Könyvbemutató – A reformáció öröksége
Erzsébetvárosban
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A Baross Gábor Általános Iskola Tanulói
ért Alapítvány is részt vesz az ún. Mysty
projektben, amely 2016 novemberétől
2018 októberéig zajlik a Comenius+
pályázat keretében. A projekt a digitális
történetmesélés elméletét és alkalmazásának lehetőségeit dolgozza fel négy ország
(Anglia, Ausztria, Olaszország, Magyarország) egy-egy iskolájának részvételével.
A diákok által feldolgozott történetek az
élelem, család, fesztivál témakörökre összpontosítanak, és jó alkalmat teremtenek az
etnikai és kulturális sokszínűség megértésének elősegítésére. A pályázat ideje alatt
60 digitális történet megírását vállalták
a partnerek, melyek előadása kapcsán
a diákok megtanulhatják a fényképek,
filmek, egyéb digitális eszközök és módszerek használatát. „Felmérést végeztünk
az iskolai multikulturális tartalmakról,
sablont készítettünk, hogy egységes szempontok alapján tervezhessük a digitális
történetmesélés beépülésének lehetőségeit,
megterveztük a módszer iskolai gyakorlatba való beépülését ‒ sorolta az elvégzett
feladatokat Spiesz Ádám, a Baross Gábor
Általános Iskola igazgatója. Megalakítottuk a Mysty Műhelyt (My Story, azaz az

Én történetem címből eredő mozaikszó),
összegyűjtöttük a diákokkal folytatott
digitális mesélés tapasztalatait, beszéltünk a használati útmutatóról, valamint
létrehoztunk egy online kommunikációs
csapatot a tanulók számára, hogy megkönnyítse a felmerülő kérdések mindegyikének elérését.”
A magyar csapat már meglátogatta a
külföldi társiskolákat, hamarosan pedig
vendégül látják az ide érkező partnereket,
de addig nagy erőkkel dolgoznak a Baross
suli diákjainak digitális történetén.

A digitális projektek jellemzői:
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a digitális kompetencia és a XXI. századi készségek fejlesztését szolgálják;
tartalmi szempontból illeszkednek a tantervi követelményekhez;
az információs és kommunikációs technológiás eszközök hatékony
alkalmazásával valósulnak meg;
tematikájuk több tantárgy bevonását teszi lehetővé;
a tanulók egymással együttműködve dolgoznak;
konkrét, megosztható eredményük van.

A tavalyi esztendő a reformáció 500 éves jubileumának
jegyében telt, amelyhez kapcsolódóan Erzsébetvárosban is
számos kulturális programot
tartottak az érintett egyházközségek szervezésében. Tekintettel arra, hogy Erzsébetváros
területén számos protestáns
gyülekezet működik, az önkormányzat kezdeményezte egy
emlékkötet megjelentetését,
amely bemutatja a helyi református, evangélikus és baptista
gyülekezetek történetét. Így
láthatott napvilágot a kerületi
helytörténeti kiadványok sorában legújabbként A reformáció
öröksége Erzsébetvárosban
című könyv, melynek szerzője
Vezsenyi Péter.
A kötet bemutatóját december 11-én tartották a
K11 Művészeti és Kulturális
Központban, ahol Hamvas

Levente Péter, a kerületi művelődési ház ügyvezető igazgatója köszöntötte a jelenlévőket,
majd átadta a szót dr. Kovács
Kálmán Árpádnak, a Veritas
Történetkutató Intézet tudományos munkatársának, aki
vállalta a kötet bemutatását.
A történész kiemelte, hogy a
reformáció mozgalmai döntő
befolyással voltak a korabeli
társadalomra, és így szellemi
hatásuk közvetetten napjaink
emberének gondolkodásában
és viselkedéskultúrájában is
tetten érhető. A kutató szerint
azért hathatott a teljes keresztény világra a reformáció,
mert „nem akart nagy lenni”,
azaz helyi kezdeményezésből
spontán módon vált elterjedté:
legfőbb törekvése, a megtisztulást hirdető evangéliumi
alapokhoz való visszatérés,
mindenütt követőkre talált.

Aktuális

Aktuális

Az én történetem

A gazdagon illusztrált ismeretterjesztő kötetből az olvasó
megismerheti a gyülekezetek történetét az alapítástól a
pártállami időkön át, egészen
napjainkig. A könyv hiánypótlónak tekinthető, mert eddig

Óriási sikert arattak a Madách Imre Gimnázium diákjai

Ezek lesznek 2018 ingatlantrendjei

Hatalmas sikerrel szerepeltek a
kerületi Madách Imre Gimnázium diákjai az Intrum Justitia
által szervezett Zsebpénzügyes
pénzügyi tudatossági országos
vetélkedőn. A csapat tagjai,
Szuromi Réka, Pham Thanhan
Daniella és Trendafilova Mária
Darieva a középiskolásoknak
szóló versenyen közel 700 diák
és 229 csapat közül kerültek a
legjobbak közé, és az élő dön-

2018-ra az ingatlanpiac kis emelkedése
és stagnálása prognosztizálható. Ha nem
befolyásolja a folyamatokat valamilyen
külső tényező, akkor várhatóan tetőznek
az árak a használt és az újépítésű ingatlanoknál is. Idén várhatóan erősen befolyásolja majd az ingatlanpiacot, hogy elindul
sok újépítésű társasház előértékesítése.
2017 inkább az építési engedélyekről
szólt, néhány társasház felépült ugyan, de
az építkezések zöme fizikailag még el sem
kezdődött. Gadanecz Zoltán, a GDN
Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint a használt ingatlanok tekintetében
az árak tetőzés közelébe érnek. Az ok
az újépítésű ingatlanoknál keresendő,
ugyanis a fizetőképes kereslet jelentős
része ezek mellett fog dönteni. Itt szintén
maximalizálódhatnak az árak, hiszen
erős verseny kezdődik majd meg a vevőkért. „A négyzetméterárak kerületenként
kialakultak már, jövőre fog megállni a
növekedés. Ha nem befolyásol minket
egy országon kívüli tényező, egy jelentős
gazdasági fellendülés vagy az ingatlan
típusú befektetések erősödése, akkor

tőben második helyezést értek
el. A csapat felkészülését tanáruk, Varga Mária segítette. Az
Intrum Justitia által szervezett
vetélkedő szakmai partnere a
Budapesti Corvinus Egyetem
diákszervezete, a Studium
Generale volt.
A tanárnő elmondta, hogy
a lányok rengeteget tanultak
a vetélkedőre. A gazdaságismeretet is tanító pedagógus azért
örült a lehetőségnek, mert
fontosnak tartja a pénzügyi
ismeretek fejlesztését és a tudatos szemlélet kialakítását még
középiskolás korban, ebben
rengeteget segített a megmérettetés.
Varga Mária a felkészülés
folyamatáról is beszámolt.
A verseny rendkívül összetett volt, a diákok rengeteget
tanultak belőle. Nem csupán
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tárgyi tudásról és problémamegoldó képességről kellett
számot adniuk a fiataloknak,
hanem előadói készségeiket
is fejleszthették. A két online
fordulót követően a döntőben
egy elképzelt családot érintő
összetett pénzügyi helyzetre
kellett megoldást találnia a
csapatnak, amit pénzügyi szakemberekből álló szakmai zsűri
előtt prezentáltak.
Er z s éb e t vá ros 201 8 . ja nuá r 25.

Er z s éb e t vá r os 201 8 . ja nuá r 25.

2018-ban a piac pici emelkedése és stagnálása várható, leginkább az év végére” –
véli a szakember. Az összesítések szerint a
téglaépítésű lakásokat Pesten 444, Budán
552, a Belvárosban pedig 571 ezer forintért vették négyzetméterenként.
A szakértő az idei évi legjelentősebb
ingatlanpiaci változásai közé sorolta,

még nem jelent meg olyan
helytörténeti kiadvány, amely
kifejezetten az erzsébetvárosi
protestáns gyülekezetek történetét dolgozná fel, korábban
fel nem tárt források felhasználásával.

hogy kiszámíthatóbb lesz a rövid távú
bérbeadás, a Nemzeti Otthonteremtési
Közösséggel milliókat lehet majd megspórolni, és hogy az albérleteknél 2018tól bármekkora bevétel esetén is csak
tíz százalék adót kell majd befizetni, így
sokkal biztonságosabb és kiszámíthatóbb
lesz kiadni egy lakást.
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