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KÖNYVTÁR

2 0 1 3 . SZEPTEM B E R

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Török utcai könyvtárának szeptemberi programja
Honlap
Kerületünk emléktábláiból – Kandó Kálmán a honlapon
Irodalmi évfordulók – 125 éve született Tersánszky Józsi Jenő
Ki gondolta volna? – Havonta egy-egy érdekesség a természettudomány és a technika világából könyvajánlóval honlapunkon
(környezetvédelem)
Szülőknek, pedagógusoknak – aktuális témákhoz kapcsolódó
könyv- és programajánló
Szeptemberben a téma: A népmese napja (szeptember 30.)
Játék
Egri remete-kvíz – Irodalmi kvíz felnőtteknek, középiskolásoknak a
honlapon.
Magán(hangzó)nyomozó – szókiegészítő játék a könyvtárban
gyerekeknek. Szeptemberi betűk: T és L
Kiállítás
Joó Jánosné babái és bababútorai a gyerekkönyvtárban, kiegészítve újabb tárgyakkal (nemez és kékfestő babák, termésekből készített hangszerek)
Mackóvilág – Tóthné Fábián Eta és Csekő Etelka Mackóbabái a
gyerekkönyvtárban
Századfordulós Buda – fényképkiállítás az olvasóteremben
Internet
Segítséggel az interneten! – Az internet használatát segítő három
alkalomból álló egyéni foglalkozás csütörtökönként. Előzetes jelentkezés a könyvtárosoknál.
Rendezvények
Mesekuckó – minden szerdán fél 5-től fél 6-ig a gyerekkönyvtárban. Témák szeptemberben: környezetvédelem, népmese, meseés zenehallgatás, kézműveskedés
Olvasókör – szeptember 3. 16.00 óra
Téma: Morus Tamás: Utópia
Olvasás Világnapja – szeptember 8-án vasárnap a Marczibányi
Téri Művelődési Központban – mese és zenehallgatás, diavetítés,
könyvtári társasjáték, rajzolás stb.
Vendégünk Telegdi Ágnes írónő a Barnabás mesék és az Ó, azok a
csodálatos állatok sorozat szerzője.
Könyvet házhoz – időseknek, betegeknek, kismamáknak az Önkormányzat autójával
Könyvtárbemutató foglalkozás óvodás és iskolás csoportoknak.
Elérhetőségeink:
honlap: www.fszek.hu/torok
cím: 1023 Török u. 7/9. tel: 21-21-103
e-mail: fszek0204@fszek.hu
Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek: 11-19-ig;
kedd, csütörtök: 10-16-ig;
szombat:10-14-ig
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HÍRMONDÓ
A II. Kerületi Pedagógiai Intézet információs
kiadványa
Megjelenik havonta.
Lapzárta minden hónap 22-én.
Felelős kiadó: Pap Judit
pszk2@mkpszk.hu
Szerkesztő: Pécsné Szabó Katalin
szabo@mkpszk.hu
Tel.: 325-0403

Eseménynaptár

MUNKAKÖZÖSSÉGEK
ÓVODAVEZETŐI
Az éves program megbeszélése
Időpont: 2013. szeptember 13. 9.00 óra
Helyszín: a Pedagógiai Intézet könyvtára
Felelős: Maruzs Jánosné ker. mkv.

GYERMEKVÉDELEM
Alakuló munkaközösségi értekezlet
Vendég: Papp Krisztina a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője
Időpont: 2013. szeptember 19. 14.00 óra
Helyszín: a Pedagógiai Intézet könyvtára
Felelős: Pécsné Szabó Katalin Pedagógiai Intézet

Ó V O D A

MATEMATIKA

Csillagászati előadások iskoláknak

Alakuló munkaközösségi értekezlet
Játék a természetben
Időpont: 2013. szeptember 24. (esőnap 26.)
A helyszínről értesítést küldünk.
Felelős: Gór Gyuláné ker. mkv.

KÖRNYEZETISMERET
Alakuló munkaközösségi értekezlet
Játék a természetben
Időpont: 2013. szeptember 24. (esőnap 26.)
A helyszínről értesítést küldünk.
Felelős: Sisa Judit ker. mkv.

A technika anyagszállítás időpontja:
2013. szeptember 10.

MUNKAKÖZÖSSÉGEK

I S K O L A

IGAZGATÓI

NÉMET

Munkaközösségi értekezlet
Az éves program megbeszélése
Időpont: 2013. szeptember 12. 9.00 óra
Helyszín: a Pedagógiai Intézet könyvtára
Felelős: Pap Judit Pedagógiai Intézet

Alakuló munkaközösségi értekezlet
Időpont: 2013. szeptember 19. 14.30 óra
Helyszín: Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános
Iskola és Gimnázium
Felelős: Schramkó Erika ker. mkv.

IGAZGATÓHELYETTESI

TECHNIKA

Munkaközösségi értekezlet
Időpont: 2013. szeptember 17. 11.00 óra
Helyszín: a Pedagógiai Intézet könyvtára
Felelős: Pap Judit Pedagógiai Intézet

A technika anyagszállítás időpontjai:
2013. szeptember 18., 19.

GYERMEKVÉDELEM
Alakuló munkaközösségi értekezlet
Vendég: Papp Krisztina a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője
Időpont: 2013. szeptember 19. 14.00 óra
Helyszín: a Pedagógiai Intézet könyvtára
Felelős: Bartus Noémi ker. mkv.

AJÁNLÓ
Az óbudai Polaris Csillagvizsgáló szeretettel
várja osztályok, szakkörök, tanulócsoportok
jelentkezését távcsöves bemutatással egybekötött
csillagászati előadásaira. A csillagvizsgáló 36
fős előadótermében 45-60 perces, animációkkal, látványos képekkel színesített előadásokat
tartunk, majd nappali időpont - és derült ég esetén Napunkat, esti időpontban pedig a Holdat
és a bolygók tudjuk bemutatni a kupolában
található nagyrefraktorunkkal. Az ifjúság érdeklődési körének és ismereteinek figyelembe vételével
összeállított programjainkkal igény szerint házhoz is megyünk, tanórák, nyílt napok, klubestek
megtartását, színesítését is vállaljuk.
Előadásaink hat nagy témakör köré csoportosulnak, melyekről összefoglaló órákat is tudunk
tartani, de a témakörök bármely részterületéről is
szívesen készítünk beszámolókat, áttekintő
előadásokat.
Programjaink részvételi díja 600 Ft/fő, a kísérő
tanároknak számára díjtalan.
Aktivistáink az ország számos pontján megtalálhatók. Lakhelyükhöz legközelebb eső helyi csoportjainkhoz is fordulhatnak előadásokkal, távcsöves bemutatókkal kapcsolatban:
http://www.mcse.hu/helyi_csoportok.html
Jelentkezés e-mailben az mcse@mcse.hu címen

TESTNEVELÉS
Alakuló munkaközösségi értekezlet
Időpont: 2013. szeptember 5. 14.00 óra
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Felelős: Labán Gábor ker. mkv.
Mezei futóverseny
Időpont: 2013. szeptember 26. 13.30 óra
Helyszín: Hűvösvölgy Nagyrét
Felelős: Harmati Balázs

A további munkaközösségi
programokról külön értesítést küldünk.

Gyermekszakkör a Polarisban
Szeptember 25-én lesz gyermekszakkörünk első
foglalkozása az új tanévben. A szerdai foglalkozásokon való részvétel egyedüli feltétele az
MCSE-tagság.
Szeptember 25-én ismét elindul a „kisszakkör” a
Polaris Csillagvizsgálóban, a 8-12 éves korosztály számára. A szakköri foglalkozásokat szerdánként tartjuk, 17:00- 18:00 óra között, a
csillagvizsgáló előadótermében.
A szakköri foglalkozásokon elméleti és gyakorlati
ismereteket is elsajátíthatnak a fiatalok. Alaposan
megismerkedünk Naprendszerünk égitesteivel, a

CSILLAGÁSZAT
csillagok világával, és a Világegyetemünk felépítésével. Megtanulunk tájékozódni az égbolton,
megismerjük a csillagképeket, és alapvető távcsöves ismereteket szerezhetünk. Röviden áttekintjük a csillagászat történetét, megismerkedünk
a legnagyobb csillagászok életével és munkásságával. A kis csillagászokat Görgei Zoltán
szakkörvezető várja!
A szakkörön való részvétel alapfeltétele a Magyar
Csillagászati Egyesületi tagság, belépés a helyszínen vagy http://polaris.mcse.hu honlapon.

Őszi-téli csillagok
előadássorozat a Polarisban
Októberben újraindul a Polaris Csillagvizsgáló
népszerű keddi sorozata.
Újdonságok, érdekességek, hasznos tudnivalók
a csillagászat világából!
Előadásaink keddenként 19 órakor kezdődnek,
kérjük a pontos megjelenést! Derült idő esetén az
előadás után távcsöves bemutató!
2013. október 1.
Meteoritsimogató túrán a Baltikumban
előadó: Mizser Attila
2013. október 8.
Az MTA Piszkéstetői Obszervatóriumának építése
előadó: Balázs Béla
2013. október 15.
Kérdőjelek a Mars körül
előadó: Gesztesi Albert
2013. október 22.
A Tejút árnyékában – Namíbiában
előadó: Sánta Gábor
2013. október 29.
Múltidéző: a Csillagászat Baráti Köre
előadó: Mizser Attila
2013. november 5.
Üstökös-hiedelmek
előadó: Balázs Béla)
2013. november 12.
Meg nem született bolygók a Naprendszerben
előadó: Kereszturi Ákos

VERSENYKIÍRÁSOK
Kerekemese
Az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark
határtalan vetélkedője
Fődíjként értékes nyeremények várnak rátok!
Indulj el társaiddal, barátaiddal a magyar történelem izgalmas útján: nevezzetek Ti is a tanévenként megrendezésre kerülő versenyre!
A három levelezős fordulót követően a legjobb
12-12 csapatot vendégül látjuk Ópusztaszeren,

TOVÁBBKÉPZÉS
DIFER TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS
A kerületi DIFER kontrollmérések
eredményeinek összegző előadásai
DIFER - óvoda, iskola
Időpont: 2013. szeptember 9. 15.00 óra
Helyszín: a Pedagógiai Intézet könyvtára
Felelős: Csenki József

KONFERENCIA
A II. Kerületi Pedagógiai Intézet
Őszi Pedagógiai Konferenciája
A konferencia címe:
Változások a közoktatásban
2013. október 14. 10.00 óra
Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

a döntőn, mely önmagában is egy izgalmas
kaland, kirándulás! Az elméleti rész mellett minden forduló gyakorlati, kreatív feladatokat is
tartalmaz. Az elkészült alkotásokból később
tárlat nyílik hazánk egyik legismertebb kiállítóhelyén.
Két kategóriában, 3-4 fős csapatok jelentkezését
várjuk 2013. október 31-ig!
Magoncok: 5-6. osztályosok
Csemeték: 7-8. osztályosok
A versenyről bővebb információért kövessétek a
www.opusztaszer.hu és a https://www

TOVÁBBKÉPZÉS
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NÉLKÜLÖZHETETLEN ÉRTÉKELÉS I.

MI ÍGY CSINÁLJUK!

Az alapkészségek mérése az óvoda befejező és
az általános iskola alapozó szakaszában a
DIFER-mérőeszközcsomag használatával
30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés

Mi így csináljuk! A Kíváncsi láda és a komplex
óvodai tehetségfejlesztő program használata

A továbbképzés célja:
A pedagógusok felkészítése a DIFERmérőeszközcsomag szakszerű használatára az
óvodások és a kisiskolások alapkészségeinek
mérésében. A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló
Rendszer hátterének megismerésén túl a résztvevők képesek legyenek a fejlődési útmutató használatával diagnózis készítésére, az egyéni és a
csoportfejlődés kimutatására, a fejlesztendő
területek meghatározására.
A tanfolyam időpontjai:
2013. október 1., 5.,8.
A tanfolyam helyszíne:
a II. Kerületi Pedagógiai Intézet könyvtára,
1024 Budapest, Keleti K. u. 37.
Javasolt munkakörök:
óvodapedagógus, tanító
Részvételi díj: 35 000 Ft, a KLIK fenntartású
intézmények alkalmazottainak ingyenes
Jelentkezés: A jelentkezési lap letölthető a
www.mkpszk.hu internetes oldalról. Ezt kitöltve
Varju Gabriella részére kérjük beküldeni a Második Kerületi Pedagógiai Intézetbe (1024 Budapest, Keleti K. u. 37.)
Tel/Fax: 325-0403, 336-0196.

A továbbképzés célja:
Pedagógusok felkészítése arra, hogy a Kíváncsi
ládát, mint mérőeszközt alkalmazni tudják az
óvodások érdeklődésének meghatározására. A
bemeneti mérés után a gardneri intelligenciaterületek alapján felépülő komplex tehetségfejlesztő
programot részletesen megismerjék (8 foglalkozás). Végezetül a Kíváncsi ládával történő viszszamérés után tudják kimutatni a csoport fejlődését.
A tanfolyam időpontja:
2013. október 10. 9.00 óra
A tanfolyam helyszíne:
a II. Kerületi Pedagógiai Intézet könyvtára,
1024 Budapest, Keleti K. u. 37.
Javasolt munkakörök:
óvodapedagógus, tanító
Foglalkozási órák száma:
8 óra, amely az intézményvezető döntése szerint
a 277/1997. (XII.22) sz. Korm. Rendelet 5.§
(3) bekezdés D) pontja alapján a 120 órás
kötelező képzésbe beszámítható.
Jelentkezés: A jelentkezési lap letölthető a
www.mkpszk.hu internetes oldalról. Ezt kitöltve
Varju Gabriella részére kérjük beküldeni a Második Kerületi Pedagógiai Intézetbe (1024 Budapest, Keleti K. u. 37.)
Tel/Fax: 325-0403, 336-0196.

A jelentkezés határideje: 2013. szeptember 20.
Felelős: Varju Gabriella Pedagógiai Intézet
E-mail: varju@mkpszk.hu

Felelős: Varju Gabriella Pedagógiai Intézet
E-mail: varju@mkpszk.hu

MÚZEUM
Csomagoljam?
Kiállítás a papírcsomagolás történetéről
A Kiscelli Múzeum/
Fővárosi Képtár barokk
tereiben nyílt kiállítás a
papír alapanyagú kereskedelmi csomagolás
történetét mutatja be. A
színes csomagolópapírok, árucímkék, nyomott
mintás papírzacskók és dobozok formátumának
és nyomdai dekorációjának változatait a kezdetektől az 1990-es évekig követi végig a kiállítás,
a Kiscelli Múzeum gyűjteményén kívül több
múzeum és magángyűjtők anyagából válogatva.
Emellett kitérünk a jelenkori papírcsomagolással
kapcsolatos környezetvédelmi dilemmákra is.
Egy rövid animációs filmben megidézzük a
természetben lebomló papírt, és bemutatunk
néhány olyan "öko" csomagolóanyag tervet és
kortárs tervezők, egyetemi hallgatók által megálmodott munkát, amelyek irányadóak lehetnek az
új évezredben.
A tárlat történeti részében a kis cégek egyedi

tervezésű dekorációi és a nagyobb hálózatok így a Stühmer vagy a Pick - teljes tárgysorozatai
is szerepelnek. Mára elfeledett termékek emlékezetes csomagolásától kezdve egészen a közelmúltból még talán ismerős, az államszocialista
dizájnt képviselő darabokig különleges papíranyagokkal találkozhatnak a kiállításra látogatók.
A 19. század hatvanas éveitől kibontakozó,
majd a 20. században a konzumfelületeket
szinte teljesen beborító grafikai alkotások
divatérzékeny, friss képi világa a kezdetektől
fogva a puszta használaton túl, fontos kultúraközvetítő eszköz volt. A 19. század utolsó évtizedeit az akkoriban eluralkodó csomagolás
őrület okán "papírkorszaknak" is nevezték a
kortársak. Az egyedi grafikai technikákkal készült, néhány esetben megvalósulatlanul maradó csomagolástervek között bemutatjuk Helbing
Ferenc, Jeges Ernő, Lukáts Kató, Darilek Harry,
Kaesz Gyula és Kozma Lajos műveit.
Az eddig együtt még sosem látott műtárgyakat
komoly muzeológiai módszertannal feldolgozó,
a fiatal alkotók révén a friss vizuális trendekbe
illeszkedő, s a napi környezetvédelmi problémákra is reflektáló, magyar és angol nyelvű
kiállításunk látványterveit a Magyar Képzőművészeti Egyetem másodéves látványtervező hallgatói készítették.

ZOO
Kedvezményes állatkerti gyermekbelépő
Kedvezményes állatkerti gyermekbelépővel jutalmaz az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) minden 14 év alatti gyermeket, aki legalább 10 darab
kilapított italos kartondobozt hoz a Fővárosi Állat- és Növénykert főbejáratához
szeptember 14 és 15-én. A kedvezménnyel 1800 Ft helyett 600 Ft-ért vásárolhatnak gyermekjegyet a
szorgalmas szelektíven gyűjtők.

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2013-ban már mindenki tisztában van vele: ha szeptember, akkor
KUTATÓK ÉJSZAKÁJA!
Időpont: 2013. szeptember 27.
Információ: www.kutatokejszakaja.hu

