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Ökoiskola 

„ A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ,milyen 

kapcsolatot tud teremteni a természettel,mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit 

saját hasznára.” 

 Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a tanításban 

érvényesülnek a környezettudatos nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az 

iskolai élet minden területén; az iskola működése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése, 

táborok, túrák, különböző programok szervezése során. A mi iskolánk büszke lehet rá, hogy 

mindent elkövet azért, hogy valóban megfeleljünk az Ökoiskola címnek. 

 

 

 A 11. c osztály idén is kibaktatott a 

Hugexpora a FEHOVA kiállítására, ahol 

lelkesen töltötték a teszteket, gyűjtötték a 

plakátokat, s megszemléltek minden érdekes 

kiállítást, kipróbálták a fegyvereket, s a 

szomszédos kiállítás hajóit, autóit.  

 

Tavasszal Zöld Dök-öseink a veresegyházi 

macifarmra tettek kirándulást. Az öt és fél hektár 

területen kialakított Veresegyházi Medveotthon 

Közép-Európa egyetlen Medveotthona, mely az 

Állatvédő Világszervezet (WSPA) és a Veresegyházi 

Önkormányzat összefogásával jött létre. A farmon a 

macik mellett farkasok, madarak és más állatok is 

otthonra leltek.  

 

Megrendeztük A "Földért" verseny döntőjét az 

iskolánkban. A döntő és a verseny is nagyon jól végződött.  

Az első három helyezést elért csapat a Szent István Közgazdasági Szakközépiskolából 

érkezett. A versenyen 20 csapat indult, ebből 10 Más középiskolából jelentkezett. Sajnos Az 

Egressyből nem jutott be senki a döntőbe, de majd jövőre! 

 



 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum 
 Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája 
 1149 Budapest, Egressy út 71. 
 OM azonosító: 203058 

3 
 

A „Kinn az osztály 

„program keretében a 10. c 

osztály Géhbereger és 

Golgovszki tanárnő 

vezetésével a Budakeszi Vadasparkban tett 

látogatást. A vadaspark valóban megérdemli a 

családbarát jelzőt, amit lehetett megsimogattak, 

megfogtak, megetettek a fiúk. Nagy sikere volt a kis 

csíkos vadmalacoknak. 

Az Országos Erdészeti Egyesület és a "Young People in European Forests" (YPEF) 

Nemzetközi Bizottság nemzetközi tanulmányi versenyén iskolánk egyik csapata bejutott az 

országos döntőbe! Gratulálunk a csapattagoknak: Wimetal Noéminek, Kapcsos Péternek és 

Schreier Tamásnak. 

Természetesen továbbra sem feledkeztünk meg az iskola 

udvarán álló virágtartókról. Minden osztály a saját 

habitusának megfelelően ültette be az örökbe fogadott 

kővályúkat. 

   Iskolánk minden évben részt vesz, a 

Te szedd! mozgalomban.  A 

szemétszedő akción igazgatónőnk is 

jelen volt idén is több diákunkkal 

egyetemben. 

 

 

Még év végére is jutott egy kellemes 

kirándulásra ereje Csiky tanár úréknak, akik két tucat diákkal biciklitúrára indultak a 

Dunakanyarban. 

Szabó Dániel az osztályával a Rám –szakadékban tett 

kalandtúrát, míg kevésbé bátor diákjai az 

osztályfőnök-helyettessel a Természettudományi 

Múzeumban és az Orczy-kertben kirándultak.  A 

Szóra bírt csontjain kiállítást tekintették meg az 

állandó kiállítás mellett. 

 

De a vakáció előtti utolsó túrára is sort keríthetünk még a nyári napforduló tiszteletére , 

melyet a Börzsönybe szervez Csiky tanár úr ! 
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Egressy-nap 

  Iskolánkban most már hagyományossá vált az áprilisban rendezett Egressy-nap, amikor 

tanítás –tanulás helyett valami egészen más játssza a főszerepet a diákok életében. Minden 

évben felhőtlen jókedvvel igyekszünk ezt a délelőttöt tökéletesre szervezni.  

Az idei Egressy –napot egy DÖK-fórummal indította az igazgatónő, ahol a diákok kérdéseket 

tehettek fel, akár az iskola működésének mivoltáról is.  

Minden érdeklődő diák megtalálja a 

neki való programot. Így szerepet 

kap a haspártiak és sportpártiak 

csoportja éppúgy, mint a Katonasuli 

–rajongók csapata is. 

  

 

Idén is 

volt főzőcskézés, fociverseny, pingpongverseny, 

nyilazni is lehetett, volt rendőri és katonai, valamint 

tűzoltói bemutató, de vetélkedő is az ebédlőben, sőt, 

tanár-diák meccs a tornateremben.  A Baranta 

bemutató, a magyarságos csoport még az 

angoltanárok gyermekeit is megfogta, a kézilabda 

pályán többen kipróbálták a karikás ostort és az 

íjazás művészetét.   

 S harsány jókedvünk, programjaink sok érdeklődőt 

becsalogattak az utcáról is. Szajda tanár úr tavalyi osztályából is 

sokan betértek hozzánk nosztalgiázni. 

 Reméljük mindenki jól érezte magát ezen a Föld-napi 

hepeningen ! 
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Képriport az Egressy –napról: 

 A 10. c osztály minden tagja kivette a munkából a részét. Igaz, kis 

nehézséget okozott az elején a tűzrakás, a fagurigák professzionális 

elrendezése, a bogrács felrakása. Az 

osztályfőnökük Matyival irányította a kuktákat.  

A végeredmény kétségkívül nagyon finom 

lehetett,mert egy falat sem maradt belőle  

Subarunak…bár lehet, hogy a kutyus nem is 

ilyen fincsire vágyna! Viszont senki sem tudott mellette lemenni simi 

vagy óvatos pillogatás nélkül.  

A 11. c a többféle főzőcskézés híve, mindenkinek a maga 

ízlése szerint. Így készült bográcsban és grillen is ebéd. A 

lecsóból rengeteg maradt első pillantásra… aztán, mikor 

másodikat pislogtam volna, már csak egy tányér 

szomorkodott az asztalon. Ám az aztán csípősre sikeredett!  

 

A tűzgyújtásnál a 

leglényegesebb a megfelelő 

fújás… hogy utána 

„beüzemelhessük „ Orsikát , 

a főszakácsunkat ! 

-11. a - 
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Természetesen a Magyar Futball Akadémia 

(Honvéd) diákjai is megérkeztek az Egressy-

napra. Ők is vállalták a főzőcskézést. Persze, 

- mint mindenhez, - ehhez is komoly 

előkészületi munkákkal láttak neki.  

 

A 11. k Sallai tanár úr vezetésével a 

többiektől félrevonulva zenés magányban 

alkotott nagyon finomakat a tornaterem 

mellett.  

 

 

Ha nem is virággal, minimum egy nagy tányér 

pörkölttel sikerült felköszöntenie a 12. c-nek így 

érettségi előtt utoljára még Jonasch Ewa tanárnőt 

születésnapja alkalmából.  

 

 

Hős katonáink és tűzoltóink 

nem rettentek meg kiváncsi  

a gyerekektől sem. A 

játszótérről is becsábult pár 

csemete.  
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Kirándulások 

    A 9. a osztály a Normafához 

túrázott már februárban , 

Hűvösvölgyben jártak, nem hagytak 

ki egy kilátót sem.  

      

 

 Idén is elmaradhatatlan volt a paksi atomerőműhöz 

tett látogatásunk Géhberger tanárnő vezetésével, aki 

a csapatnak a hazafelé vezető útra még egy kis 

tesztet is összeállított  a látottakból. Úgy látszott a 

lelkes teszttöltők körében nagyon népszerű ez a tíusú 

tanulmányi kirándulás iskolánk diákjai körében. 

 

Május elején minden osztály kirándulni indult, ki messzebb, ki kicsit közelebb. 

 A 10. és a 11. k osztály  2 napos kirándulásra ment 

Veszprémbe, de útba ejtették a Sobri Jóska 

Kalandparkot is. 

 

 A 11. c az osztály nem kifejezetten a tanulmányi kirándulások híve. Ahogy ők fogalmaztak : 

csak összeültek úgy nagycsaládosan kicsit együtt lenni…A 11. a osztály az Állatkertben járt 

Erzsi nénivel. A fotós szokás szerint Bali-Berczi Zsolt volt 
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A 10. c a várost választotta. 

nyilván egyértelmű volt 

számukra a szakmába vágó 

helyszín : Elektrotechnikai 

Múzeum,-ahová 

elcsábítottak más 

osztályokba járó diákokat 

is. A muzeológiai foglalkozás most is „ megrázó „ élmény 

volt a c-sek számára. 

 Minden évben 

csodálatos lehetőség 

tanulóink számára, 

hogy idegen nyelvű 

környezetben is 

megállhatják a 

helyüket, s tanulmányi 

kiránduláson vehetnek részt  Angliában , és ezúttal Skóciában is, valamint év végén 

Olaszországban is. Kétség kívül hatalmas élmény lehetett  a Buckingham palota előtt pózolni, 

végnézni Madame Tussaud panoptikumát, vagy csak úgy London ,Greenwich utcáin 

bóklászni. Igazi műszaki érdeklődésű fiatalemberekkel kihagyhatatlan volt a következő 

program is : National History Museum + Science Museum. Remek kis túra lehetett a temzei 

sétahajókázás is. 

 Ha Szent Grált 

nem is hoztak, s 

az idő is elég 

borús volt ,akkor 

is fantasztikusra 

sikeredetta 

skóciai kirándulás 

is.  
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A költészet ünnepe 

Március  idusán  nemzeti ünnepünk közeledtével mindig átgondolják a Petőfi Irodalmi 

Múzeumban is hogyan lehetne méltóképpen ünnepelni márc. 15-ét, s ugyanakkor  mégis 

becsábítani a fiatalokat is ebbe az ünnepkörbe. Így került előtérbe egy rendhagyó koncert a 

Bob és Bobék Orchestra  előadása : Mi lárma ez megént ? címmel. 

 Ez a Petőfi –verskoncert remekül illeszkedett a 11. évfolyam 

tananyagához és érdeklődési köréhez is, így éltünk a keveseknek szóló 

kedvezményes meghívás lehetőségével. Szombaton találkoztunk 

a Ferenciek terén és onnan indultunk a Károlyi –palota felé. Mint kiderült 

voltak köztünk olyan diákok, akik még csak nem is hallottak róla, hogy itt 

egy irodalmi múzeum bújik meg a szállodák, éttermek között. Még hozzá 

egy meglehetősen fiatalos, interaktív múzeum ! 

Több gyanúsan elit gimisnek látszó diákkal hosszasan várakoztunk a 

díszterem előtt,míg végre beengedtek 

bennünket, ahol egy szűkösre alakított 

színpad és szoros széksorok vártak ránk. 

Minő pech, mi mindjárt csak az első 

sorokban tudtunk leülni. Olyan is volt, 

mintha egyenesen nekünk beszélne az 

előadó!  

Forradalmi reggae, gengszetrrap 

és bordal- dzsessz. Petőfi 

izgága, szenvedélyes, 

fatalista és komoly arcai a Bob 

és Bobék Orchestra - Ál 

Tamás, Dévényi Zoltán, 

Eged Márton, Horváth Kristóf 

„Színész Bob”, Miklós Melánia és 

Szarvas Dávid – tolmácsolásában. 

Itt-ott meghökkentően 

interaktívvá is vált: pl. amikor a 

Nemzeti dalt szavalta Színész Bob, vagy amikor a beépített női nézők szóltak be, hogy Légy 

férfi!.. Hamisítatlan koncert-élmény volt.  
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   Á pr. 11-én van a magyar költészet ünnepe, József 

Attila születésnapján. Erre az alaklomra is több 

eseménnyel készültek a városban, diákokat várva. 

Mi ezúttal egy rendhagyó irodalomórát 

választottunk, amely a 

Magyarok Házában 

szerveztek, fenn a várban, 

ahová néhány bátor diák gyalogosan sétált fel a Széll Kálmán térről. 

A Mátyás-templom előtt volt a gyülekező, onnan rögtön indultunk 

Lackfi előadására.  Először kicsit megcsodáltuk az épületet, majd 

beültünk -jó hátulra, hátha tényleg interaktív lesz az óra -, a terembe.  

Lackfi János kortárs költő, akinek elsősorban gyerekverseit ismeri a 

nagyközönség. Az egyik kilencedikes diák utólag elárulta, hogy a költő 

bácsi volt már náluk általánosban hasonló órát tartani. De legtöbbünknek 

kellemes meglepetés volt-fú, egy élő költő, aki leadja magát, mint 

érettségi tételt! : ) Anekdotázott, költőtársakról mesélt, verseket szavalt, 

bemutatta legfontosabb köteteit, s mindezt egy témára felfűzve : mi is az 

a költészet, miért van rá szükség, szükség van –e rá egyáltalán…s ha 

már létezik a fogalom, vajon mis is legyen egy ma élő költő ars poetikája . 

Élvezetes, vidám előadást hallhattunk tőle. Nem véletlenül döntött úgy az egyik 11. c-s diák, 

hogy élnénk a lehetőséggel, s valóban őt választjuk kortárs érettségi tételnek, s jövőre 

meghívjuk a mi iskolánkba is interaktív magyarórát tartani.  

Az előadás után lehetőségünk nyílt 

megtekinteni a Mi magyarok c. kiállítást, ami 

zanzásítva, inkább tu  ristacsalogató színezettel 

,de igyekszik bemutatni, hogy mire is 

lehetnek büszkék a magyarok. A kiállítás 

valóban interaktív volt, mi kis is próbáltunk 

mindent, amit lehetett. Mindenképp 

elgondolkodtató helyszíne lehet egy kilencedikes osztálykirándulásnak… 
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Színház: Nyitott műhely, revozor 

János vitáz, csongor és Tünde, Szentivánéji álom,verseny 

 

Ballagás : vers, Ákoska búcsúja szöveg, képek, műsor menete 

 

Versenyek:ld honlap + face 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


