsik izgatottan várták, vajon milyen versenyek, feladatok szerepelnek
majd a játékos délelőtti programon.
Volt bőven mozgás – gesztenyegyűjtés, sepregetés, célba dobás. Az ügyes
kezűek képeket raktak ki gesztenyéből. Nagy öröm volt, amikor egyegy gyerek körvonalát alakítottuk ki.
S végül, az ajándékba kapott gesztenye-üstökösökkel az udvarra vonultunk. Az volt ám az igazi mulatság! Ki
tudja magasabbra, messzebbre hajítani az „üstököst”?

A gyerekekkel egyetértve határoztuk el, hogy jövőre ismét szívesen veszünk részt egy őszi gesztenyenapon!
„Találtam egy falevelet,
Gesztenyefa levelét.
Mintha megtaláltam volna
Egy óriás tenyerét”

Kattintson Facebook oldalunkra!

A zene világnapja
a Fodrosban

A zene világnapja az alsó tagozaton

„Nem lehet egészen boldog ember az, akinek nem öröm a zene,
erre azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut
el odáig.” Kodály Zoltán szavait
érvényesnek érezve ma is, az Újpesti Károlyi István Általános
Iskola és Gimnázium alsó tagozatosai méltóképp ünnepelték
meg intézményükben a zene világnapját.
Október elseje 1975 óta a zene
világnapja. A világnap célja, hogy
a társadalom széles rétegei számára népszerűsítse a zeneművészetet,
és – az UNESCO elveinek megfelelően
– szorgalmazza a népek közti barátságot és megbékélést.
Iskolánkban október 2-án ismét
méltóképpen emlékeztünk meg

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

a zene világnapjáról. Örül a szívünk, amikor zenélő, éneklő gyerekeink jobbnál jobb előadását
hallgattuk. Gyerekek és felnőttek
együtt tapsolták meg a szereplőket,
akikre büszkék vagyunk, és akiknek további sok örömet kívánunk
a zene műveléséhez.
Szereplők voltak: a lánykórus –
vezényelt: Antal Gáborné Géczi
Beáta –, Kovács Szilvia (furulya),
Varga Máté (gitár), Kaszab Enikő
(hegedű), Simon Boróka, Nagy Natália, Pordán Kitti és Fábián Eszter
(zongora), Trendl Luca (furulya) és
Baróti Lilla (szólóének).
Műsorközlők voltak: Németh Helga és Páncsity Panna.
Az ünnepi műsort összeállította:
Dévai Anikó.
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A zene világnapján hangulatos
„hangjegyes” dekoráció várta
az ifjúságot a Fodros Általános Iskola első emeleti aulájában.
Iskolánk zenész tanáraink szervezésében képes-zenés összeállítással köszöntöttük a muzsikát.
Az összejövetel zárásaként közös
éneklésre kértük fel a diákokat. Iskola
szerte szólt a dal, hisz zenélni és énekelni nagyon jó.

Időtlen reformáció
Időtlen reformáció, a reformáció
500 éves jubileuma címmel, a reformáció tiszteletére tartottak megemlékezést az Újpesti Városháza dísztermében 2017. szeptember 21-én.
Az emlékülést Hafenscher Károly
a reformáció emlékév kormánybiztosa nyitotta meg. Köszöntőt mondott
Dr. Zsigmond Barna Pál Újpest alpolgármestere.
Solymár Péter Újpest evangélikus
lelkésze Az újpesti protestáns felekezetek reformátori üzenetei címmel, majd
Szabó László A reformáció gyakorlati
teológiája és Várady Endre A reformáció bibliai örökségéről tartott előadást.
Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola
tanárai és diákjai zeneszámokkal járultak hozzá az emlékülés emelkedett hangulatához.
Ambrus Orsolya tanárnő és Mezei
Pál tanár úr Mendelssohn: Paulus oratóriumából egy szoprán áriát adtak elő,
majd egy tanár-diák kamaraegyüttes
Bach: Magnificat részletét játszották
igen nagy sikerrel.
Közreműködött: Fábián Bernadett
(ének), Farkas Ágnes (oboa), Mezei Pál
(zongora) és Török Bálint (gordonka).

Kattintson Facebook oldalunkra!

Pécsisek fellépése Telkiben

Szeptember 23-án, szombaton
rendezték meg Telkiben a Bozsik-program tanévnyitó ünnepélyét, melyen a Pécsi Sebestyén
Ének-Zenei Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
énekelték nyitásként a Himnuszt.
Az eseményről Gyarmathy Dorot�tya írt beszámolót.
A Magyar Labdarúgó Szövetség
honlapjának tájékoztatása alapján öt
korcsoportban mintegy kilencszáz
óvodás és iskoláskorú lány, illetve fiú
érkezett az eseményre, amely a középiskolások számára kiírt bajnoksággal
egészült ki. A megnyitó után az ország különböző pontjairól érkezett

Kertész leszek

focicsapatok a Bozsik-kupákért szálltak harcba.
Mi délelőtt indultunk Telkibe Sedivi
Ziával, Sedivi Neddával, Sedivi
Nadinevel, Mázás Csabával, Gollob
Imolával és Csánicz Andrissal, akik
iskolánkat képviselték. A helyszínre
az UTE egyik kedves fociedzője szállított minket. Ott egy kis beéneklés
után a Telki Sportcentrum tornatermébe mikrofonhoz állhattak a gyerekek. Miután megtelt a tornaterem focistákkal és hírességekkel, elkezdődött
az ünnepélyes megnyitó a Pécsisek
által énekelt Himnusszal. Ezután magyar focisták, köztük Bozsik Péter is
bátorították a gyerekeket az egészséges sportéletre. Zárásként a vidékről
érkezett Happy Jumpers ugróköteles
csapat mutatta be elképesztő műsorát.
A szervezők nagyon megdicsérték
a gyerekeket és a szép éneklésért VIP
karszalagot kaptak, mely egyben meghívást jelentett egy ebédre a Sportcentrum éttermében. Teli hassal és vidáman érkeztünk vissza Budapestre.

Van úgy, hogy az ember valamely
cselekedetének nem azonnal, hanem jóval később lesz kézzel fogható következménye. Ilyen az is, amikor ősszel virághagymát ültetünk,
amelynek csak a következő tavasszal
láthatjuk színes, szemet gyönyörködtető eredményét.
Az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola teljes alsó
tagozata egy szeptemberi délelőttön izgatottan várta azt a percet, amikor a kijelölt helyen, társaikkal együttműködve,
egy-egy krókuszhagymát ültettek el
az iskola különböző részein: a főbejárat
előtti kert nagy fája alatt, a bejárat közelében, és a hátsó udvaron. A programról
Sallainé Tóth Mária, az Öko munkaközösség vezetője írt beszámolót.

Bárczi Piknik
Sajnos a Bárczi Géza Általános Iskola udvara a nyáron nem lett készen,
így az idei hagyományos családi nap
és a Bográcsfesztivál megrendezése
kérdésessé vált az intézményben.
Végül a tantestület arra jutott, hogy
szervezzenek helyette egy pikniket.
A hagyományosan minden év szeptemberében ismétlődő Bográcsfesztivál
helyett idén az őszi családi napot Bárczi
Piknik elnevezéssel tartottuk az iskolánkban szeptember 23-án, szombaton.
A tervek szerint az osztályok, illetve
a szülők tetszőlegesen választhattak: kirándulnak valahol vagy egy színes programokkal tarkított közös pikniken vesznek részt az iskolában. Mi terveztünk,
az időjárás azonban közbeszólt…
A bátrabbak a reggeli napsütésen felbátorodva elindultak a kiszemelt kirándulóhelyre, abban bízva, hogy még az eső
előtt visszaérnek az iskolába. Azokat
a gyerekeket és szülőket pedig, akik véTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

gül nem kockáztattak, változatos programokkal várták a pedagógusok. Volt itt
zenés-táncos bemelegítés, játékos családi
sorverseny, ínyencségek főzése és elfogyasztása, ping-pong. A kémia előadóban komoly sakkbajnokság zajlott, de
aki inkább társasjátékozott volna, azt is
megtehette. A mindig népszerű arcfestésnél most is hosszú sorok álltak. A játékos forgatagban szerepelt még póker,
rókavadászat, activity. Mindenki találhatott neki tetsző elfoglaltságot.
Közben az osztályok saját termeikben is szabadon eltölthették a délelőttöt, ahol az osztályfőnökök vezetésével folyt a játék, evés, ivás.
A tartalmas délelőtt után már csak
a rendrakás következett, és mindenki
indulhatott haza. A csepergő esőben
lassan a kiránduló osztályok is megérkeztek az iskolába. Akár elment, akár
maradt, mindenki új élményeket vihetett haza magával erről a napról.
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Sorra vonultak ki lelkesen egymás
után az osztályok elsőstől negyedikesig, hogy a szabadban, a kellemes napsütésben kivegyék a részüket a környezetszépítő, kerti munkából. Párosával
tették a dolgukat tanulóink. A szorgos
kis kezek gyorsan, és ügyesen leástak
a földbe, beletették a kis hagymákat,
majd betemették azokat. Így a délelőtt
folyamán közel 250 krókuszcsemete
került be a földbe, ahol majd gyökeret
eresztenek, és áttelelnek.
Reméljük, hogy a hagymák életben
maradnak, és tavasszal első virágként dugják majd ki fejüket a langyos
földből, megszépítve iskolánkat és
udvarunkat!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Ángel Sanz Briz kiállítása a Babitsban

Szeptember 25-én 15 órakor fontos
vendéget fogadtak a Babits Mihály
Gimnázium könyvtárában: Spanyolország magyarországi nagykövete
érkezett az intézménybe azzal a céllal, hogy megnyissa Ángel Sanz Briz
kiállítását. Az eseményről Rátkai
Péter, a gimnázium 12.d osztályos
tanulója tudósított.
Ángel Sanz Briz egy spanyol diplomata volt, aki 1944-ben sok magyar zsidót
mentett meg a holokauszttól. A megnyitó ünnepség szerintem nagyon jó lett.
Minden elhangzott magyarul és spanyolul is. Beszédet mondott Dr. Kövesdi
István igazgató úr, valamint a José Ángel
López Jorrín nagykövet is. A nagykövet
úr beszédében elmondta, hogy nagyon
örült a meghívásnak valamint elmond-

ta, hogy fontosnak tartja, hogy a fiatalok
megismerjék a múltat, megértsék azt, és
tanuljanak a hibákból, hogy ne kövessük
el őket, és jobb jövőt teremtsünk.
Itt meg kell említsem, hogy nekem nagyon tetszett, hogy mivel a nagykövet úr
nem tudta leadni előre a beszédét, hogy
lefordítsuk, így mindent élő szóban Berke Péter (12.a) fordított, és nagyon jól
ment neki.
A megnyitó után a tanárihoz felvezető lépcső mellett elhelyezett kiállításhoz
mentünk, és megnéztük. Nem volt túl
nagy, de annál érdekesebb volt. Ös�szességében szerintem igen megtisztelő
volt az, hogy az iskolának engedélyezték, hogy itt lehessen a kiállítás valamint,
hogy a nagykövet úr személyesen jött
megnyitni azt.

Way to Success – Út a sikerhez
Aquincum Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
pedagógusi közössége 2017. februárjában Európai Uniós pályázatot
nyújtott be a Tempus Közalapítvány
felé annak érdekében, hogy a tanári
karból az arra vállalkozók külföldön
nyelvi, illetve módszertani továbbképzésen vehessenek részt amelyről
Ráczné Schanda Katalin projektkoordinátor számolt be.
Az Erasmus+ K1 keretében, a „Way
to Success: Creative Teaching and Effective
Communication” név alatt futó pályázaTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

tunk 2017 júliusában nyert támogatást,
melynek köszönhetően a tanév során
intézményünk hat pedagógusa (három tanár és három tanító) tölthet hosszabb-rövidebb időt szakmai feltöltődést biztosító
mobilitáson. Bízunk abban, hogy az ott
hallottak, tanultak új inspirációt adnak,
és segítségükkel szakmai munkánk változatosabbá, eredményesebbé válik.
Örülnénk annak, ha minél többen követnék nyomon a majd egy évet felölelő
projektet. Ennek megkönnyítése érdekében az iskola honlapján keresztül elérhető blogot indítunk a közeljövőben.
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Október: az Iskolai
Könyvtárak
Nemzetközi Hónapja
Az október beköszöntével ismét
kezdetét vette az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja, amely
az Óbudai Árpád Gimnázium
könyvtárában is számos programot
kínál az intézmény tanulóinak.
Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi
Szervezetének elnöke, dr. Blanche Wolls
1999-ben intézett először felhívást az Iskolai Könyvtári Világnap megszervezésére. Az IASL 2008-tól a világnapot hónappá bővítette.
A hónap ez évi mottója: Az iskolai
könyvtár kultúrákat kapcsol össze. Szeretnénk megünnepelni mi is ezt a különleges hónapot.

A már hagyományossá vált nemzetközi könyvjelzőcsere-programban idén is
négy osztályunk, a 8.a, a 8.b, a 8.c és a 9.d
osztály vesz részt rajztanáruk, Svarczné
Micheller Erzsébet tanárnő vezetésével.
A szintén az iskolai könyvtárak nemzetközi szervezete, az IASL által koordinált Skype-projektben a 8.a-ból
verbuválódott csoportok vesznek
részt angoltanáruk, dr. Széllné Hajdú
Indira segítségével.
Harmadikként meghirdettük a Kultúrák kapcsolata a könyvtárban című
pályázatunkat olyan tanulóknak, akik
személyes élményeik (ott születtek, hos�szabb ideig maguk éltek ott, közeli rokonuk
él ott …) alapján be tudnak mutatni
egy másik országot.

Kattintson Facebook oldalunkra!

TeSzedd! az Újpesti EGYMI-vel

Az Újpesti Óvoda, Általános Iskola
és EGYMI is részt vett a Földművelési Minisztérium által meghirdetett
idei TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akcióban.
A Hegedűs Géza Általános Iskola
koordinálta szemétszedéshez csatlakoztunk szeptember 16-án a XIII. kerületben. Tanulóink, pedagógusaink és
a vállalkozó szülők 8 órakor indultak el
iskolánkból a Fiastyúk utcába, a fentebb
említett iskolába. Az iskola udvarán gyülekeztünk, ahol megkaptuk a szemétszedéshez szükséges kellékeket, a szemetes
zsákokat és kesztyűket. A kesztyűk felhúzása után csoportokat alkotva útnak indultunk, hogy megtisztítsuk a környező
utcákat a szeméttől. Gondolván az esőre, esőkabátot és esernyőt is vittünk magunkkal, de szerencsére csak rövid időre
volt rájuk szükségünk.
A gyerekek nagyon élvezték a feladatot,
„kincskeresés” mondták, a legapróbb, leg-

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

Kerekes György kiállítás
a Károlyi Galériában

eldugottabb hulladékot is szemfülesen
észrevették, begyűjtötték. A kapott zsákok mindegyike megtelt. A Rákos-patak partját és környékét teljesen tisztává
varázsoltuk. A programmal több szempontból is gazdagodtunk: lehetőségünk
nyílt tenni a környezetünkért, megismerhettük jobban Angyalföldet, kicsit
betekinthettünk más iskolába is, ugyanakkor jobban megismerhette egymást
pedagógus-pedagógus, szülő-pedagógus
és szülő-szülő is.
Ökoiskola lévén, és a pozitív tapasztalatok után szeretnénk hagyománnyá tenni
a szemétszedést. Jövőre kerületünkben,
Újpesten, iskolánk környékén tervezzük
majd a rendteremtést, akár az ideihez
hasonlóan más iskolához kapcsolódva,
akár magunk koordinálva és más iskolákat invitálva a „TeSzedd!”-ben való részvételre. Nagyon örülünk, hogy idén en�nyi szülő csatlakozott hozzánk, reméljük
jövőre még többen leszünk!
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Szeptember 22-én, pénteken 17
órakor nyílt meg az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium kiállítóterében, a Károlyi
István Galériában Kerekes György
kiállítása.
A Károlyi Galériába szeptember
22-én nyitottuk idei első, „Katt” című
kiállításunkat Kerekes György fotós
képeiből. A megnyitón Hirmann
László, az iskola igazgatója köszöntötte a vendégeinket, majd Horváth
Jenő erdőmérnök nyitotta meg a kiállítást.

A fotóművész visszatérő vendég
már nálunk, hiszen ez volt negyedik kiállítása. Sőt, tulajdonképpen ő
maga „külső munkatársunk” is, hiszen
már egy esztendeje nem múlik el
rendezvény, ahol ne jelenne meg, és
készítene fotókat az eseményekről.
A megnyitón fellépett Krizsik Alfonz
színművész, Fehér Nóra és Szűts István, a Kormorán együttes tagjai.
Szeptember 26-án egy kedves vendég látogatta meg iskolánk galériáját. Dr. Varga Károly gyerekorvos
és az ő segítő társa, Dr. Rex jött el
hozzánk. Azt nem tudjuk, mit szólt
a kiállított képekhez, de a gyerekek
között nagyon jól érezte magát.
A tárlat október 20-ig látogatható
az iskola nyitvatartási idejében.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Osztálykirándulás, avagy a mátrai kalandok

A Medgyessy diákjai
Tatán
Szeptember 22-én a Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola 6.
évfolyamos diákjai egy fantasztikus napot tölthettek együtt Tatán,
a „Környezettudatos nevelésért”
pályázat keretében elnyert kiránduláson.

Szeptember végén a Fodros Általános Iskola felső tagozata a Mátrába
ment kirándulni, amelyről az iskola idén érkezett új tanulója, Bakos
Noel beszámolója olvasható élete
első fodrosos osztálykirándulásáról.
Új tanulóként nekem érdekes volt,
hogy év elején mentünk hatodik osztályban kirándulni. A régi iskolámban
csak május-júniusban volt ilyen, így
hát érthető volt, hogy nagyon vártam
ezt a programot.
A Puskás Ferenc Standion buszpályaudvaráról indultunk, és célállomásunkhoz egészen hamar odaértünk.
A busz nem pont a szállásunk előtt
tett le minket, egy tízperces, erdőn át
vezető séta előzte meg a szobák elfoglalását. Kényelmes, ötfős szobákban
helyeztek el minket, az én szobatársaim: Máté, Áron, Egon és Artin voltak.
A programokat az osztályfőnökünk,
Kati néni igyekezett úgy összeállítani,
hogy azok között mindenki találjon magának érdekeset és szórakoztatót. Nekem
a bobozás volt a kedvencem, igaz, ehhez
az kellett, hogy egyáltalán ne fékezzünk,
csak nyomtuk a gázt és élveztük a sebességet. Szerencsére, vigyáztak ránk, nem
történt baleset. A következő érdekesség
a függőhíd volt, itt kiderült, hogy ki bátor
az osztályból és kinek van tériszonya. Sokan átmentünk rajta. Jó móka volt a furabiciklizés is. Ezekről a közlekedésre csak
nagy jóindulattal alkalmas járművekről
azt kell tudni, hogy van, amelyiket hátrafelé kell tekerni, mégis előre megy. A másik azzal nehezíti az irányítását, hogy ha
jobbra fordítom a kormányt, akkor balra megy, ha pedig balra fordítom, akkor
Tel: 437-8652
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fordítva. A harmadik furabicikli tényleg
egészen furán ment, mert nem szabályosan gurult, hanem menet közben fel-le
„hullámzott”. Sőt, kipróbáltam egy igazi
velocipedét (elöl óriási, hátul pici kerékkel ellátott kerékpár) is. Sajnáltam, hogy ezeket
a bicajokat nem láthatta a tesóm. Az elvarázsolt kétkerekűek után a kalandpark
következett, ahol osztálytársaimmal én
is lecsúsztam a kötélről, hősiesen viselve
az akció utáni égő tenyeremet.
A nem mindennapi közlekedési eszközökkel való megismerkedésünk persze
nem korlátozódott csak a fura biciklikre,
mert a következő állomás a hajtányozás
volt. Kiderült, hogy ezt a sínen, kézi
erővel mozgatható kocsit nem is olyan
egyszerű irányítani, mert én például kisiklottam, amin jót nevettek a barátaim.
Persze, az osztálykirándulás azért is jó
dolog, mert akkor az otthoni lefekvési időponthoz képest jóval később kell
ágyba kerülnünk. Nekem például éjfélkor sikerült, előtte zenét hallgattunk.
Reggel viszont még jó lett volna kicsit
tovább aludni, de az osztály szebbik fele
felkeltett bennünket. Végül, ha már Magyarország legmagasabb hegyén jártunk,
a kilátót sem hagyhattuk ki. Felmásztunk egészen a tetejére, ilyen magasan
még nem is voltam. Voltak is olyan osztálytársaim, akiket alaposan megijesztett
ez a magasság.
Kétnapos, igazi „bulis” kirándulás volt
ez a javából. Elfáradtunk, de jó emlékeket gyűjtöttünk be. Szívesen maradtunk
volna még, de minden jó véget ér egyszer, de már csak nyolc hónap és májusban a 6.a. megint „megszállja” az ország
egyik részét osztálykirándulás címén.
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Ámuló tekintettel nézték meg diákjaink a tanösvényen Magyarország
második legnagyobb vízhozamú forrásokkal ellátott településének élővilágát. Betöltötte a levegőt a madarak vidám éneke, a békák hangos brekegése
és a diákok örömének hangjai, ahogy
a vidám csapat bebarangolta a tanösvény minden méterét. Megcsodálták
a hódok által épített gátakat, a jégmadár halászatát, így megismerhették
azokat az élőlényeket, amelyekről természetismeret órán tanultak.

A kirándulás keretében eljutottak
a nagy geológiai kiállítás helyszínére is, ahol a földtörténeti korszakok
kézzelfogható emlékeit láthatták, tapinthatták. Számos, a dinoszauruszok
idejéből származó lenyomatot pillanthattak meg. Hasznos volt számukra
ez a nap, mert az elméletben megszerzett tudást a gyakorlatban is alkalmazhatták.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Zánkai Erzsébet tábor

Szeptember 25-én, hétfőn reggel
fél 8-ra várták a gyerekeket a Pécsi
Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanárai a Déli pályaudvarnál, hogy
elinduljanak a három napos Zánkai
Erzsébet táborba. Alább Ujszigeti
Anna tanárnő írását olvashatják.
Mindenki izgatott volt, első körben
amiatt, hogy az egész út alatt külön,
a mi részünkre lefoglalt kocsikban
utazhatunk! Természetesen, ahogy
felszálltunk, a gyerekek elkezdték
megenni a 3 napra csomagolt édességeket, sós chipseket s közben próbálták kitalálni, vajon mi vár majd
ránk. Megérkezve a Zánkai állomásra egy nagyon helyes kis piros vonat
várt minket, ami felvitt a szálláshoz.
Ez a nap második izgalmas pillanata volt a gyerekek számára. Felérve
regisztráltunk, kaptunk karszalagot,
és elmentünk a szépen felújított 3-as
épülethez, ahol egy fél emeletet birtokolhattunk.
Kis pihenés után elmentünk ebédelni, ami első nap palócleves és baracklekváros bukta volt. Kis szabadfoglalkozás után vártak ránk az első
programok. Lehetőség volt Gokartozni, ami nem a gyorsaságról szólt,
hanem az ügyességről, különböző
akadályokat kellett kikerülni, parkolni, tolatni. Majd hasonló ügyességi
feladat következett, ezúttal biciklin.
A nagyobbak addig a kaland parkban
bizonyíthattak. Este egy disco várt
ránk, ahol a tábor munkatársai a színpadra állva különböző mai – a fiatalok
Tel: 437-8652
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által kedvelt zenékre – koreográfiákat
mutattak be s bíztatták őket, utánozzák a táncmozdulatokat. Nagyon
nagy buli kerekedett, mindenki élvezte, még mi, kollégák is roptuk! Egy
órás táncolás után kifulladva, szinte
percek alatt mély álomba merültek és
aludtak reggelig, s így mi is!
Másnapra, az egyetlen teljes napunkra rengeteg program várt ránk.
Reggeli után a 7.z sárkányhajózásra
ment, a többiek pedig felváltva részt
vettek Számháborún, Honfoglaló játékon, Kincskeresésen, majd kifulladásig trambulinon ugráltak. Jól esett
ezek után az ebéd, majd mindenki
együtt séta hajókázni indult. Az idő
nagyon jó volt hozzánk. A két nap
alatt csak egyszer szemerkélt az eső,
de a legnagyobb részében sütött
a nap, s volt, hogy a gyerekek egy szál
pólóban rohangáltak, élvezték a nyárias időt. Délután a kicsik kézműves
foglalkozáson vettek részt, ahol karkötőt készíthettek színes fonalakból.
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Este táncházba lettünk volna hivatalosak, de valamiért a gyerekek ettől
nem voltak feldobva. Eközben Zsuzsa, a 7.z-sek osztályfőnöke egy igazán szuper ötlettel állt elő, rendezzünk Bátorság próbát este az erdős
területen. Mondanom sem kell, mekkora izgalom lett úrrá a gyerekeken.
Elsőként a kicsik mentek végig párban, egy 7.-es kísérővel, a kis fényjelekkel kijelölt ösvényen, ijesztgetés
nélkül, majd kicsit emelve a tétet, már
váratlan riasztásokkal megspékelve
a 6.-osok is végig mentek az úton!
Volt, aki nagyon megijedt, s volt, aki
minden izgalom nélkül fejezte be
a próbát, de összességében hatalmas
élmény volt mindenki számára.
Egy újabb nyugodalmas éjszaka után,
az utolsó nap reggelijét befejezve, átvettük az úti csomagot, és kimentünk
a partra, ahol hattyút etettünk, fogócskáztunk, libikókáztunk és élveztük
az utolsó órákat a Balaton partján.
Hazafelé a vonat sokkal csendesebb
volt, láthatóan kimerítette a gyerekeket ez a 3 nap, a rengeteg élmény, s
talán össze is hozta őket így év elején,
jobban, mintha csak úgy egyszerűen
kezdődött volna ez a tanév. Köszönet a 4 osztályfőnöknek, akik mindezt létrehozták a gyermekekért, Alíz
néninek, Lídia néninek, Zsuzsa néninek és Bea néninek, valamint Mariann
néninek, aki a kicsik kísérésében segédkezett. Számomra, aki szintén kísérőként vehettem részt, fantasztikus
élmény volt Zánka.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Recskre kirándulásunk

Szeptember 22-én a Medgyessy
Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola nyolcadik
évfolyama a Mátrában lévő Recskre
látogatott el.
Kora reggel egy jól felszerelt busszal
indultunk. Utunk során gyönyörű tájak
mellett haladtunk el, jó volt a hangulat.
Körülbelül 2,5-3 óra utazás után megérkeztünk a recski emlékhelyre. Először
a minket körülvevő erdőket, hegyeket
csodáltuk meg. Megnéztük a kényszermunkatábor halottainak állított emlékhelyet, valamint egy eredeti, megmaradt
kerítésdarabot, majd felidéztük azokat
az információkat, amiket még az utazás
során hallottunk.
Erre a helyre az 1900-as évek elején
elfogott embereket hozták, volt köztük
értelmiségi dolgozó, közmunkás, földművelő és még sok más munkát végző
ember. A foglyoknak saját maguknak
kellett felépíteniük a kényszermunkatábort. A szögesdrót-kerítést, és a barakkjaikat is ők készítették. Egy közeli bányában dolgoztatták őket.
A tábor „történelmében” két nagy szökés
volt, melyek közül a második volt jelentősebb. Ekkor nyolc ember szökött
ki, egy pedig el is jutott Bécsig, ezáltal
megmenekült. Sok embert kivégeztek,
többen meghaltak a bányákban és a táborokon belül is. Sírjaikat a mai napig
nem találták meg. A kényszermunkatábort az ’50-es években feloszlatták, ám
azokkal, akiket elengedtek, aláírattak egy
szerződést, mely szerint senkinek sem
beszélhetnek arról, hol volt a tábor, vagy
a bánya, hogyan éltek ott, és milyen feladatokat kellett elvégezniük. Az egész
tábort lebontották, a barakkok helyét
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Szüreti mulatság

pedig fával ültették be, így nem látszott,
hogy ott valaha számos ember élt és dolgozott. Azt is letagadták, hogy a kényszermunkatábor létezett. Körülbelül
25-30 évvel a feloszlatás után, a túlélők
megalapítottak egy szövetséget, és emlékeik alapján meghatározták a barakkok
helyét, egyet pedig vissza is építettek,
valamint összegyűjtötték a megmaradt
ruhákat, tárgyakat. Bár a környék gyönyörű volt, rá kellett jönnünk, hogy
az idehozott foglyok milyen borzalmas
életet éltek. Bemehettünk a visszaépített
barakkba, ahol láttuk a fürdőt és az ágyakat. Fekvőhelyeik szűkösek, és kényelmetlenek voltak. Egy másik szobában
az akkori szegényes ruházatot nézhettük
meg, és a megmaradt, megtalált tárgyakat, amiket a mindennapjaikban használtak. Néhány szerszámot is láttunk,
amit szintén maguk készítettek. Megnézhettük a konyha, a kórház, és a többi
barakk helységet is. Egy kicsi fogdát is
láttunk, ahová bezárták az embereket
büntetésből. Nehezen tudtuk elképzelni, hogy hogyan fért ott el egy felnőtt
ember. Ezek után csapatokat alkottunk,
és érdekes feladatokat kaptunk, amiket
úgy tudtunk megoldani, hogy bejártuk
a területet, és mindent megfigyeltünk.
Amikor végeztünk, szétnéztünk még
egy kicsit a tábor területén lévő tó körül,
majd hazaindultunk. A buszon megvitattuk élményeinket, tapasztalatainkat.
A kirándulás mindannyiunknak nagyot
tetszett, örömmel mentünk vissza ezekbe az időkbe, bár szomorúan tapasztaltuk, hogy milyen rossz körülmények
között éltek az emberek. Sok élményt
hoztunk magunkkal, talán életünk végéig emlékezni fogunk Recskre.
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Szeptember 23-án került megrendezésre a Szüreti mulatság
az újpesti Szent István téren. Mint
minden évben, a Pécsi Sebestyén
Ének-Zenei Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
most is felléptek a Bem Táncegyüttessel, amelyről Sosovicza Fanni
tánctanár írását olvashatják.
A Bem Aprók gyerekcsoporttal minden alkalommal várjuk ezt a fellépést,
hiszen ez az első esemény az évadban.
Újra előkerültek az alsószoknyák, virágos kötények, kalapok, csizmák a hos�szú nyári szünet után. Habár nagy volt
az izgalom a színpadra lépés előtt a fiúk
és a lányok nagyon ügyesen voltak, én
pedig nagyon büszke voltam rájuk. Idén
kalocsai táncokat mutattak be. Nagy
kedvence ez a csoportnak, mert egy
igazán vidám, lendületes, virtuóz tánc,
közben pedig bátran énekelnek, és jókedvűen csujogatnak. A gyerek csoport
mellett működik ifik és felnőtt csoport
is, akiknek sokszínű repertoárjában erdélyi és kis-magyarországi táncok egyaránt megtalálhatók. A Szüreti mulatságon tőlük mezőségi, Küküllő-menti és
szilágysági táncokat láthattunk.

A műsor után szabadtéri táncházat tartottunk, ahol az együttes minden tagja és
az újpesti közönség együtt táncolhatott
és ismerkedhetett meg a somogyi ugrós
táncokkal.
Nagyon örülök neki, hogy sok pécsis
diák táncol már régóta a Bem Táncegyüttesben, szeptember óta pedig az iskola falai között is találkozhatom velük
és taníthatom őket. Nagyon bízom
benne, hogy egyre több fiatallal sikerül
megszerettetnem a néptáncot és a népi
kultúrát, és kedvet kapnak hozzá, hogy
iskola után is eljárjanak együttesünkbe,
hogy minél többet tanulhassanak.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Erdélyben jártak a Béres József Iskola diákjai

Erdélyben jártak a Dr. Béres József
Általános Iskola hatodikos és hetedikes tanulói az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által támogatott Határtalanul! pályázat keretében.
7 nap, 23 helyszín, 2050 km, 48 résztvevő. Az idei negyedik Erdély túránk
szeptember utolsó hetében került megszervezésre Varga Judith kolléganőnk
jóvoltából. Az elmúlt 5 évben tíz alkalommal szervezett Erdélybe emlékezetes egyhetes kirándulásokat nem csak
tanulóink, hanem a családok részére is.
Ezek közül négyszer hetedik illetve hatodik évfolyamos tanulóink a Határtalanul! pályázat keretében ismerhették meg
Erdély legszebb részeit.
Déván megismerkedhettünk nemcsak
a balladából ismert hírhedt várral, hanem a Böjte Csaba által vezetett Szent
Ferenc Alapítvánnyal is, amelynek legfőbb célkitűzése az elhagyott, árva gyerekek felnevelése. Megható és tanulságos volt személyesen találkozni az ott
lakó gyerekekkel és beszélni az ő nehéz,
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de most már nem kilátástalan sorsukról.
Vajdahunyad csodálatos vára, Segesvár
hangulatos óvárosa, a székelyföldi emberek kedvessége, a tájak és a természet
lenyűgöző szépsége mindenkit magával
ragadott. Székelyvarságon a hozzánk képest parányi, 42 fős általános iskolában
is látogatást tettünk, ahol szembesültünk
azzal, hogy mennyire nehéz az ottani
gyerekek élete, és korlátozottak lehetőségeik abban a távoli csodás, hegyekkel
és völgyekkel körbezárt világban. Jó volt
látni, hogy percek alatt összebarátkoztak
tanulóink az ottani diákokkal, a közös
játék pedig még inkább összekovácsolta
a gyerekeket.
Abban bízhatunk, hogy a 23 program
olyan örökre szóló élményt jelentett tanulóinknak, hogy más alkalommal is
visszatérnek majd Erdélybe, hiszen azt
a csodás világot sohasem lehet megunni,
mindig tartogat különleges élményt.
Köszönet Varga Judithnak a kiváló
szervezésért, és a programok lebonyolításáért!
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Új IKT eszköz segíti
a munkát az Óbudai
Gimnáziumban
Az Együtt az Óbudai Gimnáziumért közhasznú alapítvány
a célzott szülői támogatásoknak,
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata által kiírt sikeres civil
működési pályázatának, valamint az alapítvány saját forrásának köszönhetően nagyszabású
terv megvalósítását tűzte ki célul.
Ennek első állomásaként került
beszerzésre, illetve a nyár folyamán
felszerelésre a gimnázium nagy fizika előadójában egy SMART típusú
interaktív tábla, mely mind a reál,
mind a humán tantárgyat oktató
pedagógusok hatékonyabb, színvonalasabb munkáját hivatott segíteni.

Terveink szerint januárban a multimédiás eszközzel kapcsolatos elégedettségi felmérést követően visszük
tovább ezt a projektet, melynek keretében egy-egy szaktanterem modernizálását finanszírozzuk.
Jelenleg folyamatban van a végzős
osztályok tanulását, felkészülését
segítő korszerű IKT eszközök beszerzése (osztályonként egy-egy projektor, notebook és vetítővászon) 1 000 000
forint értékben.
Az Óbudai Gimnázium tanulóinak
nevében köszönetünket fejezzük ki
az eddigi támogatásokért, és a jövőben is számítunk felajánlásaikra!
Köszönjük
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának a már említett
220 000 forintos civil működési támogatást is!
Alapítvány kuratórium

Kattintson Facebook oldalunkra!

Családi nap a Harrerben

A 3.b a csokigyárban

Szeptember 20-án az izgalom
édes lázában égett az Aquincum
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 3.b osztálya.
Hogy miért is izgultak annyira?
Ezt Molnár Erzsébet osztályfőnök
beszámolójából tudhatjuk meg.
Az osztály nagyon várta már a délutáni csokigyár látogatást. 14 órakor
a Bonbonetti csokigyár kapuja kitárult, s 25 izgatott kisgyerek léphetett
be az édes világba. Először a látogatóközpontban, egy hajóban ülve tekintettünk meg egy rövid kisfilmet
arról, hogyan fogyasztották az indiánok a kakaóbabot, valamint miből
készülnek a különböző csokik. Ezt
követően a dzsungelbe utaztunk, ahol
megnéztünk hogyan is néz ki a kakaóbab termése. Megtudtuk azt is, hogy
egy tábla csokihoz 2 kisebb, vagy egy
nagyobb gyümölcsöt használnak fel.
Utunk egy terembe vezetett, ahol
megfoghattuk a kakaóvajat, illetve
a már megpörkölt kakaóbabot.
A sok érdekes információ után idegenvezetőnk egy kis játékra hívta
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az osztályt. Négy csoportban a négy
féle csoki színeivel ellátott kockákat
kellett kipörgetniük, melyeken betűk
voltak, s ezekből a betűkből kellett
egy-egy értelmes szót alkotniuk.
Ezután már nem maradt más hátra,
mint megtekinteni hol készülnek a finom csokik. Az üzembe csak védőfelszerelésben léphettünk be. Mindenki
kapott köpenyt és hajhálót. A kézmosást
követően beléptünk az üzembe. Nagyon
érdekes volt bepillantást nyerni abba,
hogyan készítik, csomagolják a csokikat.
Azt is megtudtuk, hogy naponta több
mint 500 000 Tibi csokit készítenek. Miután minden kérdésre választ kaptunk,
elhagytuk az üzem területét. Az üzem
előtt különféle színes csöveket láttunk,
melyeken csapot voltak. Az egyik csőből
minden gyerek kapott egy pohárka francia drazsét. A program végeztével mindenki ajándékkal tért haza.
Mindenkinek jó szívvel ajánlom
a csokigyár megtekintését, mert hatalmasélménytnyújtottmindengyereknek.
Köszönjük a Bonbonetti-nek a lehetőséget.
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Szokatlan, hogy egy szombati napon is gyerekzsivajtól legyen hangos
egy iskola épülete. Ez azonban így
történt szeptember 30-án az Óbudai Harrer Pál Általános Iskolában,
az intézmény hagyományos kézműves- és sportnapján.
A kapuk reggel 9 órakor nyíltak meg
a diákok és szüleik előtt, s egészen 12
óráig vártak minden érdeklődőt. A központi esemény a Szülői Munkaközösség
és a tanári kar által szervezett udvari kertépítés volt: ott sürgött az iskola aprajanagyja szinte egész délelőtt – sőt, egyesek még a délutáni órákra is maradtak!
Osztályonként mindenhol akadt
olyan dolgos kezű szülő és diák, aki
évelő növények, facsemeték ültetésével, illetve az udvari padok és játékok
festésével igyekezett feldobni a Harrer
kertjét. A nagy munka közben természetesen megéhezik az ember, így mindenki örömmel vette az udvar hátsó felében rögtönzött lángos sütést.

Az iskola épületében is zajlott az élet:
a reggeli táncbemutatókat követően
a tornaterem röplabdázókkal, a hátsó pályák pedig labdarúgókkal, és frizbizőkkel
telt meg. A tantermek és folyosók változatosabbnál változatosabb kézműves
foglalkozásokkal várták az érdeklődőket. Gyöngyfa készítésével, gyöngyvasalással, fakanálbábok és cserépfigurák
alkotásával, saját jelvény készítésével is
próbára tehette bárki a saját kézügyességét. A szépülni vágyók pedig a kérhettek
maguknak csillámtetoválást, esetleg valamilyen különleges hajfonatot.
Az eredmény magáért beszél: vidám
hangulatban töltötte együtt a szombat délelőttjét több száz gyermek és
felnőtt. Közösség formálódott a szemünk láttára, s közben az a környezet
is megszépült, ahol a diákok a mindennapjaikat töltik.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Önkéntes segítők az Egyesült Államokból

Aquincum Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
profiljának megfelelően, amerikai
vendégtanáraik mellett, igyekszik
más külföldi partnerekkel is szakmai kapcsolatot kiépíteni.

Anyanyelvi tanáraink közül már többen szereztek diplomát az amerikai
egyesült államokbeli Grand Rapids-ben
működő Calvin College egyetemen.
Az intézménynek magyarországi kapcsolatai is vannak, melynek köszönhetően minden ősszel húsz fiatal érkezik
hazánkba, hogy magyar egyetemeken
hallgasson órákat. A hallgatók az itt
tartózkodásuk alatt néhány órában
önkéntes munkát is teljesítenek. Ez
adta azt az ötletet, hogy felvegyük
a kapcsolatot az egyetem magyarországi képviselőjével annak érdekében,
hogy közülük néhány, arra rátermett

és kedvet érző fiatal, nálunk lássa el
ezt a feladatot.
A pozitív fogadtatásnak köszönhetően az iskolai év első felében heti két
napon 2-2 órára látogat el hozzánk
Amanda és Grace. Ők első sorban
a két tanítási nyelvű osztályokban
a testnevelés- illetve a rajz- és technikaórákon vesznek részt, és a magyar
tanító mellett tanárasszisztensi feladatokat látnak el. Eddigi tapasztalataink
mind a gyerekek, mind a kollégák körében nagyon kedvezőek. Bízunk abban, hogy jelenlétük tovább színesíti
és erősíti iskolánk angolos arculatát.

Tantestületi kirándulás Visegrádra

Séta a zsidó negyedben

Szeptember 29-én, egy napsütéses péntek reggel kirándulni indult a Medgyessy Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tantestülete. Az úti cél
Visegrád volt.
Először a Királyi Palotát tekintettük
meg. Két csoportban idegenvezetőkkel sétáltunk végig az épületegyüttesen, melynek története 1323-ban
kezdődött, amikor Károly Róbert
a királyi udvart Visegrádra helyezte.
Utunk során megismerhettük a Palota
életének mindennapjait, megcsodálhattuk a személyzet lakrészét, a király
és a királynő lakosztályait, használati
tárgyait és a híres Herkules-kutat is.
Az Anjou korban a terület városrész
volt több épülettel, amit Zsigmond
uralkodása alatt alakítottak palotává.

Az Angol Nyelvet Emelt Szinten
Oktató Általános Iskola minden ős�szel valamennyi osztályának szervez
tanulmányi kirándulást, amelyről
Hirmann Mátyás 8.b osztályos tanuló beszámolóját olvashatják.
Idén ősszel a tanulmányi kirándulásunkon Budapest zsidó örökségét ismertük
meg. Túránkat a Dohány utcai Zsinagógánál kezdtük. Az épületet körüljárva,
egyes részeit figyeltük meg és azoknak
keletkezését. Körbejárva a gettó területét,
láthattuk, milyen kicsi helyre zsúfoltak
össze hetvenezer embert a II. világháború idején .Utunk során sokat beszéltünk
a zsidó nép szokásairól,hagyományairól.
Megtudhattuk, mi az a botlatókő, mikor
járnak mikvébe, vagy épp mit jelent az,
hogy kóser. Láttunk három zsinagógát,
és egy omladozó bérházban az egykori
gettó falánál is megálltunk. Beszélgettünk a holokausztról, és arról ,hogy ki
kaphatta meg „a Világ Igaza” díjat. Még
a temetkezési szokásaik is mások!
Sok szép műalkotást láttunk sétánk
alatt. A vezetés két óráig tartott, és
azalatt rengeteg mindent megtudhattunk a zsidóságról.
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A palota négyzet alakú volt és fal vette körül. A régi kápolna a falon kívül
maradt, így azt ferenceseknek ajándékozta a király. Itt a reneszánsz stílusban alkotó szobrászok munkáit láthattuk, azok közül is a leghíresebbet,
az úgynevezett Visegrádi Madonnát.
A történelmi séta után buszra szálltunk és felmentünk a Fellegvárba.
Többen nekivágtak a meredek falépcsősornak, a Várteraszról gyönyörködhessenek az őszi Dunakanyar semmihez sem hasonlítható panorámájában.
A nap lezárásaként Mogyoróhegyen, Makovecz Imre tervei alapján
készült különleges, természetbarát étteremben fogyasztottuk el az ebédet.
Élményekben gazdag, vidám napot
töltöttünk el együtt, melyre sokáig
emlékezni fogunk.
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A jégtorony és a tömegközlekedés titkai

Az elmúlt napok mozgalmasan teltek az Aquincum Általános Iskola
2.a osztályában, hiszen a gyerekek
két alkalommal is az iskolán kívül
tanultak. Először a sarkvidék élővilágáról, utána a tömegközlekedésről. A rendhagyó tanórákról Szíjártó
Bettina tanító néni írt összefoglalót.
Szeptember 29-én, pénteken a városligeti Vajdahunyad várába látogattunk el,
ahol A jégtorony titka címmel rendeznek
kiállítást és kincskereső játékot. A látványos kiállításba lépve egy képzeletbeli
sarkvidéki tájra érkeztünk, ahol a gyerekek bátorságukat és ügyességüket próbára téve kincskereső kaland részesei
lehettek. A fagyos tájakon átívelő utazás során kellett felkutatniuk a hajdani
jégóriások elveszettnek hitt, varázserejű
kincsét, melyet megkaparintott egy fondorlatos Kincsvadász. A kapzsi tolvaj
sarkvidéki Jégtornyába zárkózva, hét lakat alatt őrzi értékes zsákmányát.
Az expedíció bátor tagjai azonban eljuthattak a Kincsvadász búvóhelyére,
és visszaszerezhették az elbitorolt kincset. A képzeletbeli tájakon barangolva
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a kincskeresők váratlan akadályokba ütköztek, miközben a torony leleményes
ura lépten-nyomon ügyes trükkökkel
zavarta össze az elméjüket és az érzékeiket. A feladványok megfejtéséhez bátor
szívre, éles szemre, biztos fülre, és jó szimatra volt szükség.
Október 4-én, szerdán délután újra
HÉV-re szálltunk, de most az ellenkező
irányba, Szentendre felé a Városi Tömegközlekedési Múzeumba. Az öreg
kocsiszínbe lépve egy szempillantás alatt
visszarepültünk a múltba. Buszok, trolik, villamosok, hév szerelvények, melyeken talán még a gyerekek dédnagyszülei
is utazhattak.
Rejtvény erre a napra is jutott bőven.
A gyerekek egy-egy feladatsorral a kezükben keresték a megfejtéseket a kérdésekre. A helyes válaszok jutalma pedig
egy hatalmas közös játék a remízben.
A teremőr nénik megengedtek mindent,
amit a valós utazás során nem szabad:
szaladgálás, csengetés, ajtónyitás, járművekre mászás.
Levezetésképp hazafelé jól teletömtük a zsebeinket gesztenyével.
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Harrerosok a DOKK-on
Egy egyetemi nap
emlékei
Az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola két 5.b osztályos diákja, Nagy-Szentesi Máté és
Tenkes Helga abba a szerencsés
helyzetbe került, hogy szeptember 30-án Oláhné Balogh Éva
tanítónő vezetésével ellátogathattak a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen
megrendezett Digitális Oktatási
Konferencia és Kiállításra.
Fantasztikus érzés volt, hogy általános iskolásként átléphettük
az egyetem kapuját. Egy kiállítás
megtekintése volt a célunk, amin
a jövő digitális oktatásához kapcsolódó technológiai eszközöket és
újdonságokat mutattak be. Különféle interaktív táblákat állítottak ki
és ismertették a használatukat. Úgy
hiszem, ezeknek az alkalmazásával a gyerekek számára élmény lesz
a tanulás.

Sokféle robotot láthattunk működés közben, amiket akár a fiatalok
is programozhattak. Volt olyan ami
Lego-ból készült, ezen az ifjú programozók gyakorolhattak. Az egyik
robot még fekvőtámaszozni és karatézni is tudott! Nekem legjobban
az Abacusan-ArTec – Keltsd életre eszközcsomag tetszett. Az alkalmazás
segítségével a papírról életre kelt
a barnamedve és a szürke farkas.
Ez egy nagyszerű, élményekben
gazdag délelőtt volt. Remélem,
hogy az itt látott új technológiák
hamarosan a mindennapjaink részei
lesznek.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Retró számítógép kiállítás

A gyerekek nagyon nagy izgalommal
várták, hogy mit is fogunk majd ott
látni, hisz előtte beszéltünk már arról,
hogy szüleik, nagyszüleik gyerekkorában hol tartott az informatika, milyen
gépek voltak – kezdődik Nagyné Takács Ildikó matematika-számítástechnika tanár, és egyben reál munkaközösségi-vezető beszámolója.
A kiállítás végül még annál is érdekesebb volt, mint amire számítottunk.

Nagy Károly magángyűjtő, minden
osztályt szeretettel fogadott és nagyon sok érdekességet mesélt a kiállított gépekről, a gépek tervezőiről,
alkotóiról. A gyerekek kérdéseire szívesen és részletesen válaszolt.
Hogy mi tetszett a legjobban? Mindenkinek más. Az érintőképernyős
okostelefonokhoz szokott gyerekeknek furcsa volt a televízióra csatlakoztatott „billentyűzet”, de megcsodálták

a miniatűr TV-t és rádiót is. A lyukszalag javító is kuriózumnak számított.
Furcsa volt számukra, hogy alig pár
évvel ezelőtt az iskolások még Commodore 64-es gépeken írták a Basic
programokat és volt, aki kazettás
magnószalagot is most látott először.
A hordozható számítógépről megállapították, hogy autóval volt hordozható, nem kézben, a mai laptop őse.
Legnagyobb sikere annak a Commodore gépen játszható játéknak volt,
amelyet ki is próbálhattak.
Képes Gábornak a Neumann János
Számítógép-tudományi társaság munkatársának, aki csütörtökön volt a tárlatvezetőnk megígértük, ha Szegeden járunk,
feltétlenül meglátogatjuk az Informatika
Történeti Kiállítást, azt az Európában
egyedülálló gyűjteményt, ahol az egykori nyugati csúcstechnika találkozik a keleti komputermonstrumokkal.
Több diákunk visszament a délutáni
órákban is, hogy szüleiknek is megmutassák, amit délelőtt megcsodáltak és
együtt nosztalgiázhassanak azon, hogy
milyen is volt, amikor ők annyi idősek
voltak, mint most a gyerekeik.

Óvodai csoport indítása az Újpesti Óvoda, Általános Iskola és EGYMI-ben

Szeptember 1-jén régóta dédelgetett álma valósult meg
az Újpesti Általános Iskola és
EGYMI-nek azzal, hogy idén
ősztől óvodai intézményegységgel bővültek.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Óvodai csoportunk a Park óvodában
(1048 Budapest, Külső Szilágyi út 46.) kapott helyett, ahol a Hóvirág csoport
teljes csoportszobáját, a hozzá tartozó
mosdóhelyiséggel kaptuk meg, az intézmény többi részének megosztott
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használatával. Így egyszerre valósulhat
meg az integráció társadalmilag jótékony hatása, a szegregáció protetikus
környezetének biztosításával. Óvodai
férőhelyeink a nagy érdeklődésnek köszönhetően gyorsan beteltek.
Az óvodai csoportszoba teljes felszerelését, a tisztálkodáshoz és pihenéshez szükséges eszközöket és
a teljes játékparkot az Észak-Budapesti Tankerületi Központ biztosította óvodásaink számára, így a kisgyermekek egy új, egyéni szükségleteiket
és életkori sajátosságaikat figyelembe
vevő igényesen kialakított csoportszobát vehettek birtokukba.
Köszönjük az Észak-Budapesti
Tankerületi Központ vezetőjének
Tamás Ilona igazgató asszonynak,
hogy támogatta és segítette terveink
megvalósulását.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Medgyessy-s címvédéssel zárult az idei Óbudai Sportágbörze
Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. az önkormányzattal karöltve 2017-ben is
megrendezte az Óbudai Sportágválasztó fesztivált. Ennek keretében – a tavalyi évhez hasonlóan – verseny indult az „Óbuda
legsportosabb iskolája” címért
is. Az eseményről Vecsei András
tanító írását olvashatják.

A Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
tavaly szinte ellenfél nélkül nyerte el
az első évben kiírt címet, idén azonban – köszönhetően a hétköznapi időpontnak – sok kerületi intézmény képviseltette magát. Iskolánkból a teljes felső
tagozat megjelent a versenyen, kiegészülve két alsós osztállyal. A mozgósításnak köszönhetően idén is nagy

fölénnyel nyertük el a neves címet.
A börzén ezen felül egyesületi szinten
is sok gyerekkel képviseltük magunkat.
Intézményünk falai között tart edzéseket többek között a Táncpalánták MSE,
a Tung Harcművészeti Egyesület, a BASE,
a Kaszások és a Csillaghegyi Mozgás és
Szabadidő SE. Ennek köszönhetően
a színpadi bemutatókon számos gyermekünk megmutathatta magát.
A „legsportosabb iskola” cím elnyerése mellett azonban a legfontosabb
üzenet, hogy a sportágválasztónak
köszönhetően a diákjaink rengeteg
sportág alapjaival ismerkedhettek
meg, s talán el is indulnak valamelyik
sportág útján.

Pécsis Mazsorettek

Futónapon az Újpesti EGYMI
Az Újpesti Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény idén első
ízben vett részt a Káposztásmegyeri Sport-és Egészségnap, Futó
és Kerékpáros Fesztiválon, melyet
szeptember 23-án rendezett meg
Újpest Önkormányzata.
A fesztiválon intézményünk minden évfolyama képviseltette magát.
Alsó tagozatos tanulóink és a speciális csoportok a mini futáson vettek
részt, a felső tagozatos tanulók pedig
a 3 km-es maxi futáson. A tanulókkal együtt a gyógypedagógusok és a
szülők is aktívan részt vettek a programon. A pedagógusok egy része a
tanulókkal futott, mások a tanulók
kísérésében vettek részt és várták a
célban a befutókat. A rendezvényt kiTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

csi és nagy egyaránt nagyon élvezete.
Jó volt a szervezés, kedvezett az
időjárás. Köszönjük az élményeket!
Köszönjük Újpest!

- 20 -

Szeptember 30-án, talán az első
igazán hűvös őszi napon került megrendezésre az újpesti Sportparti,
ahol a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát a Hegyesi Dorottya
vezetésével fellépő mazsorett lányok
képviselték. Az eseményről BalogGál Tünde, az intézmény tanítója írt
beszámolót.
A lányaink izgatottan készültek a fellépésre, nagyon várták már ezt a napot.
Nagyon szépek voltak egyforma ruhájukban, a zenéhez illő kék szoknyában és
kabátban, kalapban. Ez volt az első fellépésük, kicsit izgultak is, amikor azonban
megszólalt a zene, az izgalom is elmúlt,
és a sok gyakorlás eredményeképpen
nagyon ügyesen mutatták be a produkciót. Reméljük, további fellépéseken is
részt tudnak venni, és megmutathatják
milyen ügyesek. Köszönjük a tanárnő
munkáját!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Műfüves pályát adtak át a Károlyiban

Budapest IV. kerületében mindig is a helyi önkormányzat kiemelt célja volt, hogy az iskolák
ne maradjanak ki a sportfejlesztésekből. Ennek eredményeképpen szeptember 29-én a hatodik
iskolai műfüves labdarúgópályát
adták át az Újpesti Károlyi István
Általános Iskola és Gimnázium
udvarán.
Az átadott műfüves pálya a Magyar
Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretében
létesült, melyet az MLSZ a látványcsapatsportok támogatásáról szóló
jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének eredményeként hirdet meg
évről évre.
A program segítségével eddig 2012ben az Újpesti Karinthy Frigyes
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, 2013-ban
az Újpesti Halassy Olivér Német
Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolában, valamint a Szent
János Apostol Katolikus Általános
Iskolában, 2014-ben az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
és Gimnáziumban, illetve a Lázár
Ervin Általános Iskolában épülhettek sportpályák, amely beruházások
30%-os önrész összegét minden estben az önkormányzat biztosította.
Lovász Tamás István, az MLSZ buTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

dapesti igazgatója köszöntőjében
kifejtette, hogy mindig nagy öröm
számukra, ha átadásra kerül egy-egy
ilyen pálya. Hozzátette: „A futballban elsősorban mindig az élvonal
látszik, hogy mi történik a nagy csapatokban, a válogatottban. De senki ne felejtse el, hogy a focit – bár
sok minden más is áll mögötte –
az emberek 98%-a a játék öröméért
játssza, hiszen ez egy játék, egy csapatjáték. Ezt szeretnénk ezzel a pályával is erősíteni a gyerekekben.”
Az ünnepélyes átadón Dr. Molnár
Szabolcs alpolgármester ismertette, hogy az önkormányzat vezetése
mindig is azt hirdette, hogy a sportot stratégiai ágazatként kezelik.
„Ezt nem csak szavakban tesszük,
hanem igyekszünk ezt a sportnak
minden részén, területén megtenni.
Jelenti ez a tömegsportrendezvényeket, a mindenki által látogatható
sportlétesítményeket.” – mondta,
majd hozzátette, az elmúlt években
számos sportlétesítményt fejlesztett, uszodát, sportparkokat épített
Újpest Önkormányzata.
„Ez a 6. általános iskolai műfüves
pályánk, egy rekortánt pedig jelenleg is építünk. Azt kívánom az intézmény diákjainak, hogy örömmel,
a sport öröméért használják ezt a pályát, és azt lássák benne, hogy ez arra
való, hogy a tanulás, a napi munka
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előtt, alatt, után kikapcsolódhassanak, hogy megtanuljanak csapatban,
együtt játszani, sportolni!” – fejezte
be beszédét az alpolgármester úr.
Az átadó ünnepségen vendégként köszönthettük Tamás Ilonát,
az Észak-Budapesti Tankerület igazgatóját, valamint Újpest egykori hírességeit, újpesti futball-legendákat:
Tóth Józsefet, Juhász Pétert, Dunai
Edét és Borbély László kapust is.
Újpesten működik az ország egyik
legpatinásabb
sportegyesülete,
az idén alapításának 132. évfordulóját ünneplő Újpesti Torna Egylet, mely számos olimpiai-, világ- és
Európa-bajnokot adott a magyar
sportéletnek.
Az egyesület az élsporton kívül
az önkormányzattal együttműködve komoly szerepet vállal az iskolai testnevelésben is. Így talán nem
véletlen, hogy Újpest idén sorozatban ötödik alkalommal nyerte meg
a Kihívás Napját a 70 ezer főnél
nagyobb lélekszámmal rendelkező
települések kategóriájában, s lett ismét a Legsportosabb Város.
forrás: ujpest.hu
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