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Székelyföldi élmények, 
avagy kerekes tanulók 
Potyondon
Hogy mit kerestek 2015 nyarán a Ke-

rék Általános Iskola és Gimnázium di-
ákjai csaknem 800 km távol Budapest-
től? Soha nem tapasztalt élményeket, 
látnivalókat! Az útról Ujvári Andrea és 
Tóth Ágnes számolt be újságunknak.
A III. kerület, Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzatának köszönhetően 25 
diák és két kísérő tanár lehetőséget ka-
pott arra, hogy megismerkedjen a törté-
nelmi Székelyföld csodálatos világával.
Egy napsütéses július reggel kelt útra 

a csapat még kissé álmosan. A külön 
busz azonban gyorsan megtelt élettel, 
vidámsággal, ami szerencsére kitar-
tott az igen hosszú út során. 
Cikkünk a 6-7. oldalon folytatódik

Jubileumi tanév a Csillaghegyi Általános Iskolában

Köszöntő
Kálnay Adél: Köszöntő

A nyár, a nyár , az elrepült,
a villanydrótra fecske ült,

készül már lassan messzire,
talán a világ végire.

Szállnak a napok, mint a szél,
kerengve hull már pár levél,

nekem is mindjárt menni kell,
nem cserélnék most senkivel!
Táskámban könyvek, füzetek,
vár rám egy pad és sok gyerek,
számok, betűk és dallamok...
Szervusz! Iskola! Itt vagyok!

Szeptember elsején 1,2 millió általá-
nos és középiskolás diák szedte elő a 
szobája mélyéről a rég nem látott isko-
latáskát, hiszen véget ért a mintegy két 
és fél hónapos nyári vakáció és ezzel 
megkezdődött a 2015/16-os tanév az 
iskoláinkban.
A tanév első Tan Ker Hír számával  

szeretnénk az idei évre is eredmé-
nyes és kitartó munkát kívánni di-
ákjainknak és pedagógusainknak 
egyaránt!

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a körzet országgyűlési képviselője, 
Tamás Ilona a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazga-
tója, Kelemen Viktória és Puskás Péter Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
alpolgármesterei. Cikkünk a 2. oldalon folytatódik

A Csillaghegyi Általános Iskola 
1965. szeptember első napján nyi-
totta meg kapuit a Dózsa György 
út 42. szám alatt, a Ráby Mátyás 
utcai Általános Iskola jogutódja-
ként, így az iskola történetében ez 
az ötvenedik, jubileumi tanév.
Az ünnepélyes tanévnyitót ebből az 

alkalomból megtisztelte jelenlétével 

Nyelvgyakorlás 
Angliában
Július 28-tól augusztus 9-ig 

az Aquincum Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 21 tanulója nyelvtanfo-
lyamon vett részt Angliában, a 
észak-devoni Barnstaple-ben.
Az élményekről Nagy Bea cso-
portvezető pedagógus beszá-
molóját olvashatják 
Büszkeséggel tölt el minket, 

hogy az angliai nyelviskola ta-
nárai Kirsty, Josie és Catherine 
maximálisan meg voltak eléged-
ve nyelvtanfolyamon részt vett 
21 diákunk felkészültségével, az 
igyekezetükkel és a magavisele-
tükkel.
Cikkünk a 8. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673448789564344.1073742201.1475479139361311&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673448789564344.1073742201.1475479139361311&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673448789564344.1073742201.1475479139361311&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673446339564589.1073742200.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673451039564119.1073742202.1475479139361311&type=3&uploaded=30
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673451039564119.1073742202.1475479139361311&type=3&uploaded=30
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673446339564589.1073742200.1475479139361311/1673446846231205/?type=3&theater
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Az ünnepélyes tanévnyitót 2. a osz-
tály vidám műsora nyitotta meg.
Ezután Varga Mihály miniszter úr 

tartotta meg beszédét, amelyben a jó 
környezetben lévő 50 éves iskolát és 
az abban folyó kiváló nevelői munkát 
méltatta.
Elmondta, hogy nem csak minisz-

terként, de négygyermekes családapa-
ként is létfontosságúnak tartja,  hogy 
Magyarország olyan országot kell te-
remtsen a gyermekeinknek, ahol nyu-
godtan tanulhatnak, boldogulhatnak 
és megtalálják jövőjüket. Hozzátette, 
gyermekeinket nem óvnunk kell a 
nehézségektől, hanem olyan biztos 
tudást, időtálló értékeket és kötődést 
kell adnunk nekik, amelyek birtoká-
ban képesek azokat legyőzni. Nem 
kis feladat ez szülőknek és tanárok-
nak. Minden 
é r i n t e t t -
nek sikeres 
2015/16-os 
iskolaévet kí-
vánok! - zárta 
beszédét.
A mélta-

tó szavak 
után Kurilla 
Györgyi, az 
iskola igazgatója köszöntötte a az 
iskola tanulóit, dolgozóit és a szü-
lőket, majd ismertette a jubileumi 
tanév programjait.
Lesznek pályázatok, kutatási fel-

adatok, beszélgetések a Csillaghegyi 
Általános Iskolához kötődő sikeres 

emberekkel, helytörténeti ismeretek 
bővítése, gyűjtőmunka, kiállítás, osz-
tálytalálkozó, retró farsang és kará-
csony, faliújság készítés, fantáziálás: 
milyen lesz az iskolánk 50 év múlva, ezen 
felül a hagyományos sulinap tűzijáték-
kal és az év zárásaként ünnepség.
Szeptember elején minden felső ta-

gozatos osztály húzott egy időszakot 
az elmúlt 50 évből, amely időszakból 
karácsonyig felkutat érdekességeket, 
fényképeket, embereket.
Ezt követően Budapest III. tanker-

ület igazgatója, Tamás Ilona mondta 
el köszöntőjét és nyitotta meg ünne-
pélyes keretek között az idei tanévet.
Az évnyitó után, a szózatot köve-

tően a Csillaghegyi Általános Iskolá-
ban is megkezdődött a mindennapi 
munka és vele a Jubileumi program-

sorozat.
Az azóta el-

indult délutá-
ni foglalkozá-
son résztvevő 
gyerekek asz-
faltrajzverse-
nyen szebb-
nél szebb 
r a j z o k a t 
készí tet tek, 

melynek témája „Az én iskolám” volt.
Az Esztergomi Ásványmúzeum Ván-

dorkiállítása egy hétig volt iskolánkban. 
Minden osztálynak és egy alkalommal 
a Katica Óvoda kicsinyeinek – mint 
minden évben – nagyon értékes fog-
lalkozást tartott a múzeum dolgozója.

Magyar Templeton Program 
A Magyar Tehetségsegítő Tanács 

és a nemzetközi hírű Templeton 
Alapítvány közös projektbe kezdett 
az idén Magyarországon. 
A programba keresik azokat a kog-

nitív (gondolkodási, megismerési) te-
rületen kiemelkedő képességű 10-19 
éves feltörekvő, ifjú tehetségeket, akik 
egy egyedülálló, elsőként Magyar-
országon induló, személyre szabott 
tehetségfejlesztő programban, a Ma-
gyar Templeton Programban vehet-
nek majd részt, melyről részletesen a 

www.templetonprogram.hu
oldalon tájékozódhatnak. 

A program honlapján jelentkező 10-19 
év közötti fiatalokból 200-an kerülhet-
nek be a Magyar Templeton Programba.
A programba beválogatott összes 

Junior Templeton Fellow-nak a legki-
válóbb és legsikeresebb magyar tudó-
sok, üzletemberek és szakértők segíte-
nek majd képzésekkel, mentorálással 
és számos más lehetőséggel, hogy 
kibontakoztathassák a bennük lévő 
tehetséget.
A program célja, hogy feltérképezzék 

a magyarországi tehetségeket, s közü-
lük is a legkiemelkedőbbeknek rend-
kívül sokoldalú támogatást nyújtsanak 
kiteljesedésük érdekében.
Ha elmúltál már 10 éves, de még 

nem töltötted be a 20-dik életévedet, 
Magyarországon vagy a világon bár-
hol élsz, és jól beszélsz magyarul, 
töltsd ki a teszteket ITT a program 
honlapján legkésőbb 2015. október 
20-ig, és adj esélyt magadnak!

Jubileumi tanév a Csillaghegyi Általános Iskolában

https://www.facebook.com/tankerhir3/
http://www.templetonprogram.hu/
http://www.templetonprogram.hu/
http://www.templetonprogram.hu/tesztek
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673446339564589.1073742200.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673446339564589.1073742200.1475479139361311/1673446352897921/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673446339564589.1073742200.1475479139361311/1673446916231198/?type=3&theater
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Egyszerűen hihetetlen, de elmúlt a 
nyár, kezdődik az iskola! A 2015/16. 
tanítási év megnyitó ünnepségén 
megtelt a Fodros Általános Iskola 
udvara diákokkal, pedagógusok-
kal, szülőkkel, hozzátartozókkal 
augusztus 31-én délután.
Kicsit már enyhült a rekkenő hőség, 

így a diákok vidáman üdvözölték a rég 
nem látott osztálytársakat, a szülőtár-
sak békésen folytattak eszmecserét az 
iskolakezdés gondjairól.
Az első osztályosok vidám zene és 

taps kíséretében vonultak az ünnep-
ség helyszínére, s az udvaron a már 
nagyobbak és még nagyobbak között, 
színpad előtt foglaltak helyet. Meg-
ható pillanat volt, mikor a kicsik a 

nyolcadikos diákoktól megkapták azt 
a kitűzőt, amely jelzi, hogy a Fodros 
diákjai lettek.
Az ünnepség a 4. a osztály és néhány 

elsős kisdiák kedves kis műsorával 
kezdődött, majd igazgatóasszonyunk 
köszöntő szavak kíséretében megnyi-
totta az új tanévet.
Tájékoztatta a hallgatóságot arról is, 

hogy ebben a tanévben iskola tanuló-
létszáma 550 fő felett lesz. Ebből 90 
elsős szeptember elsején kezdi meg 
tanulmányait.
Ezúton is kívánunk mindenkinek vi-

dám évkezdést, jó tanulást, valamint 
azt, hogy év végén - amit már úgy vá-
runk,- mindenki a tőle telhető legjobb 
bizonyítvány tulajdonosa legyen!

Az új tanévben is: 
„Jó tanuló, jó sportoló” 

ösztöndíj pályázat
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-

zata támogatásával az Óbudai Sport és 
Szabadidő Nonprofit Kft. a 2015/2016. 
tanévre is kiírja a „Jó tanuló, jó sporto-
ló” Ösztöndíj pályázatot.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

támogatásával az Óbudai Sport és Sza-
badidő Nonprofit Kft. a 2015/2016. tan-
évre is kiírja a „Jó tanuló, jó sportoló” Ösz-
töndíj pályázatot a III. kerületben lakó 
és tanuló, 7-12. évfolyamra beiratkozott 
tanulók számára, akiknek a 2014/2015-
ös tanév végén a tanulmányi eredménye 
elérte vagy meghaladta a 4.00 átlagot.
Havi 10.000. Ft pályázati támogatás-

ban idén is minimum 25 fő részesülhet 
10 hónapon keresztül.
A pályázat benyújtási határideje: 
2015. szeptember 30. (szerda) 12:00 órá-
ig. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem 
biztosít lehetőséget!
További részletek a letölthető pályázati 

felhívásban és a pályázati adatlapon ta-
lálhatóak ITT.
További tájékoztatás a +36 (1) 388-9770 
telefonszámon kérhető.

Kutatók Éjszakája az 
Árpád Gimnáziumban
Az Óbudai Árpád Gimnázium az 

idén is csatlakozik a Kutatók Éjsza-
kája programsorozathoz.
Az idei rendezvény a fény jegyében 

zajlik majd, így a fényhez kapcsolódó 
előadásokat láthat és hallhat a közönség 
szeptember 25-én, pénteken.
Délután fél háromkor diákjaink fény-

nyel kapcsolatos előadásaival indítunk. 
Később látványos, fénnyel kapcsolatos 
kémiai kísérletek bemutatása következik, 
késő délután pedigdr. Bordács Sándor 
Junior Prima díjas fizikus érkezik, aki a 
fénnyel kapcsolatos kutatásairól szóló 
előadásával vár mindenkit. A programot 
a ballagási ünnepségeink méltán leg-
népszerűbb műsorszámával, a világító 
buzogánybemutatóval zárjuk este hét 
óra tájban.
A részletes programok ITT!

Becsengettek a Fodrosban

Diákolimpia bronzérmek az Árpádban
Augusztus vé-

gén Mongóliá-
ban rendezték 
az U16 korosz-
tály sakkolim-
piáját.
A magyar válo-

gatott tagja volt 
második táblás-

ként Kántor Gergely (10.d), aki 
10 játszmájából 6,5 pontot szerzett. 
A magyar csapat (a győztes Irán vá-
logatottjával azonos pontszámot elérve) 
végül bronzérmet szerzett a verse-
nyen. Gratulálunk!

A u g u s z t u s 
25-31. között 
a szlovéniai 
Koperben ren-
dezték meg 
az idei Közép-
európai Mate-
matikai Diák-
olimpiát

A MEMO-n (MEMO = Middle Euro-
pean Mathematical Olympiad) csapatver-
senyben bronzérmes magyar csapat 
tagja volt Kovács Viktória (12.b), 
Meszlényié Róka Ágnes és Koncz Le-
vente tanítványa. Gratulálunk!

https://www.facebook.com/tankerhir3/
http://obuda.hu/hirek/az-uj-tanevben-is-jo-tanulo-jo-sportolo-osztondij-palyazat/
http://obuda.hu/hirek/az-uj-tanevben-is-jo-tanulo-jo-sportolo-osztondij-palyazat/
http://obuda.hu/hirek/az-uj-tanevben-is-jo-tanulo-jo-sportolo-osztondij-palyazat/
http://http://obuda.hu/hirek/az-uj-tanevben-is-jo-tanulo-jo-sportolo-osztondij-palyazat/
http://www.arpadgimnazium.hu/kutatok-ejszakaja-az-arpad-gimnaziumban/
http://www.arpadgimnazium.hu/kutatok-ejszakaja-az-arpad-gimnaziumban/
http://www.arpadgimnazium.hu/kutatok-ejszakaja-az-arpad-gimnaziumban/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673453506230539.1073742203.1475479139361311&type=3
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673453506230539.1073742203.1475479139361311/1673453749563848/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673454119563811.1073742204.1475479139361311&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673454119563811.1073742204.1475479139361311/1673454149563808/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673454119563811.1073742204.1475479139361311/1673454152897141/?type=3&theater
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A Bárczi Géza 
Általános Iskola 
megkapta a Te-
hetségpont cí-
met!  Az iskola 
lényegében már 
ezt megelőzően is 
tehetségpontnak 
számított, hiszen a 
cím elnyerése előtt is éppen így foly-
tak a hétköznapjaink.  Hogyan is? 
A tehetséggondozást és a felzárkózta-

tást egységben kezeltük. Kihasználtuk 
a belső adottságokat és lehetőségeket, 
az innovatív gondolkodásmódot, a 
mentorálási és versenyszervezési ta-
pasztalatokat.  Partnerséget építettünk 
ki elsősorban a kerület iskoláival, gimná-
ziumaival, az Önkormányzattal, az Aelia 
Sabina Zene,- Képző- és Táncművésze-
ti Iskolával, a Békásmegyeri Művelődési 
Házzal és még sorolhatnám tovább.
Tagjai lettünk az ÖKO-iskolai és men-

toriskolai hálózatnak. Ennek keretén be-
lül bemutatókra, műhelymunkára, közös 
szakmai gondolkodásra hívtuk kollégá-
inkat a kerület iskoláiból, de hírünk még 
távolabbra is eljutott, hiszen messzebb-
ről is érkeztek hozzánk vendégek. 
Tanulóink különböző fővárosi és or-

szágos versenyeken elért eredményei 
is bizonyították, hogy a tehetségekre – 
amellett, hogy befogadó iskola vagyunk 
– nagy figyelmet fordítanak iskolánk 
pedagógusai. Tehetséges tanulóinkat a 
differenciált óraszervezéssel, nívócso-
portos oktatásban és szakkörökön is ki-
emelt figyelemben részesítettük.

Iskolánk nem-
csak a KLIK pá-
lyázati juttatásaira 
alapozott, hanem 
többirányú pályá-
zati lehetőséget is 
felhasználtunk. Így 
kapcsolódtunk be 
a MATEHETSZ 

által kiírt tehetséggondozási program-
ba, amely anyagi segítséget nyújtott az 
eszközbeszerzéseknél. Több pályázaton 
is nyertünk, amit Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata hirdetett meg. Minden 
olyan lehetőséget megragadtunk, amely 
előreviheti az iskolát, tanulóinkat.
Évente megrendezésre kerül számos 

versenyünk, hagyományőrző progra-
munk. Csak néhány közülük a teljesség 
igénye nélkül: Bölcs Bagoly Műveltsé-
gi Csapatverseny (saját fejlesztésű kerületi 
verseny), kerületi rendezvényeken, ün-
nepségeken való szereplés, projekt hét 
szervezése, intenzív hét szervezése, havi 
rendszerességgel ÖKO-programok 
(BárcziZoo, akadályverseny, stb.), Bogrács-
fesztivál, Szüreti Bál, Márton napi vi-
gasságok, Luca napi vásár, Farsangi bál, 
Bárczi Gála. Osztályszinten is megvaló-
sultak tehetségfejlesztő programok (drá-
majáték, úszás, furulya, sakk), bár ez több-
letmunkát igényelt mind tanártól, mind 
diáktól.
Most, hogy tehetségponttá vált az is-

kolánk, továbbvisszük és továbbfejleszt-
jük ezeket a hagyományokat, tovább 
gazdagítjuk programtárunkat, tehetség-
gondozó munkánkat.

Tehetségpont lett a Bárczi Géza Általános Iskola Fodros-teszt gólyáknak
A Fodros Általános Iskolában 

hagyomány, hogy az iskola 8. 
osztályos diákjai vetélkedőre 
hívják az újdonsült felsősöket, 
amiből mindig vicces és élmé-
nyekkel teli nap kerekedik.

A gólyák jelen esetben az iskola 
ötödikesei, akik szeptembertől a 
felső tagozatba léptek.
A nyolcadikosok gondoltak egyet, 

s összeállítottak egy „nagyon ne-
héz, csavaros, feladatsort”, amelyet 
csak azok tudnak megoldani, akik 
jól ismerik a Fodros iskola minden 
zegzugát, minden munkatársát a 
portástól az iskolatitkárig.
A végzős diákok aztán a pénteki 

osztályfőnöki órán osztályfőnöke-
ikkel együtt bekopogtak az ötödi-
kes osztályokba, s megkérték a „kis 
gólyákat”, „küzdjenek ” közösen a 
nagyokkal, s vegyenek részt a csala-
finta játékban.

Mondanom se kell mennyi móka, 
nevetés lett a játék vége. Még a ta-
náriban elmélyülten dolgozó taná-
rok sem állták meg mosoly nélkül, 
amikor egy-egy gyerekcsapat udva-
rias kopogtatás után arra kérte a je-
lenlévőket, hadd számolják meg az 
ablakok számát a helyiségben…

Másodszorra ÖKO iskola a Csillaghegyi
Az Emberi Erő-

források Miniszté-
riuma által felkért 
Értékelő Bizottság 
javaslatára Sipos 
Imre köznevelésért 
felelős helyettes ál-
lamtitkár úr döntése 
értelmében a Csillaghegyi Általános 
Iskola a 2016. január 1.-2018. decem-
ber 31. közötti időszakra elnyerte az 

Ökoiskola címet.
A cím elnyerését 

tanúsító oklevelet 
ünnepélyes kere-
tek között az Em-
beri Erőforrások 
Minisztériuma és 
a Földművelésügyi 

Minisztérium tisztségviselői adják át 
az iskolák képviselőinek, előrelátható-
an 2015 decemberében.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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A Fodros Általános 
Iskolában híven a ha-
gyományaikhoz idén 
is  Sulinyitó testvérosz-
tály-programot szer-
veztek az osztályfőnö-
kök osztályaiknak.
Iskolánkban testvér-

osztályok működnek, 
vagyis az alsó évfolya-
mosoknak a felsősök lesznek a testvér-
osztályaik, ezért a pénteki osztályfőnöki 
óra egy alakuló ülése is ennek. 

Mind a kicsi, mind a 
nagy diákok idén is nagy 
igyekezettel készülődtek 
testvérosztályuk fogadá-
sára, vendégül látására. 
Közös énekléssel, ismer-
kedős játékokkal sport-
vetélkedőkkel kezdték az 
új tanévet.
Összességében el-

mondhatjuk, hogy kellemes hangulatban 
telt az óra, a gyerekek nagyon jól érezték 
magukat, és várják a következő találkozást.

A Bárczi Géza Általános Iskola idén 
is megrendezte hagyományos tan-
évnyitó programját, melyet gyerek, 
szülő, tanár egyaránt szeret.
Az ok egyszerű: kiváló alkalom ez egy 

kis kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre, 
közös tevékenykedésre, örömteli együtt-
létre. Szerencsére ebben az évben is gyö-
nyörű napsütéses időnk volt!
Már 8 órától nagy készülődés hallatszott 

az udvar felől. Aztán egyre több helyen 
lobbant föl tűz, s a tűz fölötti bográcsok-
ba egymás után kerültek bele a finom 
zöldségek, húsok, fűszerek.  Hamarosan 
min den bográcsban rotyogott vala-
milyen finom étel. Persze akadtak olyan 
osztályok is, akik úgy döntöttek, hogy 
bogrács helyett inkább egy rácsot hoz-
nak. Ez került a tűz fölé, és már sült is a 
kolbász, virsli, zöldségek.
A délelőtt folyamán a gyerekek több 

színes program közül választhattak. Volt 
itt arcfestés és kötélhúzás, logikai játékok 
és póker, könyvjelző készítése, gyöngy-

fűzés, hajtogatás, társasjáték. Akik in-
kább mozogtak volna, azok mehettek 
aerobikozni, focizni, asztaliteniszezni.
Az ÖKO munkacsoport vezetésével, a 

szülők segítségével pedig egy hangulatos 
virágtartóval lett gazdagabb az iskola. Ez 
pedig nem más, mint vidám színekre fes-
tett, a forgalomból kikopott autógumik, 
amelybe gyönyörű virágok kerültek.
11 óra után két látványos bemutató 

következett: táncosok és dobosok szóra-
koztatták a jelenlévőket. Közben megfőtt 
az étel, elkészült minden! Nemcsak a pör-
költ, a paprikás krumpli, a gulyás, a lecsó 
sikerült nagyon jól, hanem az egész nap! 
A rendezvényt megtisztelte jelenlété-

vel Kelemen Viktória Alpolgármester 
Asszony is, így a rendezvény végén tőle 
vehették át az osztályok a vidám nap em-
lékéről az okleveleket.
A remek hangulat, a gyönyörű idő, a 

gazdag programok, a finom étkek íze és 
az együttlét öröme még sokáig emléke-
zetessé teszi ezt a napot.

Bográcsfesztivál a Bárczi Iskolában Kora őszi pillanatok a 
Fodros kertjében
Egy Öko iskola udvarán nem csak 

tavaszi nagytakarítás van ám, így 
esett meg, hogy egy péntek dél-
után „udvarrendezőkkel” telt meg 
a Fodros Általános Iskola kertje!

Az őszi nagytakarítást is ugyanolyan 
komolyan kell venni, mint a tavaszit, 
annál is inkább, hiszen szeptember-
ben tarja számon a naptár a Takarí-
tás világnapját. A száraz, forró nyár 
bizony alaposan megtépázta a Fodros 
gyönyörű kertjét. 
Ezt látva a napközis munkaközösség 

szeptember 18-a, péntek délutánjára te-
hát megszervezte az őszi udvarrendezést. 
Szülők, gyerekek, pedagógusok lelkes 

csapata együtt gereblyézett, söpört, 
szedte össze a szemetet. Szerencsére 
az időjárással is szerencsénk volt! 
Anna néni és Ágota néni pedig már 

a koradélutáni órákban a bogrács alá 
gyújtott, s hamarosan ínycsiklandó le-
csóillat áradt szét a meleg délutánon 
az árnyas fák alatt.

Kellemes órákat töltöttünk együtt. A 
munka végeztével öröm volt végigsé-
tálni a tiszta, rendezett udvaron, hű-
sölni a kerti pavilonban, vagy a diófa 
alatti padon, s falni az ízletes lecsót. .
Köszönjük mindenki segítségét, tá-

mogatását e kellemes délután megva-
lósításához!

Testvérosztályok találkozója a Fodrosban

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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A legnagyobb jóindulattal sem állít-
ható, hogy nem volt erőpróba a több 
mint 12 órás út, ám annál nagyobb 
örömöt jelentett megpillantani az első 
székely kapus falvakat, amik egyér-
telműen jelezték, hogy a kilométerek 
lassan elfogytak, az úti cél már látha-
tó. A szálláshely minden várakozást 
felülmúlt, modern, kényelmes szobák 
várták a fáradt gyerekeket. A házhoz 
hatalmas zöld, sportolásra alkalmas 
terület is tartozott, és persze a kíván-
ságainkat leső szakács nénikről sem 
szabad megfeledkezni, akiknek titkolt 
szándéka volt - első perctől kezdve - 
röpke tíz nap alatt felhizlalni az egész 
sereget, hogy hazaérve a szüleik se 
ismerjenek az egészségtől kicsattanó 
gyerekükre.
Hát így kezdődött a mi híres tábo-

rozásunk Potyondon, merthogy a 
Fiság felső völgyének e kis végfaluja 
volt a szálláshelyünk. Potyondot vagy 
Pottyondot (a századfordulón ugyanis 
még ez volt „leánykori neve”) a leglustább 
tanuló is pár perc alatt körbefuthat-
ta, hisz egészen pici településről van 
szó, mindössze 267 lakóval. Budapest 
harmadik kerületéből érkező diákok, 
akik a szomszéd lakásban élőket sem 
ismerik kerekre nyílt szemekkel cso-
dálkoztak rá, hogy ebben a zárt világ-
ban mindenki köszön mindenkinek, 

beleértve őket is, sokkal nyitottabbak 
és barátságosabbak az emberek. Ha 
kimentek az útra, akkor nem kellett 
száguldó autókkal számolniuk, leg-
feljebb arra kellett ügyelniük, hogy a 
legelőről éppen hazaérkező tehene-
ket, kecskéket, juhokat elengedjék, 
illetve az úton hagyott, még meleg, 
bogyókba, lepényekbe ne két lábbal 
tapicskoljanak bele.
Reggel madárcsicsergésre keltek, ki-

véve az álomszuszékokat, akiket dörgő 
tanári hang figyelmeztetett a napkeltére, 
merthogy nem sokáig lustálkodhattak, 
hiszen minden napra jobbnál jobb prog-
ramot szerveztek számunkra.
Ennek köszönhetően számos hely-

re eljutottunk. Hosszú lenne minden 
egyes látnivalót sorra venni, ezért 
egyet-egyet ragadok ki.
Az egyik legnagyobb élményt a vá-

rosi diákoknak a szekértúra jelentette. 
Még kora reggel volt, de a szekerek 
már a ház előtt álltak. Friss széna a 
lovak előtt, kockás pléd az üléseken. 
Már csak mi hiányoztunk, ezért nem 
várattuk őket sokáig, felpattantunk a 
szekerekre, amik lassan komótosan 
döcögve megindultak alattunk. Las-
san ment a szekér, nem siettünk. Ta-
lán már hozzászoktunk, hogy ez itt 
nem a nyüzsgő nagyváros, itt jut idő 
mindenre, így a szemlélődésre is. Vég-

Székelyföldi élmények, avagy kerekes tanulók Potyondon
re észrevehettük a minket körülvevő 
természetet, a csodás növényvilágot. 
Sokat tanultunk helyi vezetőnktől, 
Barnától Székelyföld gazdag és válto-
zatos flórájáról és borvízkincséről. Az 
út mellett pazar színkavalkádban min-
denféle növény hajladozott a szélben, 
de mind közül talán az encián kéksége 
ragyogott legélénkebben. Megtudtuk, 
hogy rengeteg gyógynövény találha-
tó itt, amiket a helyiek előszeretet-
tel gyűjtenek is tavasztól késő őszig, 
hogy belőlük télen gyógyító főzeteket 
készítsenek. Mindennapos látványnak 
számít itt az otthon méregdrágán kap-
ható rókagomba, a nagy őzlábgomba, 
az óriás pöfeteg, a kaszálókon megbú-
jó apró szegfűgomba, de nem ritka az 
árnyas fák alatt termő vargánya sem, 
vagy, ahogy a helyiek nevezik, a med-
vegomba.
Apropó, medvék. Az otthon maradó 

szülők mind azon imádkoztak, hogy 
nehogy találkozzunk egy kóborló 
medvével, mi pedig minden este azzal 
a reménnyel aludtunk el, hogy hátha 
másnap sikerül egy találkozót össze-
hozni velük. Merthogy kétség kívül 
ott voltak körülöttünk, erről számos 
jel tanúskodott. Láttunk ugyanis ha-
talmas medvemancs nyomokat, álta-
luk kitúrt hangyavárakat, letarolt tisz-
tásokat, felborogatott szemeteseket, 
csak épp őkelméket nem sikerült saj-
nos megpillantanunk.
Nagyon tetszett tanulóinknak Csík-

szereda és Csíksomlyó. Elmondha-
tom, hogy jókor voltunk jó helyen, 
ugyanis így részt vehettünk egy nem 
mindennapi eseményen is. Az éven-
te megszervezett Ezer Székely Leány 
Napja pont arra az időpontra esett, 
amikor mi is Erdélyben jártunk. Ez 
a székely népviselet, néptánc és nép-
zene hagyományőrző találkozója, 
amelyre rendszerint július első vasár-
napján kerül sor Csíkszeredában. Az 
évről évre megrendezett találkozó le-
hetőséget teremt a székely népviselet 
és népművészet értékeinek bemutatá-
sára, megőrzésére, népszerűsítésére.
A cikk a következő oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673448789564344.1073742201.1475479139361311/1673448869564336/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673448789564344.1073742201.1475479139361311&type=1


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 7 -Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Az esemény seregszemlével kezdődik, 
Csíkszereda főterén felvonulnak a szé-
kely falvak népviseletbe öltözött leányai 
és legényei, népi játékok bemutatásával, 
körtánccal szórakoztatják az összesereg-
lett közönséget, majd együtt vonulnak ki 
a csíksomlyói nyeregbe Csík különböző 
vidékeiről és a Székelyföld távolabbi tá-
jairól sajátos népviseletükben érkező, 
néptáncukat, népzenéjüket és népda-
laikat magukkal hozó hagyományőrző 
csoportok. Gyerekeink nagy örömmel 
vegyültek el a forgatagba, de természete-
sen megnéztük a híres kegytemplomot 
és a csodatevő Mária-szobrot is, vala-
mint a csíkszeredai Mikó-várat. 
Nagy élményt nyújtott a Parajdi Sóbánya 

földalatti gigantikus világa, ahová menet-
rendszerinti buszjáratok szállítják a ven-
dégeket. A 120 méter mélyen fekvő lát-
ványosság után a korondi népművészek 
alkotásait csodáltuk meg, s gondolom, 
nem árulok el nagy titkot, de senki nem 
hagyta el üres kézzel Korondot, mindenki 
talált kedvére való ajándéktárgyat.
A természet igen bőkezűen bánt annak 

idején Erdéllyel. Ott bújik meg a hegyek 
között a páratlan szépségű Medve-tó, a 
Szent Anna-tó, Tusnádfürdő és a Mo-
hos tőzegláp. Mindezt szerencsénk volt 
látni, sőt a jó idő miatt még egy rövid 
Anna-tavi fürdőzésre is sor kerülhetett.
A természet szépsége mellett számos 

történelmi és kulturális emléket is meg-
tekintettünk. Felkerestük Farkaslakán 
Tamási Áron emlékhelyét, Kézdivásár-

helyen Gábor Áron szobrát. Jártunk a 
prázsmári erődtemplomban, és termé-
szetesen megnéztük Brassót is. Brassó 
városa önmagában is több oldalnyi él-
ménybeszámolót megér, nem is tudtunk 
mindent megnézni, de talán a leglátvá-
nyosabb emlékeket sorra vettük.
Felvontattuk magunkat a Cenk-hegyre, 

ahol még láthatók Brassó várának alap-
falai, valamint pazar kilátás nyílik a város-
ra. Lenyűgözve álltunk a Fekete-temp-
lom 1383 és 1424 között épült falai alatt. 

Megtudtuk, hogy az egykori Magyar-
ország legnagyobb temploma volt ez, 
déli kapuja felett Mátyás és Aragóniai 
Beatrix címere látható. A gótikus város-
ház mellett elterülő hatalmas park iga-
zán üdítő volt a majdnem harminc fok 
melegben. A szerencse itt is mellénk 
szegődött, mivel Brassó főterén épp ki-

Székelyföldi élmények, avagy kerekes tanulók Potyondon
rakodóvásár volt, s ez a diákoknak ter-
mészetesen igen tetszett.
S mit adott még ez az út a számos él-

mény mellett? Például új ismeretséget, 
egy helyi történelem tanár személyében, 
akinek lelkesedése következtében már az 
első napokban megtanultuk Orbán Ba-
lázs nevét, s nem hiába, mivel akárhová 
mentünk, mindenütt „találkoztunk vele”. 
Ő volt a szerzője annak a hat kötetből álló 
műnek, amely Székelyföld leírását tartal-
mazza, ezért nem véletlen, hogy nagy 
tisztelet övezi emlékét, aminek számos 
tárgyi bizonyítékát is láthattuk. Továbbá 
megismertünk egy ízig-vérig elkötelezett 
biológust, aki puszta kézzel halászta ki 
a pocsolyákból az unkákat, hogy meg-
mutassa mi a különbség hím és nőstény 
béka között. Az ő kezében még a halak is 
dalra fakadtak, nem csoda hát, ha az éne-
kes kabócákból, ha nem is gyönyörű, de 
kétségkívül énekhangokat csalt elő. Az ő 
közelében minden életre kelt, amiről azt 
hittük száraz ág, az botsáska volt, a virág 
hirtelen pillangó formát öltött, s elre-
pült, még a növények titokzatos világa is 
megelevenedett az előadásában. Megis-
merkedtünk a helyi szokásokkal, hagyo-

mányokkal, megtettük első botladozó 
menasági tánclépéseinket, sütöttünk kür-
töskalácsot faszénparázson. S nem utol-
só sorban kialakult egy nagyszerű csapat, 
egy olyan közösség, akik talán a jövőben 
is tartják majd egymással a kapcsolatot, a 
barátságot az iskola falain kívül is, hiszen 
összeköti őket a közös élmény.
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A kísérő tanárok Annamari néni, Bea 
néni és Nóra néni is szeretné megkö-
szönni Nektek, hogy minden igyekezete-
tekkel azon voltatok, hogy minél haszno-
sabban teljen az a csodálatos tizenhárom 
nap, amit soha sem fogtok elfelejteni.
Utunk első állomása Brüsszel volt, ahol 

a város jelképénél (Maneken pis) volt al-
kalmunk fotózkodni majd megkóstolni 
a fincsi goffrit.
Estére a tranzitszállásra értünk, ahol va-

csora után egy rövid angol óra keretében 
készültünk fel a másnapi látnivalókból, 
majd egy kellemes calais-i séta után pi-
hentük ki magunkat.
Másnap hajnalban „átkompoltunk”, 

és az Egyesült Királyság területén - im-
már a bal oldalon közlekedve először a 
Cantebury Katedrálist tekintettük meg.
Ezen a napon este 19 órára érkeztünk 

meg Barnstaple-be, Észak-Devon me-
gye központjába, ahol a gyerekeket már 
izgatottan várták a vendéglátó családok. 
Tudniillik a gyerekek párosával illetve hár-
masával voltak elszállásolva, családoknál.
Minden gyerek érthetően izgult a meg-

érkezés előtt az idegen környezet miatt, 
de ezt vendéglátóik türelme és kedvessé-
ge igen hamar feloldotta. Nagy élményt 
jelentett számukra, hogy meg tudták 
magukat értetni és az első nap után nagy 
izgalommal meséltek egymásnak a csalá-
dokról, az első benyomásokról.
A gyerekek délelőtt nyelvórákon vet-

tek részt, délután pedig kirándulásokat 

tettek. A tanórákon három csoportban 
anyanyelvi tanár foglalkozott velük, cso-
portcserével. Egyikük kommunikációs- 
szókincsbővítő beszéd centrikus órákat 
tartott megteremtve az ismeretszerzés 
egységét, beépítve óráiba a kirándulások 
előkészítését és feldolgozását, míg a má-
sik szituációs gyakorlatokkal, a drámape-
dagógia segítségével a diákok kezdetben 
előforduló gátlásait oldotta. A harmadik 
pedagógus pedig felkészítette a gyereke-
ket a záró prezentációra.

A két egész és a félnapos programok 
alkalmával hivatásos idegenvezetők kísér-
tek el minket, akik maximálisan alkalmaz-
kodva a gyerekek nyelvi szintjéhez, igazi 
„nyelvi” élménnyé varázsolták a kirándu-
lásokat. Leginkább Tim lopta be magát a 
gyerekek szívébe tréfás egyéniségével. 
Élmények sokasága várta a gyerekeket: 

Ültünk az óriáskeréken Torquay-ben 
és Drake kapitány kalózhajóját is lát-

Nyelvgyakorlás Angliában
tuk Brixham-ben. Interjút készítettünk 
Ilfarcombe lakosaival. Fürödtünk a ten-
gerben Woolacombe-nál és utaztunk 
egy Viktória korabeli hidraulikus siklón 
Lynton és Lynmouth között. De eme 
viharos a legnagyobb szenzáció mégis 
azok az óriási hullámok voltak, melyek a 
parton megtörve sokunkat beterítettek.
Ellátogattunk Knighthayes-be, ahol egy 

lenyűgöző kastélyban és egy gigantikus 
angol kertben tölthettünk el több órát, 
átélve, illetve elképzelve az angol arisz-
tokrácia életstílusát.
Voltunk Tintagel-ben, ahol felül-

tünk Artúr király gránit trónjára és az 
Excaliburt is a kezünkben tarthattuk, mi-
után Merlin, a varázsló elmondta a király 
és a kerekasztal lovagjainak történetét.
Hazafelé megálltunk Londonban, ahol 

a Trafalgar térről a Buckingham Palotá-
hoz sétáltunk. Ezután a St. James’s Par-
kon át először a Wesminsteri apátságot 
majd a Parlamentet és a Big Bent csodál-
tuk meg.
Utunk a Downing Street 10-hez veze-

tett, ahonnan a Victoria Embarkment-
en végigsétálva jutottunk el a Millenium 
Footbridge-hez és a St. Paul Katedrálishoz. 
A Temze másik oldalán lefotóz-

hattuk Shakespeare Globe Szín-
házát majd továbbhaladva a 
Tower-nél tölthettünk el egy órát.
A tanfolyam elvégzését igazoló bizonyít-

vánnyal és sok-sok fényképen megörö-
kített vidám pillanattal a bőröndünkben 
érkeztünk haza augusztus 9-án éjfél körül.
Biztosak vagyunk benne, hogy a tanfo-

lyam nem csak hasznos volt, de csodála-
tos élményt nyújtott minden diákunknak.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673451039564119.1073742202.1475479139361311&type=3&uploaded=30
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673451039564119.1073742202.1475479139361311/1673451129564110/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673451039564119.1073742202.1475479139361311/1673451419564081/?type=3&theater
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Idén nyáron is 41 diák részvéte-
lével valósulhatott meg a lengyel-
magyar gyermek csereüdülés.
A Békásmegyeri Veres Péter Gim-

názium és az Óbudai Árpád Gimná-
zium tanulói tizenkét napot töltöt-
tek Wroclawban és az Alsó-sziléziai 
fürdővárosban, Polanica Zdrójban 
Varsó-Bemowo Önkormányzatának 
vendégeiként.
Mindkét iskola tanulói hamar meg-

ismerkedtek egymással, sok új ba-
rátság is szövődött. 
A diákok megismerték Wroclaw 

történelmi és kulturális nevezetessé-
geit, Lengyelország és hazánk közös 
történelmét, a nagyváros magyar vo-
natkozású szakrális helyeit, a város 
lakóinak mindennapi életét. Elláto-
gattunk az állatkert Afrikáriumába, 
a SKY Tower 49. emeletén szem-
lélhettük egy nyári zápor belsejét, 
megismertük a wroclawi törpéket, a 
Fő téren minden este kellemes zenét 
hallgattunk.
Alsó-Sziléziában sokat kirándul-

tunk: jártunk arany- és szénbányá-
ban, középkori várkastélyban, a Na-
póleon-korabeli Donzon Erődben. 
Túráztunk a Tábla-hegységben, 
megcsodáltuk a vidék gyönyörű pa-
norámáját, Klodzko-ban a közép-
kori földalatti város életével ismer-

kedtünk meg. Polanica Zdrój bájos 
hangulatú, a XX. század elejét idéző 
kellemes kis fürdőváros, gyönyörű 
parkjai, rengeteg virágos növénye, 
mediterrán folyó partja elbűvölt 
bennünket.
Néhány nap alatt mindenki megba-

rátkozott a lengyel konyha ízeivel, 
megkóstoltuk a káposzta-, a cékla- 
és az uborkalevest, és biztosak va-
gyunk abban, hogy vendéglátóink 
igyekeztek kedvünkbe járni.
A magyar csoporttal egy időben a 

bemowoi tanulók is velünk nyaral-
tak, így lehetőségünk volt röplabda, 
foci és kosárlabdázás mellett egy-
mást is megismerni. A lengyel és 
magyar diákok között hamar baráti 
kapcsolat alakult ki, néhány kulturá-
lis program is elősegítette ezt. 
A csereüdülés sok új ismeretet 

nyújtó, jó hangulatú együttlét volt. 
Idézet az egyik tanuló véleményé-
ből, mait sokan osztottak
„Az utazás nagyon szuper volt. Nagy-

jából sosem unatkoztunk, a programok 
változatosak voltak, ami nagyon tetszett. 
Örültem, hogy a társaság így összeková-
csolódott pár nap alatt. Köszönöm, hogy 
ennyi élménnyel gazdagodhattam.”
Köszönjük az Önkormányzatnak, 

hogy lehetőséget biztosított erre a 
nyaralásra.

Árpádosok és Veresesek Lengyelországban Sóstó visszavár!
Idén augusztus 2-án zárult le az 

ifjúság nyaraltatása Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának 
sóstói üdülőjében. Mindenki 
örömére igazi nyári időben tölt-
hették el a szünidőt a III. kerü-
leti diákok.

Változatos programokon vettek 
részt, a tihanyi és balatonfüredi 
kirándulások mellett bőven jutott 
idő sportolásra is. Mindenki kedve 
szerint választhatott, volt, aki röp-
labdázott és focizott, míg mások 
inkább a cselgáncs elemeit tökéle-
tesítették. A művészi hajlamokkal 
rendelkezők pedig kézműves foglal-
kozások keretein belül mutathatták 
meg kreativitásukat.

Az estéket közös programok zár-
ták, amelyhez az erdélyi és lengyel 
cserediákok is csatlakoztak. Volt 
kertmozi, disco, különböző játé-
kos vetélkedők és természetesen, 
ha már tábor, akkor a tábortűz sem 
maradhatott el.
Jövőre is sok szeretettel várjuk a 

táborozni vágyó fiatalokat és re-
méljük hasonlóan jó élményekkel 
térnek majd haza, mint az idei nyá-
ron.

forrás: obudasport.hu

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1655550554687501.1073742198.1475479139361311/1655552228020667/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1655550554687501.1073742198.1475479139361311&type=3
http://obudasport.hu/2015/08/sostoi-taborunkban-ezen-a-nyaron-is-jokedvuen-zajlott-az-elet/
http://obudasport.hu/2015/08/sostoi-taborunkban-ezen-a-nyaron-is-jokedvuen-zajlott-az-elet/
http://obudasport.hu/2015/08/sostoi-taborunkban-ezen-a-nyaron-is-jokedvuen-zajlott-az-elet/
http://obudasport.hu/2015/08/sostoi-taborunkban-ezen-a-nyaron-is-jokedvuen-zajlott-az-elet/
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Július 20-tól 26-ig tartott az idei 
hagyományos sóstói tábor az 
Aquincum Angol-Magyar Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola di-
ákjainak. Hosszú idő elteltével 
ismét köszönthettünk alsó tagoza-
tosokat; a 15 ifjú táborozó mellett 
10 még ifjabb erősítette sorainkat.
Az időjárás idén várakozáson felül 

igyekezett a kedvünkben járni, bár a hét 
vége felé már kicsit túlzásnak éreztük a 
30 fok feletti átlaghőmérsékletet. 
A helyi táborszervezők a hagyományos 

programokkal vártak: zászlófelvonás, 
tini-diszkó, szabadtéri mozi, karaoke, 
vetélkedő, és tábortűz színesítette esti 
programjainkat. A konyhára senkinek 
nem lehetett panasza, aki elfogyasztotta, 
amit elé raktak, elégedett volt.
Programokkal mi, a kísérőtanárok sem 

maradtunk adósok, a hét során változa-
tos kihívások elé állítottuk a különböző 
életkorok alapján összeállított vegyes-
csapatainkat. Természetesen az erőfeszí-
tések jutalma sem maradt el: a hét végére 
a csapatok sokoldalúságuktól függően 
sok-sok „sóstói dollárt” költhettek a 
hagyományos árverésen hasznosabbnál 
hasznosabb kacatokra. 
Az idősebb lányok, az „anyák” példa-

értékű munkával fogták össze „gyer-
mekeiket”, így egyik csapat sem maradt 
szégyenben, pedig a kapott feladatok 

sokszínűsége méltó kihívást jelentett 
mindenki számára. Réka néni által pre-
zentált vetélkedő és számos társasjáték a 
tájékozottságot, megfigyelőképességet, 
logikát, gyorsaságot és emberismeretet, 
míg a biciklitúra, íjászat, petanque, asz-
talitenisz versenyek az izmokat tették 
próbára. A hagyományos pólófestés 
sem maradhatott el és a legjobban várt - 
talán a legjövedelmezőbb- éjszakai „Ró-
kavadászat” még azt is elfeledtette az 
ifjúsággal, hogy a 100%-ra feltöltött te-
lefonokat – energia-takarékossági okok-
ból - kihúzzák a konnektorból, pedig ezt 
a tevékenységet a hét folyamán naponta 
4-5 alkalommal stabilan megismételték.

Sóstón az Aquincumosok Vándortábor az Óbudai 
Nagy László Általános 
Iskolában
Az Óbudai Nagy László Általá-

nos Iskola idei 21. vándortáborát 
augusztus 4-11-ig az Ormánságban 
tartotta. A 30 tanuló és 3 pedagógus 
kísérőjük érdekes programokkal 
tarkítva túrázták végig ezt a 8 napot. 
Kovács Judit, Kövesdy Csaba, 
Strausz Tamás beszámolóját olvas-
hatják. 
A vándortáborunk bázishelyei - me-

lyek egyben a szálláshelyeink is voltak 
- az aprófalvas Ormánsági vidék gyö-
nyörű települései: Rádfalva, Kémes, 
Mailáthpuszta és Sellye voltak.
A bázisváltásokat nagyrészt gyalogo-

san tettük meg turistatérkép alapján. A 
pihenőnapokon csillagtúráztunk a kö-
zeli nevezetességeket felkutatva. Átlag-
ban napi 8-14 kilométert kirándultunk, 
de a nagy hőség miatt túráink megeről-
tetőbbek voltak, mint amire számítot-
tunk.
A túráink során megismerhettük a 

vidék nevezetességeit; ellátogattunk 
Kórósra, ahol megnéztük a faka-
zettás református templomot, Sza-
porcán a Dráva látogatóközpont 
és majorság látnivalóit tekintettük 
meg, vagy éppen Vajszlón látogattuk 
meg a Kodolányi János Emlékmú-
zeumot. Természetesen nem ma-
radhatott ki a sellyei termálfürdő se.
Hagyományainknak megfelelően 

megrendeztük csapatvetélkedőinket is 
- akadályversenyek, faluportyázás, mű-
veltségi vetélkedők, villámkérdések a 
napi nevezetességekből, cukoreső vagy 
éppen a közkedvelt sportversenyek. 
Az étkezést többnyire saját főzéssel, 

bográcsozással oldottuk meg. A sza-
lonnasütés tábortűzzel és énekléssel 
évek óta - és még mindig - az egyik 
legkedveltebb programunk, de termé-
szetesen nem maradhattak el az étter-

mi vacsora, a torta tűzijátékkal, vagy a csapat- és egyéni értékelések se az utolsó 
estén. Idén is tábori pólót készíttetünk tanulóinknak, melynek képanyagát Kékesi 
Attila kollégánk tervezi és rajzolja meg.
Élményekkel, tartalmas programokkal teli vándortábort tudhatunk magunk 

mögött. Ezúton köszönjük a pályázaton elnyert támogatást, mely több tanulónk-
nak tette lehetővé a nyaralást és színesítette a programjainkat.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673459282896628.1073742212.1475479139361311/1673459342896622/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673458922896664.1073742211.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673459282896628.1073742212.1475479139361311&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673459282896628.1073742212.1475479139361311&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673459282896628.1073742212.1475479139361311&type=3&uploaded=4
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673458922896664.1073742211.1475479139361311/1673458936229996/?type=3&theater
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Véget értek a napközis 
táborok
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-

zata már hagyományosan két hely-
színen tart fenn nyári napközis tábort 
a kerületi iskolás gyerekek számára.
A belső-óbudai iskolák tanulói a Laborc 

utcai szabadidőparkban, a békásmegyeri 
és csillaghegyi tanintézetek diákjai a Kis-
erdei Nyári Napközis Tábor helyszínén 
7 héten keresztül tölthették tartalmasan 
a nyári szünidőt, ahol 8-16 óráig szerve-
zett tematikus programokkal vártuk a 
gyerekeket. A tábori részvételt minden 
óbudai gyermeknek ingyenesen biztosí-
tottuk, hetente 200-300 gyerek töltötte a 
táborokban a vakációját.
Mindkét helyszín remek lehetőséget 

kínált a szabadidő hasznos eltöltésére. 
Egyre nagyobb sikerrel szerepelnek a 
sportprogramok, amely a pünkösdfürdői 
helyszínen a Duna közelsége miatt a vi-
zes sportokon való részvétel lehetőségé-
vel is gazdagodnak, úgymint kajak-kenu, 
sárkányhajózás, evezés. Köszönhetően 
a BKV Sport Centrum, Külker Evezős 
Klub, Római Fürdőtelep Egyesület köz-
reműködésének a gyerekek háromféle vízi 
sportágban is kipróbálhatták magukat.

A gyerekek hétről-hétre megismerked-
hettek az egészséges táplálkozás és életmód 
alapjaival, elsajátíthatták a KRESZ és a 
kerékpáros közlekedés szabályait, a helyes 
internethasználatról kaphattak tanácsokat.
A gyerekek mindig nagy örömmel 

fogadják az állatokat, ezúttal az Ürömi 
Menhely – Duhajdombi Angyalkák Ku-
tyakiképző Iskola jóvoltából láthattunk 
egy igazán izgalmas kutya-bemutatót, 
mindemellett a programon résztvevők 
teljes körű és hasznos információt kap-
hattak a felelős állattartásról.
A Laborc utcai Csillagvizsgálóban az 

égi jelenségeket kémlelték és az univer-
zumról hallgattak előadást.

forrás: obuda.hu

2015 július 16-án reggel a Dr. Béres 
József  Általános Iskola diákjai, szülei, 
tanárai a Keleti Pályaudvar bejáratá-
nál gyülekeztek.
Füzesabonyig IC vonattal utaztunk majd 

átszálltunk a kevésbé komfortos járatra a 
kerékpárokat szállító vagon szomszédsá-
gába. Tiszafüreden a csomagokat utánfu-
tóval vitték be az Albatrosz kempinghez, 
az 50 fős csapat pedig gyalog indult a tá-
bor felé.
Ebéd után a csapat új tagjait is beavattuk 

a kenuzás rejtelmeibe: csapatok alakulása, 
mellény, lapát választás, beülés a kenuba 
borulás nélkül, kormányzás, egyensúly-
megtartás megtapasztalása után kievez-
tünk a tóra, megismerni vízi útvonalat, 
majd az öblítő csatornákon keresztül az 
élő Tiszára is kijutottunk.
Pénteken délelőtt egy rövidebb utat ter-

veztünk Örvényesre, amit bemelegítésnek 
szántunk a későbbi nagyobb túrákhoz.
Vízparti fák, partokat szegélyező náda-

sok mentén vezetett az utunk, néha su-
lyommezők borították a víz felszínét, ahol 
csak egy kenunak való hely volt a nyílt víz-
felszínen. Ha belefutottunk egy-egy ilyen 
mezőbe, akkor kicsit nagyobb karmunká-
val tudtunk kievickélni a növények közül.
Örményesen a szokásos fagyizás után, 

az ötödikes gyerekek apróbb állatkákat 
gyűjtöttek össze és egy rendszertani be-
sorolással csoportosítottuk őket, ahol szé-
pen látszott, hogy a rovarok képviselték 
magukat a legnagyobb számban.
Hazafelé az öblítő csatornán keresztül 

kimentünk a nyílt Tiszára a „homokpadunk-
hoz”, ahol mindig megpihenünk, nem 

véletlenül, itt mindig jót tudunk, fürdeni, 
ugrálni, pancsolni.
Szombaton a Madárrezervátum felé 

vezetett az utunk, ami 4-5 órás kenuban 
ülést jelentett, itt nemigen lehet a kenuk-
ból kiszállni, csak a vízbe könnyen kiugra-
ni, fürdeni és nehézkesen visszamászni a 
kenukba. A magas vízállás miatt az ebéde-
lés itt elmaradt, vissza kellett mennünk a 
homokpadhoz, de azért élvezettel figyel-
tük a madarak röpködését, víz alá bukását, 
gyönyörködtünk az óriási vízfelületeket 
beborító tündérfátyol sárga virágmezejé-
ben és a fehér virágú elegáns megjelenésű 
tündérrózsában.
Vasárnap Óhalászi felé vettük az irányt, 

itt még nem voltunk a korábbi táboraink 
alatt, a Lapos-, és a Fűzfás-morotvába egy 
most megnyitott csatornán érkeztünk be, 
ahol egy kilátó is épült és annak tetejéről 
rálátásunk volt a Sarudi-medencére is.
Ezen az estén mentünk ki a szokásos 

naplementés csónakázásra, ahol két mo-
torcsónakkal jártuk be a környéket, kiváló 
idegenvezetéssel, ami kárpótolta a naple-
mente megcsodálását, mivel vastag felhő 
mögé bújt el a Nap.
Hétfő délelőtt volt, aki strandolt, volt, 

aki kerékpárra ült, aki sétált, aki pihent 
a táborban. Délután elbúcsúztunk a tá-
borvezetőtől, szakácsunktól és a 2016-os 
viszontlátás reményében visszautaztunk 
Budapestre.
Köszönjük Óbuda-Békásmegyer Ön-

kormányzat Egészségügyi, Szociális és 
Lakásgazdálkodási Bizottságának, hogy 
támogatásával hozzájárult ehhez az élmé-
nyekben dús programhoz.

Természetismereti Tisza-tavi tábor
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Az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
számos osztálya, kicsik és nagyok 
töltötték a szünidőt Magyarország 
tájain, miközben az angol nyelvé 
volt a főszerep.
Visegrádon az 1. b és c
Az elsősökkel a Mogyoró-hegyen 

található Madas László Erdészeti 
Erdei Iskolát választottuk első tá-
borunk helyszínéül.

Hétfőn reggel aggódó szülői sze-
mekkel kísérve indultunk el, hogy két 
kellemes napot eltöltve a festői kör-
nyezetben ráhangolódjunk az iskolára. 
Érkezésünk után nem is volt időnk, 

hogy felfedezzük szállásunkat, már 
indultunk is első foglalkozásunkra. 
Három csoportot alkotva sütöttünk 
szedres sütit, festettünk növényekkel 
és látogatást tettünk egy erdei tavacs-
kánál, hogy megismerkedjünk a vizek 
világával. További érdekes program 
volt az apró életek mikroszkopikus 
vizsgálata is.
Itt rögtön egy kis kalandba is csöp-

pent a túrázó csapatunk, mert egy 
leányzó belepottyant a vízbe. Szeren-
csére csak egy mulatságos élménnyel 
gazdagodott a kislány, nem történt 
semmi baja. Az első élményektől el-
csigázva nagyon jóízűen fogyasztot-
tuk el ebédünket. Ebéd után jutott 
egy kis időnk arra, hogy felfedezzük 
a tábort. Délután hármas csapataink 
forgószínpad szerűen újra elindultak 

sütni, festeni és túrázni. Megtanultuk 
néhány erdei állat nevét angolul is és 
egy izgalmas puzzle kereső után min-
den ház kapott egy csapatnevet (bear, 
fox, owl, rabbit). Sajnos az időjárás nem 
kedvezett a lelkes csapatnak, mert a 
vacsora ideje alatt eleredt az eső és az 
angol nótázás idejére beszorultunk a 
„tök-házba”. Az este folyamán meg-
tanultuk az Animals went in two by two 
című dalt, mely nagyon jól illett a mi 
meteorológiai inzultusunkhoz. Sze-
rencsére az időjárás kegyes volt hoz-
zánk, a tábortűz és a rókavadászat 
idejére elállt az eső. Sajnos ezután újra 
megnyíltak az ég csatornái és táboro-
zásunk alatt nem is állt el. 
Apró gyermekeink az este köze-

ledtével egyre távolabbinak érezték 
szüleiket, és csillogó szemeik kezd-
tek megtelni könnyel. A napi izgal-
mak és fáradalmak hatására azért 
majdnem mindenki gyorsan álomba 
zuhant, és reggel újabb izgalmakra, 
felfedezésekre éhesen ébredtek fel. 
Az angolfoglalkozásunkat, az égi ál-
dásnak köszönhetően, ismét zárt tér-
ben tartottuk meg. 
A tábor ideje alatt minden háznak 

lehetősége volt pontokat gyűjteni, a 
magatartásukkal, rókavadászattal és 
az angolos feladatokkal. A gyerekek 
izgalommal várták, hogy kihirdessük 

Angol táborok Aquincumosoknak
az eredményeket. Minden csapat na-
gyon jól teljesített, így dobogós helye-
zést ért el. Sok szép toll, jegyzetfüzet, 
vonalzó és logikai játék talált gazdára.
A vacsora után megérkezett értünk 

a busz, és kellemes élményekkel a szí-
vünkben búcsút intettünk a tábornak.
Szandaváralján a másodikosok
A második évfolyamosok angol 

tábora Szandaváralján volt. Hét-
főn 62 kisgyermek várta izgatottan 
a busz indulását. Másfél órás bu-
szozás után megérkeztünk a festői 
szépségű Szandaváraljára. 
Mindhárom nap voltak angol fog-

lalkozások, melyet Csilla néni, Marcsi 
néni és Zsóka néni tartott.
Csilla néninél képet lehetett készíte-

ni a természetben található anyagok-
ból, Marcsi néninél a növény illetve fa 
részeiről tanulhattak, Zsóka nénivel 
pedig játékos formában gyakorolhat-
ták az angol szavakat a gyerekek.
Az angol foglalkozások mellett kü-

lönböző programokon is részt vettünk.
Első nap íjászkodtunk, illetve mé-

hészeti bemutatón vettünk részt. Má-
sodik napi túránkat elmosta az eső. 
Helyette az egyik falubeli lakos múze-
umát tekintettük meg. Lenyűgözte a 
gyerekeket a sok agancs, trófea, amit 
a bácsi évek óta felhalmozott. 
A cikk a következő oldalon folytatódik
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Délután egy népdalénekes nénitől 
tanulhattunk népdalokat.
Utolsó nap pedig a kenyérlángos 

készítésének rejtelmeibe avatott be 
minket egy néni. A kisült kenyérlán-
gosokat jóízűen fogyasztották el a 
gyerekek. 
A rossz időjárás ellenére is nagyon 

jól telt a három nap. Mindenkinek 
tudom ajánlani, hogy látogasson el 
Szandaváraljára a diáktáborba.
A 3.b és 3.c Magyarkúton
A 3.b és c osztály három napot 

töltött angol nyelvi táborban au-
gusztus 17-től 19-ig. A helyszín 
ezúttal a Börzsöny egyik mellék-
völgyében elhelyezkedő település, 
Magyarkút volt.
Szálláshelyünket a rendelkezésünkre 

álló tíz faház adta, valamint a tábor 
területén található főépület, mely ké-
nyelmes helyszínül szolgált étkezése-
inkhez és foglalkozásainkhoz.

Az első napon alternatív állatbe-
mutatón vehettünk részt. Laci bácsi 
hangulatos és rendkívül szellemes 
felkonferálásával szemtől szemben 
találkozhattunk idomított egérrel, 
patkánnyal, görénnyel és borzzal is. 
A találkozó keretében láthattunk még 
szelídített rókát és cirkuszi mutatvá-
nyokat bemutató kutyát is. 
Második napunkon egy másfélórás 

túra során bepillantást nyerhettünk 
az erdészek munkájába. Megismer-
kedtünk az erdőgazdálkodás mód-
szereivel, eszközeivel. A gyerekek ta-

lálkozhattak a magyarországi erdőket 
alkotó fafajokkal, illetve a különböző 
erdőtípusokra jellemző növényekkel 
és állatvilággal is. A program során 
lehetőségünk volt termés-, kéreg- és 
levélgyűjtemények összeállítására.
A túra után Károly bácsi által újabb 

bemutatón vehettünk részt. A legjel-
lemzőbb vadgazdálkodási berendezése-
ket, eszközöket, fegyvereket, lőszereket 
ismertük meg. Szemléltető eszközök 
(trófeák, bőrök, preparátumok) segítségével 
láthattuk a vadászható vadfajokat.
Az iskolára való ráhangolódást a 

mindennapi angol nyelvű foglalkozá-
sok biztosították. Örömmel tapasztal-
tuk, hogy a gyerekek nem felejtették 
el, sőt szívesen alkalmazták az eddig 
elsajátított ismereteiket.
A rossz idő ellenére, a jó csapatszel-

lemnek és helynek köszönhetően is-
mét vidám és tartalmas napokat tölt-
hettünk együtt.

A 4.-5. osztályosok Ceglédfürdőn 
jártak az összevont évfolyamtáborban
Az idei évben ismét „összevont” 

tábort szerveztünk a 4. és 5. osz-
tályosok számára, 52 fővel, 6 kí-
sérő pedagógus részvételével. 
Táborhelyünk a Ceglédfürdői 
Diáktábor volt, ahol már vissza-
járó vendégként fogadtak ben-
nünket.
A tábor ideális helyszíne volt a kö-

tött programoktól kezdve a szerve-
zett kirándulásokon át, a kötetlen 
tevékenységekig. Az időjárás is ke-

Angol táborok Aquincumosoknak

gyes volt hozzánk, néha talán még 
túl melegen is sütött az augusztus 
elei nap. Így aztán kétszer is éltünk 
a strandolás lehetőségével, melyet a 
gyerekek nagyon élveztek.
Az együtt töltött öt nap napirend-

je változatosan alakult: részt vehet-
tünk terepi vezetésen, amelynek 
során a környék nevezetesebb nö-
vényeit ismerhettük meg, de meg-
figyelhettük a parlagfű agresszív 
terjeszkedését ott, ahol az erdőt 
kivágták. Készíthettünk tutajt a nád 
leveléből és tücsköt a szappanvirág 
belsejéből.
Három különleges helyszínen is 

jártunk: egy pincelátogatás erejéig 
Kökény Benő borosgazda vendégei 
voltunk, aki a látogatás után meggy-
szörppel és pogácsával vendégelte 
meg a gyerekeket. A kvíz kitöltése 
egyben tükör is volt, mennyire fi-
gyeltek a gyerekek a látogatás so-
rán: a három hibátlan kérdőív tu-
lajdonosa külön nyereményen is 
részesült (Egyedi Boglárka, Hámori 
Szilvia és Tósoky Cecília), de a lovas 
kocsikázás élménye és a boroshor-
dók, hatalmas tartályok látványa so-
kaknak jelentett új élményt.
A cikk a következő oldalon folytatódik
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Az egyik napot Cegléden töltöttünk, 
ahol a Kossuth Múzeum megtekin-
tése mellett két másik helyszínre is 
ellátogattunk: Kálmán József  magán 
Dob-Múzeumába, ahol a rengeteg 
dobszerkó megtekintése után rövid 
dob-koncertet is élvezhettünk, illetve 
Bencze Márton gyapjúfeldolgozó kis-
üzemébe, ahol a gyapjú és nemez elő-
állításának lépéseit ismerhettük meg. 
Mindenki szőhetett a szövőszéken, 
illetve nemezlabdát is készíthetett. 
Mindkét helyszín a maga nemében 
párját ritkító, így csak ajánlani tudjuk 
a Ceglédre látogatóknak!
Utolsó külső helyszínünk a „Tanya-

program” keretében zajlott, ahol is 
különféle háziállatokat tekinthettünk 
meg, a bátrabbak (és sokan voltak!), ló-
hátra pattanhattak, de láttunk csikós 
bemutatót is.
Az egésznapos ceglédi kirándulást 

kivéve minden nap három-három 
angol foglalkozást is tartottunk, ahol 
Ancsa néni, Anita néni és Kati néni 

vezetésével változatos feladatokat 
oldhattak meg a 14-15 fős csapatok.
Témáink: Cegléd földrajzi elhelyez-

kedése, fafajok, madarak, éjszakai ál-
latok, nyelvtörő, Kossuth élete, sor-
versenyek stb.
A maradék szabad időben volt mód 

sportolásra (frizbicsata), társasozásra, 
kézműveskedésre is. Sok szép alkotás 
született, melyek egyben tárgyi emlé-
kei az együtt töltött napoknak.
Az utolsó napon az alkonyatba nyú-

ló gyümölcsjáték pedig feltette az i-re 
a pontot: „jó mulatság, férfi munka volt!”
A helyi táborvezetőségtől sok dicsé-

rő szót kaptunk. A gyerekek jókedvű-
en, de a szabályokat betartva, amikor 
kellett, fegyelmezetten viselkedtek. A 
néhány darázscsípést leszámítva bal-
esetmentes tábort zárhattunk.
Köszönet minden táborozónak, de 

különösen a kísérő kollégáknak (a fent 
említetteken kívül Gátiné Herbály Katalin, 
Villányiné Galatin Anna és Wenzel Réka) 
a felejthetetlen napokért.

Angol táborok Aquincumosoknak Bárczisok az Erzsébet-
táborban, avagy őszi 
kirándulás Zánkán
Szeptember 14-én, hétfőn a Bárczi 

Géza Általános Iskola néhány diákja 
nem az iskolába, hanem a Déli pálya-
udvarra igyekezett 8 órára, hogy részt 
vehessen az Erzsébet-tábor keretében 
meghirdetett „Őszi kiránduláson”.
Az előző tanévben lehetett jelentkezni 

a táborba a napközisek közül. A jelent-
kezés feltétele az volt, hogy a jelentkező 
tanulónak nem szabad megbukni sem 
félévkor, sem évvégén és nem lehet né-
gyesnél rosszabb magatartás jegye.
A kis csapat 5-6-7-es tanulókból állt. 

Voltak, akik osztályukból egyedül ér-
keztek, de szerencsére mindenki hamar 
beilleszkedett és a sok programnak kö-
szönhetően igazi közösséggé alakultak.
A diákok a három nap során térképes 

tájékozódási feladatokat oldottak meg, 
számháborúztak, kerékpáros ügyességi 

pályát küzdhettek le, fürödhettek a Ba-
latonban, esténként különféle általunk 
szervezett játékokon, játékos vetélkedőn 
vettek részt. A csapatokat hol sorsolással, 
hol választással alakítottuk ki, így összeté-
telük sohasem volt azonos. Diákjaink saj-
nálták, hogy a sárkányhajózás a szeles idő 
miatt elmaradt, pedig már a mentő mel-
lény is rajtunk volt, de még jobban bán-
ták, hogy olyan gyorsan eltelt a kirándulás. 
A tanulóink nem mentek haza üres 

kézzel, mert amíg ott tartózkodtunk 
mindenki gyűjthette a fabatkáit, amit a 
programokon való részvételért, segítő-
készségért kaphatott. Az elutazás napján 
árverést tartottunk, ahol a fabatkákért 
kisebb ajándéktárgyakra lehetett licitálni.
Jó érzés volt látni, hogy a különböző 

korú gyerekek milyen jól megértették 
egymást, hogy senkinek sem hiányzott a 
televízió és a számítógép.
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A Dr. Béres József  immár ne-
gyedik alkalommal szervezte meg 
szigetközi vízitúra táborát, ahol 
tanítványainkon kívül, szülők és 
volt diákjaink is részt vettek nagy 
örömünkre. 
Dunakiliti Vadvíz kempingjéből in-

dultunk minden nap a környező ártéri 
erdőkben kanyargó Duna mellékágak 
felfedezésére. A néhol pár méter szé-
les folyóágak feletti lombsátor alagút-
szerűen ölelte körbe a 9 túrakenuval 
haladó csapatot. A vízi világ csodás 
látványa mindenkit rabul ejtett, ráadá-
sul  a kellemes időjárás is kedvezett 
nekünk.
Az evezés utáni 

estéket röplabdá-
zással, pingpongo-
zással, métázással 
és éjszakákba nyú-
ló beszélgetéssel 
töltöttük a tábor-
tűz mellett, ami-
hez a kiváló, jó hu-
morral megáldott 
társaság is hozzá-
járult. Természetesen volt esti szalon-
nasütés és lángos sütés is bográcsban. 
Sőt, egyik este külön a mi csoportunk 
részére szerveztek látogatást a Duna-
kiliti duzzasztómű belsejébe is, ami fé-
lelmetes látvány volt. 40 méteres ma-
gasságból láthattuk, az alattunk óriási 
erővel kavargó, örvénylő víztömeget. 
Csak egy szépséghibája van a dolog-

nak, hogy ez az irdatlan mennyiségű 
víztömeg nem termel áramot, pedig 
95%-ban elkészült a duzzasztómű, de 
25 éve áll feleslegesen…
A 6 nap alatt szebbnél szebb vízi 

utakon jártunk, sőt utolsó nap rövid 
raftingra is sor került az egyik gyor-
sabb folyószakaszon.
A hét folyamán bepillantást nyerhet-

tünk a csodás vadvilágba is: a kormo-
ránokon, gémeken, récéken és hattyú-
kon kívül gyakran láthattuk a hódok 
pusztításait a folyóparton szétrágott 
és kidöntött fák képében. Néhányan 
az estéket horgászattal töltötték, 

amely sikeresnek is 
bizonyult, hiszen 
kifogásra került 
egy két kilós har-
csa is. Utolsó este 
bátorságpróbával 
zártuk a progra-
mot.
Nehéz volt a bú-

csú a tábor végén, 
hiszen a gyerekek, 
a szülők és a kísérő 

tanárok is nagyszerűen érezték magu-
kat. Maradtunk volna még szívesen, 
de tudjuk, hogy jövőre ismét vár min-
ket a lenyűgözően szép Szigetköz!
Bízunk benne, hogy maradandó él-

ményt jelentett 35 fős csapatunknak 
ez a felejthetetlen pár nap, többen 
jelezték, szeretnének jövőre is csatla-
kozni a csoporthoz, hát úgy legyen!

Szigetközi Vízitúra tábor Idén másodjára 
rajtolt el az Óbudai 
Futófesztivál
Gyerekeknek és családoknak szóló 

távokkal, valamint gazdag színes prog-
ramokkal várta a mozogni vágyókat a 
Szabadidő, Szeretem! programsorozat 
első őszi állomása. 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-

nak elsődleges célkitűzése a “Mozgásban a 
város” ars poetica szerint, hogy a sport va-
lamennyi társadalmilag hasznos funkciója 
érvényesüljön.
Jelentős szerepe van az egészségmegőr-

zésben, az ifjúság nevelésében, a szabadidő 
hasznos és aktív eltöltésében. 2015-ben a 
szlogent megtartva a legnépszerűbb esemé-
nyeinket megduplázta a Szervező Óbudai 
Sport Kft., Az Óbudai Futófesztivál idei 
második, őszi rendezvényét 2015. szeptem-
ber 6-án tartották a Pünkösdfürdői gáton.

Az őszi fesztiválon a korábbi három táv 
helyett már összesen öt távon – 500 m, 
1000 m, 2015 m, 7 km, félmaraton – lehe-
tett a rajtvonalhoz állni. A rövidebb távo-
kon a szervezők célja volt a gyermekeknek 
minél több lehetőséget adni. Akinek ener-
giatartaléka és kedve volt a Mini a Midi, 
vagy a Családi futamon is rajthoz állhatott, 
de akik nagyobb kihívásra vágytak, választ-
hatták a hosszabb távokat.
Rengeteg értékes ajándék talált gazdára, a 

távokon összesen 42 díjazott kategória sze-
repelt. Sokan vették igénybe a versenyköz-
pont szolgáltatásait; az ingyenes masszázst, 
egészségügyi szűrővizsgálatokat, sportta-
nácsadást valamint a sárkányhajózás adta 
közös evezés élményét – igazi fesztiválhan-
gulat volt a Pünkösdfürdői gáton vasárnap.
Az óbudai lakosok szeretnek sportolni és 

nyitottak a szabadidős programokra, ezt bi-
zonyítja az idei második Futófesztivál 1700 
résztvevője és további sok száz érdeklő-
dője, szurkolója, akik maradandó sportél-
mény szereztek.

forrás: obudasport.hu

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673466042895952.1073742216.1475479139361311&type=3&uploaded=2
http://obudasport.hu/2015/09/beszamolo-az-5-obudai-futofesztivalrol/
http://obudasport.hu/2015/09/beszamolo-az-5-obudai-futofesztivalrol/
http://obudasport.hu/2015/09/beszamolo-az-5-obudai-futofesztivalrol/
http://obudasport.hu/2015/09/beszamolo-az-5-obudai-futofesztivalrol/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673466042895952.1073742216.1475479139361311/1673466052895951/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673466042895952.1073742216.1475479139361311/1673466056229284/?type=3&theater
http://obudasport.hu/2015/09/beszamolo-az-5-obudai-futofesztivalrol/
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Ingyenes 
korcsolyaoktatás indult 
a kerületben

A sport területén kiemelkedő he-
lyet foglal el a gyermekek rend-
szeres testmozgásra való nevelé-
se. Ennek érdekében Bús Balázs 
polgármester kezdeményezésé-
re Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a 2015/2016 tanévtől in-
gyenes korcsolyaoktatást nyújt a 
kerületi fenntartású iskolákba járó 
diákok részére a tanterv szerin-
ti testnevelés órák keretein belül.
Az edzések időpontjai 

2015.09.07- 2015.11.20 között – 
11 héten keresztül, heti egysze-
ri alkalommal valósulnak meg az 
óbudai Gepárdok Jégcsarnokban.
A program első szakaszába az 

Óbudai Harrer Pál Általános Iskola, 
az Első Óbudai Német Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Iskola és 
a Krúdy Gyula Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la intézményei kerültek bevonásra.
Az oktatás célja nemcsak az alapok 

elsajátítása és a biztos korcsolyázó 
tudás megszerzése, hanem az, hogy 
a gyerekek a játékos feladatokon ke-
resztül megszeressék a sportot. 
A csoportokkal két edző foglalkozik, 

akik első alkalommal felmérik a gye-
rekek tudását, majd ezt követően kez-
dő és haladó csoportokkal folyik az 
oktatás. Kiváló mozgáskoordinációra 
lehet szert tenni, amely más sportok 
alapjainak elsajátításában is nagy se-
gítséget jelenthetnek. 
A program által felölelt időszak le-

hetőséget nyújt a korcsolyázás alapjai-
nak elsajátítására. Bízunk benne, hogy 
ennek a programnak is nagy sikere 
lesz, sok gyermeknek szerezhetünk 
élményeket ennek a méltán népszerű 
télisport elsajátításával.

forrás: obuda..hu obudasport.hu

Az Aquincum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola húsz 
2. c osztályos tanulója június utolsó 
és július első napjait, 2 tanító néni-
vel: Sallainé Tóth Mária és Csikósné 
Raffer Ildikó, valamint Ildikó néni 
három kislányával töltötték együtt a 
tanévbúcsúztató nyári táborukban. 
A gyerekek kérésére, immár másod-

szor választottuk a Ceglédfürdői Diák-
tábort, ahol ismét nagyszerűen éreztük 
magunkat. 
A táborban tavaly óta sok fejlesztést 

megvalósítottak, megújult a szállás, az 
udvaron a színpad. A konyha továbbra 
is remek, minden étkezésnél finom éte-

leket tálaltak fel a gyerekeknek.
Csodás, napos időjárást fogtunk ki, így 

egy napon a strandolást is beiktattuk a 
szoros programunkba. A strand tiszta, 
gondozott, szép, és néhány perc sétával 
elérhető. Délelőtt és ebéd után is beme-
hettünk egyazon jeggyel, sokat játszot-
tunk a vízben, élveztük a sodrófolyosót, 
vízipisztollyal lövöldöztük egymást, 
csúszdáztunk, a gyerekek ajándékokat 
vásárolhattak maguknak és családjuk-
nak. Fagyiztak, popcornt ettek. Úszóink 
bemutatták tudásukat a mély vízben. 
A táborban általában minden napra 2 

konkrét programot szerveztünk, ame-
lyeket mesteremberek, szakemberek tar-
tottak meg nagy hozzáértéssel. Ilyenek 
voltak: terménykép készítés, korongozás, 
népi hangszer -, hűtőmágnes készítés, lo-
vaglás, íjászat, bőrművesség, tanösvény.
Szabadidejükben társasjátékoztak a 

gyerekek, a legújabb szerzeményekkel, 

amelyeket az iskolánk év közben nyert. 
Hét közepén a helyi Kalandparkot láto-
gattuk meg, ahol a tanuló-pálya és a gya-
korló-pálya végigjárása után a bátrabbak 
és fáradhatatlanok a nehezebb, junior-
pályán próbálták ki magukat. Aki oda 
már nem ment fel, trambulinozhatott. 
Mindenki nagyon jól érezte itt is magát, 
és jól elfáradtunk ezen a programon. 
A szülők is sokat segítettek nekünk a 

szervezésben, köszönjük a sok karton 
vizet, amely nagyon gyorsan elfogyott 
a melegben, a 75 db gyönyörű, jóízű al-
mát (lelkesen ettük meg mindet), a csomagok 
szállítását a szálláshelyre és haza, a vo-
natjegyek megvételét…

Mivel a tábor mellett egy szép kis tó 
fekszik, minden nap vacsora után körbe-
sétáltuk a gyerekekkel. Reggelente pedig 
akinek kedve volt, egyszer vagy kétszer 
körbefuthatta a tavat. Minden reggel 
volt 8-10 vállalkozó szellemű gyerek, 
akikkel így köszöntöttük az új napot.
A tábori élet velejárói a hagyományos 

versenyek, programok, játékok, így a 
mi táborunkban is volt Rókavadászat, 
Cukoreső, Ki mit tud?, tábortűz, esti 
beszélgetés, majd Esti mese Ildikó néni 
tolmácsolásában, szobaszemle napi két 
alkalommal. Mindegyik eseményen nagy 
örömmel vettek részt tanítványaink. Tá-
borzárás alkalmával eredményt hirdet-
tünk, és minden kis táborozó kapott egy 
szép emléklapot a jutalom édesség mellé.
Ismét egy csodálatos, élménygazdag 

táborozáson vagyunk túl, melyre mindig 
nagy-nagy örömmel és nosztalgiával fo-
gunk visszaemlékezni.

A 2.c Ceglédfürdőn táborozott

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673466766229213.1073742217.1475479139361311/1673466822895874/?type=3&theater
http://obuda.hu/hirek/ingyenes-iskolai-korcsolyaoktatas/
http://obuda.hu/hirek/ingyenes-iskolai-korcsolyaoktatas/
http://obuda.hu/hirek/ingyenes-iskolai-korcsolyaoktatas/
http://obuda.hu/hirek/ingyenes-iskolai-korcsolyaoktatas/
http://obuda.hu/hirek/ingyenes-iskolai-korcsolyaoktatas/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673466766229213.1073742217.1475479139361311&type=3&uploaded=11


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 17 -Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Az Óbudai Harrer Pál Általános 
Iskola tanulói sem unatkoztak a 
nyáron: számos remek táborban 
tölthették hasznosan az idejüket 
országszerte.

Magonc tábor
Ismét megrendezésre került Ma-

gonc tábor az idén június 30-július 
6-a között volt, csodálatos helyen a 
Börzsönyben, Kisinócon.
A gyerekek kézműveskedtek: kis-

kendőt festették anyukájuknak, 
fontak, varrtak a levendula koszorú 
készítettek.
Gyalogtúrát tettek Királyrétre, 

számháborúztak, kisvasutaztak, de 
nem maradhatott ki Törökmezőn 
a Kalandparkban sem, ahol nagyon 
jól szórakozott mindenki. Ilyen él-
ményt!
A nagy kánikulában, amikor csak 

lehetett strandolt a csapat. Játék, 
móka, kacagás minden napra jutott.

Tánctábor Diósjenőn
Idén is Diósjenőn rendeztük a 

tánctábort.
A feladatokat csapatverseny for-

májában végeztük egész héten, 
majd a hetet a csapatok saját ma-
guknak koreografált táncversenyé-
vel zártuk. 
A verseny után az első három he-

lyezett ajándékokat és okleveleket 
kapott.
Tehetséggondozó Tábor Szeliden
A Szelidi-tónál, Dunapatajon szer-

veztünk a nyáron a Tehetséggondo-
zó táborunkat. 
A programban elsősorban a logi-

kus gondolkodás, a kreativitás-fej-
lesztés és a verbális képességek és 
készségek erősítése volt a cél, de 
az együtt töltött egy hét természe-
tesen a csapatépítést és az örömteli 
kikapcsolódást is szolgálta.
Ennek egyik fontos állomása volt 

a kézműves technikák elsajátítása 
mellet a bakodpusztai lovasbemuta-
tó megtekintése is.
Sóstó visszavár!
A sóstói táborban idén is a sport 

volt a fő vonal, így a röplabdázás, 
labdarúgás, asztalitenisz, kerékpá-
rozás került előtérbe, de a vízminő-
ség vizsgálatok is népszerűek vol-
tak.
A táborban a gyerekek és a neve-

lők is jól érezték magukat, és több 
új barátság alakult ki a 3. kerületi is-
kolák diákjai között.  
Várjuk a következő nyarat!

Óbudai Harrer Pál Általános Iskola nyári táborai Tekertünk Óbudán!
Vasárnap került megrendezésre a 

2015. évi második Tour de Óbuda ke-
rékpáros nap, amelyről Koncz Dezső 
beszámolóját ajánljuk figyelmükbe.
A szervezők megijedhettek, amikor reggel 

megérkeztek Óbuda Fő terére. Esett az eső, ha 
nem is nagyon, de ahhoz éppen eléggé, hogy 
elriassza a kerékpározás szerelmeseit, akik, 
úgy gondolták, hogy a vasárnapot a két táv 
teljesítésével töltik. Nyolctól, azért csak elrajtol-
tak pár százan a Tour De Óbuda versenyén.
Igazából, a dolgot sportesemények kelle-

ne megjelölni, de nekem mégis az volt az ér-
zésem, hogy a cél elsősorban, a kerékpáro-
zást kedvelő családok számára jelentett egy 
nagy közös élményt. A „nagy körben” Szent-
endréig kellett kerékpározni, majd egy for-
dulóval visszatekerni a Fő térig. Elsősorban 
a gyerekek miatt. a „kis kör” Békásmegyerig 
tartott, s ott fordította vissza az indulókat.

A célba érkezésekkor, aztán az időjárás 
is mosolygósra váltott, így legtöbben a 
padokon napozva várták a kétórás sor-
solást. Lehetett nyerni Kaland Park belé-
pőt, rengeteg vacsorát a Mókus Sörkert és 
Étterem jóvoltából, de azok is örülhettek, 
akik az immár Óbudán működő Vidám 
Színpadra kaptak jegyeket.
A nyerteseket először egy talpraesett fiatal-

ember, Kristóf sorsolt, egy hatalmas üveg-
pohárból. Az Ő arany kezének köszönhe-
tően, nyerte a fődíjat az a fiatalember, aki 
hazafelé már két kerékpárral távozhatott. 
El sem akarta hinni, hogy gazdagabb lett a 
Berguson jóvoltából egy komoly bringával.
A sorsolások sorát egy csinos szőkeség 

folytatta. Lilinek köszönhette az egyik úri-
ember, aki Varga Mihály miniszter, igen-
csak értékes ajándékait vihette haza, amely 
kerékpáros kiegészítők sorából lett össze-
állítva. Ha, komolyan belegondolok, azért 
mindenki nyert, aki itt volt, s nyeregbe 
szállt vasárnap délelőtt. Egészséget, jó ked-
vet, a tekerés élményét egészen biztosan. 
Ide illik, egy Bernard Slade színdarab cím: 
„Jövőre, veled, ugyanitt!”       forrás: nagylatoszog.hu

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673467919562431.1073742218.1475479139361311/1673467929562430/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1673467919562431.1073742218.1475479139361311/1673467932895763/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673467919562431.1073742218.1475479139361311&type=3&uploaded=6
http://nagylatoszog.hu/2015/09/20/tekertunk-obudan/
http://nagylatoszog.hu/2015/09/20/tekertunk-obudan/
http://nagylatoszog.hu/2015/09/20/tekertunk-obudan/
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A gyermeki én felfedezése áll az 
Óbudai Danubia Zenekar őszi 
programjának fókuszában. Az 
együttes folytatja ifjúsági kon-
certjeit is a kerületi iskolákban.
Hámori Máté, a zenekar művésze-

ti vezetője kifejtette: a művészek 
az alkotás révén természetszerűleg 
közel állnak a gyermeki lelkülethez, 
zeneakadémiai sorozatukkal ezt 
szeretnék megosztani közönségük-
kel is. „El kell felejteni, hogy felnőttek 
vagyunk! Nem biztos, hogy a gyerekek-
ből kell felnőttet nevelni, mert a gyerekek 
a legjobb közönség. A felnőtteket kell 
gyerekké tenni, és erre a zene a legalkal-
masabb.”
A hangversenyeken olyan vendég-

művészek lépnek színpadra a zene-
karral, mint Vajda Gergely és Ko-
vács János karmesterek, Komlósi 
Ildikó operaénekes és Kulka János 
színművész.
Ács Péter ügyvezető igazgató el-

mondta: az előző évad volt a zene-
kar első Hámori Mátéval közösen 
végigvitt szezonja, amely már nem 
egy megörökölt program alapján 
zajlott, és a számok – csaknem 100 
fellépés, több mint 48 ezer fizetőné-
ző és 95 százalékos átlagos látoga-
tottság – igazolták az új irányt. Hoz-

záfűzte: minden reményük megvan 
arra, hogy az új évadot is hasonló-
an kedvező mutatókkal teljesítsék.
A zenekar folytatja az óbudai álta-

lános iskolák tornatermeiben tartott 
ifjúsági sorozatát A zene…az kell! 
címmel. A programok összeállítá-
sánál vezérelvünk a változatosság, 
és a zenei igényesség, hiszen minél 
több formában találkoznak a diá-
kok a zene erejével, annál valószí-
nűbb, hogy pozitív élményeket visz-
nek magukkal a felnőttkorba. Idén a 
gyerekek A nagyotmondó osbitos című 
koncertet hallgathatják meg (Kodály 
Zoltán: Háry János daljátéka alapján).
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer 

polgármestere arról számolt be, hogy 
az Önkormányzat tervei között szere-
pel annak a próbateremnek a komfor-
tosabbá tétele és kibővítése, amelyet 
az egykori Flórián mozi épületében 
tavaly biztosított a zenekarnak.
A Gyermekek vagyunk című zene-

akadémiai sorozat négy koncertje 
a gyermekkor alapélményeit járja 
körbe, erre utalnak címeik, Szabad-
ság, Könny, Játék és Mese.
A szeptembertől januárig tartó hang-

versenysorozatban elhangzik többek 
között Beethoven III. (Eroica) szim-
fóniája, Schubert-Berlioz Der Erlkönig 

című műve, Mahler Gyermekgyász-
dalai, Stravinsky balettje, a Tűzma-
dár, valamint Ligeti György Le Grand 
Macabre című operájának válogatott 
áriái Mysteries of  the Macabre címmel.
Hámori Máté elmondta, hogy a 

BMC-ben folytatják a zeneszerző-
portrékat bemutató sorozatukat, ez-
úttal Haydn kerül reflektorfénybe.
A novembertől januárig tartó há-

romrészes sorozatban a kompo-
nista pályájának három szakaszát 
mutatják be Herr Heyden, Signore 
Haydn és Mister Haydn címmel. A 
sorozat házigazdája, előadója to-
vábbra is Eckhardt Gábor zongo-
raművész lesz, aki a zeneakadémi-
ai koncerteket megelőző, Beavató 
című előadásokat is tartja majd.
Az őszi szezon különleges 

összművészeti programja lesz Schu-
bert Téli utazás című dalciklusának 
előadása Hans Zender zenekari átira-
tában, Mundruczó Kornél filmjével 
és rendezésében, Szemenyei János 
főszereplésével a BMC-ben október 
3-án és 4-én, a CAFe Budapest Kor-
társ Művészeti Fesztivál keretében.

forrás: obuda.hu

Óbudai Danubia Zenekar: a gyerekek a legjobb közönség

https://www.facebook.com/tankerhir3/
http://obuda.hu/hirek/obudai-danubia-zenekar-a-gyerekek-a-legjobb-kozonseg/
http://obuda.hu/hirek/obudai-danubia-zenekar-a-gyerekek-a-legjobb-kozonseg/
http://obuda.hu/hirek/obudai-danubia-zenekar-a-gyerekek-a-legjobb-kozonseg/
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