
 

Csata Utcai Hírlevél 
2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csata Utcai Általános Iskola 

1135 Budapest, Csata utca 20. 

csataiskola13@gmail.com, honlap: csataiskola13.hu



2 
 

Angol tanulás másféleképpen 

Büszkék vagyunk arra, hogy BGC (Boys and Girls Club of Hungary) az 

iskolánkban működik. Ez egy Magyarországon egyedülálló angol nyelvi 

program. Aki még nem halott róla, annak elmondjuk, hogy ez angol 

nyelvű napközit jelent. A tanítás délelőttönként ugyanúgy folyik, mint 

más iskolákban, de délutánonként angol anyanyelvű tanárok várják a 

diákokat, akik sok színes foglalkozást 

tartanak, a hét minden napján más-más 

témában. Természetesen angol nyelven, ezzel biztosítják az 

angol nyelvi környezetet a tanulóknak. Cél, hogy a programban 

résztvevő gyerekek életformaként, az őket érintő hétköznapi 

témákon, élethelyzeteken keresztül, játékosan tudják 

elsajátítani az angol nyelvet. A gyerekek nyelvtudása így szépen 

fejlődik, ezt különböző angol nyelvű versenyeken is bizonyították, ahol diákjaink kiváló 

eredményeket értek el. 

Gürsoy Nezire 5.a, Dukkon Lam An 5.a, Orovecz Gergő 5.b és én, Nagy Ábel 5.a részt vettünk 

a Szabó Magda Gimnázium által rendezett angol szépkiejtési versenyen. A jelentkezéshez 

egy plakátot is kellett összeállítani, mely sokféle anyagból készült. (hurkapálcika, krepp 

papír, drót, matricák stb.) Nagyon izgultunk, mivel sok csapat indult. 1 hónapig szorgalmasan 

készültünk, de megérte. A plakátversenyen 4., szép kiejtésben 2. helyezést értünk el. 

Boldogan értünk haza a sok ajándékkal, melyek között volt könyv, radír és még sok más dolog 

is. Reméljük, jövőre is elmehetünk.                           Nagy Ábel 5.a  
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Winter Show 

Az 5.a, 5.b és a 6.a osztályos tanulókkal idén télen is szerepelhettem a József Attila 

Művelődési Ház színpadán. Az előadásunk címe „Back to the Summer” volt. 

Nagyon sokat készültünk, egy hónapig gyakoroltunk. A darabban egy időgép segítségével a 

gyerekek vissza akartak utazni a nyár elejére, de nem 2018-ba, hanem a 80-as évekbe 

érkeztek. Ebből aztán még nagyobb káosz lett, például az egyik gyerek találkozott az 

apukájával, aki még kisfiú volt. Egyre visszább és visszább ment minden az időben. Az ókori 

Egyiptomtól kezdve egy kalózhajón át egészen Hollywoodig mentek. Végül a gyerekek egy 

időutazó autó segítségével elindultak a jelenbe, és minden a helyére került. 

A többi osztály is nagyon érdekes műsort adott elő, és szépen szerepelt. 

Izgalmasak voltak az előadások, és mindenki megmutathatta, hogy milyen jól beszél angolul.                                                                    

                                                                                    Láng Szonja 5.a 

Decemberben a Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű 

Általános Iskola és a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület a 

hagyományokhoz híven, már 17. alkalommal rendezte 

meg az angol nyelvű vers – és prózamondó országos 

versenyt. A mi iskolánk nagyon szépen szerepelt. Négy 

kisdiákunk vett részt a megmérettetésben: Mizera Noémi (4.a), Örsi 

Eszter (3.a) Berger Bianka (6.a), Gürsoy Nezire (5.a). Közülük Örsi 

Eszter 3. helyezést ért el. Büszkék vagyunk a lányokra, szuper 

ügyesek voltak! 

Smart party 

Tavasszal, négy alkalommal vettek részt az óvodások a BGC által szervezett programon, a 

Smart partyn. Közel 70 óvodás gyerekkel ismerkedtünk meg, akik lelkesen oldották meg az 

ügyességi és logikai feladatokat. Úgy búcsúztak, hogy jövőre ebbe az iskolába szeretnének 

járni. A foglalkozásokat a mi tanítóink: Berki Andrea, Csorba Enikő, Seres Zsuzsa és Szujóné 

Somogyi Ágnes vezették, és negyedikes diákjaink segítettek a kicsiknek. 

Seres Zsuzsa  

https://kapocsiskola.hu/
https://kapocsiskola.hu/
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Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

Iskolánk 2013 óta vesz részt a Nemzeti Tehetségprogramban, 

amelyet a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége hívott 

életre. Azóta másodízben is megkaptuk a háromévente elnyerhető 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet az akkreditációs folyamatban 

való részvételünk eredményeként. 

A szakértők értékelése a tapasztalataik alapján: A Csata Utcai 

Általános Iskola magas szintű és szakszerűen megvalósított 

tehetségfejlesztést végez, melynek bizonyítékai a tehetségprogramok kidolgozottsága, az 

átfogó tanácsadás, mely rendszert alkot a programokkal és a színvonalas rendezvényekkel. A 

munkát folyamatos építkezés és gazdagítás jellemzi. 

Gratulálunk a programban résztvevőknek!                                               Formanek Annamária 

 

Tehetségnap 

Színes világunk – Kis Tudós Konferencia 

A konferencián Kati néni megnyitója után 23 néhány perces kiselőadást láthattunk, 

hallhattunk szabadon választott témában, mely során a tanulók prezentációkat mutattak be. 

Igen színvonalas munkák születtek. 

Az 5. a-sok teremtették meg a hangulatot a teknősökről szóló történetükkel. Később 

hallottunk tőlük a kutyákról, a humor történetéről és a Zuglói BVSC-ről is. A harmadik 

osztályosok működő vulkánt is szemléltettek az előadásukban. Sok bemutató született 

különleges állatokról, de érdekes virágokról is hallottunk. Volt szó telefonokról, filmekről, 

Instagramról is. Mi 6.b-sek, a Gravity Fallsról beszéltünk. Másik csapatunk az unikornisból 

készült fel. 

Nekem nagyon tetszettek az előadások, és szerintem mindenki megérdemelte az oklevelet, 

amit a végén kaptunk. 

Bartó Bianka Ágota 6.b 
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Én kis kertet kerteltem…! 

A tavalyi tanév végén kereste meg intézményünket a Sygma Technology, azért hogy 

társadalmi felelősségvállalásuk keretében iskolánk udvarát megújítsák, barátságosabbá 

tegyék. 

Felajánlásukat örömmel elfogadtuk, és a nyári vakáció után elkezdődött a közös munka. 

Először csak a lehetőségek felmérése, tervezése. A felmerült ötletek közül végül egy 

szabadtéri mászóka felállítása és az iskola udvarának hátsó kerítésfestése valósult meg. 

Nem egyszerűen egy kerítésfestés, hanem gyermekrajzok felfestése a kerítés falára. Arra, 

hogy milyen rajzok kerüljenek a falra, pályázatot hirdettünk a diákjainknak. Meghatározott 

méretű pixeles rajzokat kértünk tőlük. A beérkezett alkotásokat iskolánk és a Sygma 

Technology zsűrije bírálta.  

Szeptember utolsó, napfényes hétvégéjén a Sygma Technology munkatársai a nyertesek 

színes rajzait a gyerekekkel együtt felfestették a kerítésre és a mászókát is felépítették. 

Ráadásul az iskolánk egyik lépcsőházát is megújították jónéhány „Fess neki” képpel. 

Azóta még vidámabb hangulatú az iskolánk udvara, a gyerekek szívesen használják a 

mászókát, és nézegetik a gyerekrajz „graffitiket”. 

Köszönjük Sygma Technology!    

Nádházi Ágnes 
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Szól a rádió… 

Nálunk hagyomány, hogy minden 

hétfőn reggel megszólal a sulirádió 

adása, és zeng az egész iskola. 

Idén az iskolarádiónak szignálja is 

van, Edvard Grieg: Reggel című 

zenerészlete. 

Összesen öten dolgozunk a 

szerkesztőségben. Bartó Bianka 

Ágota, Koleszár Lili, Láng Szonja, 

Dukkon Lam An és ebben a 

tanévben én, Túri-Bakos Bence is a tagja lettem. Nagyon szeretek rádiós lenni. 

Felkészüléskor remek a hangulat, gyakran viccelődünk. Nemcsak bemondjuk a híreket, hanem 

a szerkesztésben is részt vehetünk, mi gyerekek. Nagyon izgalmas, amikor én szerkesztem a 

reggeli műsort. Ez azt jelenti, hogy az adott naphoz, héthez kapcsolódóan sok érdekes 

információt gyűjtök össze az internetről, és ez hangzik el az adásban. Szeretnék az 

iskolarádiónak nyolcadikos koromig tagja maradni.  

Turi-Bakos Bence 5.c 

Énekkarunk 

A 2018/19-es tanévben is sűrű 

programja volt az iskola 50 fős 

énekkarának. A csengő hangú 

lányokkal és fiúkkal meghitt 

adventi koncertet adtunk a Béke 

téri Szent László Templomban, 

ahol négy iskola énekkara együtt 

énekelte a szebbnél szebb 

karácsonyi dalokat. 

Felejthetetlen élményünk volt 

április elején az „Énekeljünk, 

muzsikáljunk együtt” címmel 

megrendezett közös koncertünk a XIII. kerületi Fischer Annie Zeneiskola Művész 

Szimfónikus Zenekarával. Kórusunk első ízben muzsikált együtt zenekarral, ami igazán 

újszerű és csodálatos élmény volt. Decsényi János: Kati dalai című művét adtuk elő. 

Április 4-én jutalomkiránduláson pihente ki énekkarunk az egész éves munka fáradalmait. 

Külön busszal utaztunk Martonvásárra, ahol megtekintettük a kastélyparkot és a Brunszvik 

kastélyt. Felemelő élmény volt látni, hol zongorázott Beethoven, amikor a Brunszvik családnál 

vendégeskedett. 

Formanek Annamária 
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Olvasó Egér Tanya 

Kedves Gyerekek! Ugye tudjátok, hogy az iskola tanulói automatikusan a 

könyvtárunk tagjai is? Mindenkinek van egy olvasói száma, ami alapján 

könyvet kölcsönözhet magának. Ha nem voltál még nálunk, gyere, és nézz 

körül! Biztosak vagyunk abban, hogy van olyan könyv, ami elnyeri a 

tetszésedet, és szívesen kézbe veszed. A könyvtárunk olvasótermében 

közel 12 ezer könyv között válogathatsz. Izgalmas mesék, regények, és tudásodat segítő 

könyvek várnak rád! A Liget Műhely Alapítvány jóvoltából jár a könyvtárunkba a Szitakötő 

gyermekfolyóirat, mely a kíváncsi gyerekek újságja, és sok 

hasznos és érdekes információt tartalmaz. Gyere, és 

kölcsönözd ki! 

Az idei évben a könyvtár nevet is kapott, mégpedig: Olvasó 

Egér Tanya. Azért ezt a nevet választottuk, mert nagyon 

népszerűek az egerekről szóló Geronimo Stilton könyveink. 

Jelképünk egy kockás kisegér. Ő a Csata Egere, aki a 

könyvtárban ül, és olvas. Hogy miről is? Gyere, és nézd meg! 

Az alsósok könyvei a Cincogi Mesetár nevet kapták. Van a 

könyvtárunkban Egér-sarok és Egér-iroda is. Az Egér-út a 

tudáshoz feliratnál az ismeretterjesztő könyveink vannak. 

A névadás után rendeztünk egy kiállítást az egeres 

könyveinkből. 

Kerényi Lilla 
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Ünnepeink képekben 
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Kékbe öltöztünk 

 

Képzelj el egy napot, amikor valóban odafigyelnek a véleményedre. Képzeld el azt a pillanatot, 

amikor az üzenetedet az egész világ meghallja. Ez a Gyermeki Jogok Világnapja. 

November 20-án a gyerekek a világon mindenütt felemelik a hangjukat, hogy elmondják a 

véleményüket az őket körülvevő világról, kiálljanak a jogaikért, és hogy képviseljék a 

generációjuk érdekeit.  

Ezen a napon kékbe öltöztünk, vagy felvettünk valamilyen kék kiegészítőt. 

Ezzel hívtuk fel a felnőttek figyelmét arra, hogy mi is egyetértünk a gyermeki jogokról szóló 

nyilatkozattal.  
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A magyar kultúra napja 

A vers legyen veled! A Himnusz születésnapja alkalmából egyhetes rendezvénysorozatot 

szerveztünk, mely igényes és figyelemfelkeltő programot kínált diákjaink számára. A magyar 

kultúra napján hagyományainkhoz híven együtt szavalt a Csata. A hét programjai között volt 

izgalmas Himnusz műveltségi vetélkedő, melynek eredménye a közösségi pontverseny egyik 

állomása lett. A Szép Magyar Beszéd kiejtési „verseny” győztese a kerületi fordulón 

képviselte iskolánkat. Új kezdeményezésként, a Szabó Ervin Könyvtár korábbi felhívásához 

hasonlóan, a Vers legyen veled vetélkedő keretében kortárs költők verseit és hozzájuk 

kapcsolódó kérdéseket hallhattuk reggelenként az iskolarádióban. Az egész héten futó 

versek - kérdések feladatsor helyes megoldásáért jutalmul a résztvevőkkel a Petőfi Irodalmi 

Múzeumba látogattunk el.  

Nádházi Ágnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
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Gazdálkodj Okosan Csata módra! 

 

Az UNITED WAY Magyarország és a MetLife „Life Changer” pénzügyi edukációs program 

egy „Okoshop” bolt megnyitásával, működtetésével kapcsolatban meghirdetett egy 

pályázatot. Erre mi is beneveztünk. Iskolánk erre a célra „Röfi Tallérokat” bocsájtott ki, és 

ezekkel lehetett különböző játékokra licitálni. 

Röfi Tallér járt az 5-ös osztályzatért, közösségi munkáért, jó magaviseletért, és akkor is, ha 

javítottunk az eddigi osztályzatunkon.  Ha nagyon sok Röfi Tallért gyűjtöttél, beválthattad 

Bankkártyára. 10 Röfi Tallért Bankkártyára cseréltünk, hogy ne legyen olyan sok aprónk. 

Az osztályok közül a miénk, a 6.b gyűjtötte a legtöbb játékpénzt. Két darab Hízó 

Kincstárjegyünk volt, ez 20 000 Röfi Tallért ért. Ezzel megnyertük a csocsó asztalt, amire 

nagyon vágytunk. Amikor átvettük az ajándékunkat, annyira megörültünk neki, hogy azonnal 

elkezdtünk vele játszani.  

Bartó Bianka Ágota, Németh Bianka 6.b 
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Osztályaink   
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Búcsúzunk, és elmegyünk a mi időnk lejárt 

Az osztályunk egy része 8 éve 

ide jár, ebbe az iskolába. 

Sajnos az évek során sokan 

lemorzsolódtak tőlünk, így 

nyolcadikra nagyon kevesen 

maradtunk.  

Az iskola nevelt fel minket. 

Még emlékszünk, milyen volt 

először átlépni a suli kapuját. 

Alsóban Székely Kriszti néni 

volt az osztályfőnökünk. 

Örültünk, hogy őt kaptuk. 

Három évig volt velünk. 

Negyedikben Gabi nénit és Kati nénit kaptuk osztályfőnöknek. Mindennap lementünk inni egy 

forró csokoládét, de már nincs meg az az automata. 

Mikor feljöttünk felsőbe, furcsa volt újra kicsinek lenni, hiszen negyedikben mi voltunk a 

legnagyobbak. Erzsébet néni lett az osztályfőnökünk. Négy éven át mindig anyai szeretettel 

bánt velünk, és fegyelmezett is, ha kellett. Felsőben sajnos sok olyan tanár elment az 

iskolából, akiket nagyon szerettünk. 

Jó az osztályközösségünk. Még ötödik osztályban nyertünk egy „Jó közösség” díjat is, pedig 

csak nyolcadikra lettünk igazi jó összetartó osztály. Sok közös emlékünk van. Egy-két 

kedvencünk például, amikor a Füvészkertben és az Állatkertben voltunk. A Fiumei úti 

temetőben felkerestük néhány híres ember síremlékét, vagy amikor a Rendészeti Múzeumba 

látogattunk el. Napköziben sokszor elmentünk közösen fagyizni. Máig is sokat szórakozunk 

együtt a szabadidőnkben.  

Szeptembertől külön válnak útjaink. Középiskolában már nem leszünk együtt, mert sok 

különféle helyre jelentkeztünk. Reméljük, hogy még találkozni fogunk.  
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Eredményeink dióhéjban 

Kerületi népdaléneklési verseny       arany  

Bolyai Anyamyelvi Csapatverseny  I. 

Kerületi rajzverseny 5. évf. I. 

Kerületi  informatika verseny I. 

Kerületi Zöldike vetélkedő II. 

Kerületi könyvtár verseny 6. évf. II. 

Game of voice Észak-Pesti döntő II. 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny  II. 

Game of voice Észak-Pesti döntő III. 

Orsz. angol vers- és prózamondó III. 

Kerületi rajzverseny 5. évf.  III. 

Kerületi rajzverseny 5. évf.  III. 

Kerületi könyvtár verseny 5. évf. III. 

Kerületi technika verseny 7-8 évf. III. 

Kerületi háztartástan vers. 7-8 évf. III. 

Kerületi informatika verseny III: 

Kerületi Zöldike vetélkedő V. 

Simonyi helyesírási verseny V. 

Sport 

Az idei tanévben kerültem az iskolába testnevelő tanárként. A tanítás mellett szakmai célom 

egyrészt, hogy kollégámmal részt vegyünk a XIII. kerületi diákolimpiai versenyrendszerben, 

másrészt a tehetséges gyerekek felkarolása, és egyesületi sportolók monitorizálása. A 

kerületi versenyek tükrében számos sportágban indultunk (labdarúgás, úszás, bowling, 

ergométer, röplabda, atlétika). Említésre méltó eredményt értünk el az evezős ergométer, a 

röplabda, és a vívás sportágakban, amivel az országos diákolimpiára is sikerült eljutnunk. A 

tőr sportágban Szendrei Márton (3.a) harmadik helyezést ért el, Tóth Benjamin (3.a) hetedik 

lett. Az egyesületi sportoknál többen minősítő versenyen vettek részt. Gyovai Panna műugrás 

II. helyezett, és az ifjúsági válogatott keretbe bekerült Németh Zina röplabdás, így sikerült 

sportolói álmukat valóra váltani. Magyarország teret adott az idei tanévben két 

világbajnokság megrendezésének. Nagyobb létszámmal jelen voltak a Birkózó- és a Női 

Jégkorong Világbajnokságon az iskolánk tanulói, remélem, hogy gazdag élménnyel tértek 

haza. Bízom benne, hogy néhány kis lurkó „kacérkodik” azzal a gondolattal, hogy kipróbálja 

maga is e két sportág valamelyikét. Ebben a tanévben lehetőségünk volt arra is, hogy 

gyermekeink közelről megismerjék, és maguk is kipróbálhassák a műugrást. Különböző 

korosztályú tanulók vettek részt, élvezték, nehezen szakadtak el a vizes deszka és a 

lenyűgöző torony világából.  

Balogh Gyöngyi 

A kerületi könyvtáros verseny díjazottjai 
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Egy izgalmas délután 
 

A Magyar Műugró szövetség nyílt 

napot szervezett, melyen mi, 

gyerekek a Csatából elmehettünk, 

és kipróbálhattuk a műugrást. 

Iskolánk 21 tanulóval vett részt 

ezen a rendezvényen, másodiktól 

hatodikig. 

Ha valaki nem tudná, a műugrás az 

egy olyan sport, amikor különböző 

magasságú 

deszkákról ugrunk bele a vízbe. A délutáni program bemelegítéssel 

kezdődött azután jöhetett a pancsolás. Leugorhattunk 1 méterről, 3 

méterről és 5 méterről, hú, az nagyon félelmetes volt, így azt nem 

mertük kipróbálni. Ugorhattunk fejest és talpast is. Igencsak élveztük 

az ugrálást. A víz kicsit hideg volt, így a végén átmentünk a jakuzziba 

átmelegedni. Jól esett.  

Kellemesen éreztük magunkat, máskor is szívesen mennénk az 

uszodába. Nagy élmény volt mindenkinek! 

Nehrer Petra, Váradi Szabó Annalilla, Berki Kíra, 4. a oszt 

 

Sárik Zsófia és Róder Hanna diákolimpiai röplabdázó bajnok 

- Miért kezdtetek el röplabdázni? 

-Azért, mert ez az egyik legnehezebb sport és 

szeretjük a kihívásokat. 

- Hány éve röpiztek? 

Zsófi: - Én egy éve röplabdázok sportszerűen. 

Hanna: -Én négy éve röpizek, de csak kettő éve 

sportszerűen.   

- Melyik versenyetekre vagytok a legbüszkébbek? 

- Arra, ahol Országos Diákolimpián voltunk és 

elsők lettünk. Ez most volt, március 24-én. 

- Melyik sportegyesületbe jártok? Miért ajánljátok? 

- A BVSC-Zugló egyesület tagjai vagyunk. Azért ajánljuk mivel nagyon kedvesek az edzők, jó 

hangulatúak az edzések. 

- Milyen tanácsot adnátok egy elsősnek, aki el szeretné kezdeni ezt a sportot? 

- Nehéz, mert kitartónak kell lenni, és muszáj megtanulni az alapokat, ha ezeket 

teljesítetted, nagyon tudod élvezni.                 Koleszár Lili  5.a  
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góForgács Hanna és Csáki Martina Bianka Angel Dance bajnokok 

- Mikor és miért kezdtetek el táncolni? 

- Már oviban megtetszett a tánc, ezért kipróbáltuk, és azóta is 

szorgalmasan járunk. 

- Miért szeretitek a táncot? 

- Mert bele tudjuk élni magunkat, és egyébként szép alakot ad 

a tánc. 

- Voltatok már világbajnokságon is. Mesélnétek erről? 

- Tavaly novemberben Csehországban zajlott ez a verseny, és 

természetesen ott volt a helyünk. 

- Melyik eredményeitekre vagytok a legbüszkébbek? 

- Az összesre. De az Európa-bajnokságra vagyunk a 

legbüszkébbek, mivel öt versenyből mindet mi nyertük meg. 

- Ha valaki el szeretné kezdeni a táncot, milyen tanácsot 

adnátok neki? 

- Ha rendszeresen táncolsz, sokkal jobb lesz az állóképességed. Az a lényeg, hogy élvezd a 

táncot.                                             Dukkon Lam An 5.a 

 

Molnár Kincső Szófia (5.a) diákolimpiai vívó  

- Mikor kezdtél el vívni? 

- Első osztályos koromban, és már az első év novemberében 

bemehettem a vívóterembe, azóta egy héten többször is járok 

oda. 

- Melyik sportegyesületbe jársz? Miért szereted? 

- A Honvéd Budapest Sportegyesületbe járok immár 5. éve. 

Azért ajánlom mindenkinek, mert kedvesek az edzők és az 

edzések változatosak, olyan játékokat játszunk, amelyek 

fejlesztenek minket. Az órák nem olyan nehezek, de mindenért 

meg kell dolgozni. 

- Mit ajánlanál annak, aki el akarja kezdeni a vívást? 

- Csak akkor kezd el, ha hosszabb ideig szeretnéd csinálni, nem csak fél évig, hanem legalább 

2 évig. A felszerelésre szükség van, és nem valami olcsó mulatság. A vívás nem a legkönnyebb 

sport, de én nagyon szeretem. 

- Hallottam, hogy idén is indulsz a diákolimpián, most csapatban. Mit vársz magadtól és a 

csapattól? 

- Nagyon örülök neki azért, mert vannak nálam idősebbek, és mégis engem választottak a 

csapatba. Bevallom, nem várok magamtól túl sokat, csak egy játéknak tekintem, de 

természetesen mindent megteszek, hogy jók legyünk.                                 Koleszár Lili az 5.a  
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Családi nap 

2019. március 23-án iskolába mentünk, pedig szombat 

volt. Vittük magunkkal a szüleinket, sőt, a testvéreinket 

is, de az iskolatáskát otthon hagytuk. Ugyanis ezen a 

napon rendezte meg iskolánk hagyományaihoz híven a 

családi napot, amely igen gazdag programmal várt minket. 

Témának az internet veszélyeit választottuk. A legtöbb 

foglalkozás ehhez kapcsolódott, de tanárjaink gondoltak 

a tavaszra és a közeledő húsvétra is. Az egyik standnál a 

víz világnapja volt terítéken. 

Szombat volt, mégis életre keltek az iskola folyosói, tantermei. Szabadon vándoroltunk egyik 

állomásról a másikra. Mi választottuk ki, hogy melyik asztalnál álljunk meg egy-egy rövid 

foglalkozásra. 

Az alagsorban régi számítógépekből volt egy igen tartalmas kiállítás. Kipróbálhattuk a 

szüleik, nagyszüleik korából származó informatikai eszközöket.  

Meghívott előadók is érkeztek hozzánk. Egy rendőr bácsi az internetes zaklatásról tartott 

igen érdekes előadást nekünk. Egy másik vendég LájkVadász társasjátékot hozott, amivel 

igen izgalmas volt játszani. Sok szülő és diák nézte meg együtt a Facebook veszélyeiről szóló 

filmet. Az internetes útvonaltervező programmal ismerkedhettek meg azok, akik a 

Közlekedés társasjátékkal játszottak. De találkozhattunk nyelvi fejtörővel, szókeresővel, 

képkirakóval, találós kérdésekkel, és többféle kézműves foglalkozással is. Akik megunták az 

internetes feladványokat, kimehettek játszani és focizni az udvarra, ahol a testnevelő 

tanárok várták a sportolni vágyókat. A tornateremben kosarazhattak a diákok és a felnőttek 

is. Még felsorolni is sok azt a rengeteg foglalkozást, ami ezen a szép tavaszi napon várta a 

családokat. 

Nagyon jól sikerült ez a délelőtt. Közel 300 regisztrált résztvevő jött el az iskolába. Jó 

lenne, ha minden nap ilyen lehetne itt a suliban, ezt megmondjuk az igazgató néninek is! 
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Halloween 

Idén is megünnepeltük a Halloween napot. Most már 

felsősök lettünk, így igen nagy izgalommal vártuk. Vajon 

más lesz, mint alsóban? Már szeptemberben készültünk rá. 

Amikor végre elérkezett a napja, félelmetes jelmezekbe 

bújtunk. Sok izgalmas program között válogathattunk. Volt 

szellemszoba, tökkeresés, sütiverseny, kézműveskedés. 

Természetesen a jelmezesek is felvonultak, és a zsűri a 

legjobbakat díjazta. Nagyon jól éreztük magunkat. Jövőre is várjuk, nagyon! 

Koleszár Lili,  Gürsoy Nezire,  Forgács Hanna 5.a 
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 Farsang képekben 

 



20 
 

Zánkai táborozás a 6.b tollából 

Bartal Benedek: Vonattal utaztunk oda-vissza. Emeletes 

házakban laktunk, 10 ágy volt egy szobában. Kaptunk 

reggelit, ebédet, vacsorát.  Sok programot szerveztek a 

gyerekeknek: pl. íjászat, kiállítás, pingpong, társasjáték, 

evezés stb. 

Soós Dominika: Mikor odaértünk Zánkára, nagyon szép volt 

a látvány. Elsőre igencsak rossznak tűnt a szoba, de 

berendezkedtünk, és sokkal otthonosabbá tettük. Sokat sétáltunk a Balaton partján. Nagyon 

jó időt fogtunk ki, de a víz hideg volt. Vettünk limonádét is a parton. Utolsó nap úti csomagot 

kaptunk. Vettünk ajándékot a családtagjainknak. Szomorúak voltunk, mikor haza kellett 

menni a táborból. 

Balogh László: Én Zánkán jól éreztem magam. A fiúkkal 

játszottunk a szobában. Csak kicsit hideg volt. Tetszett az 

íjászat, a trambulin meg a csillagnézés és a kenuzás. A 

diszkóban nagyon jót táncoltunk és nevettünk. 

Németh Bianka: Nagyon tetszett. Láttuk a Marsot. A 

sárkányhajó nagyon jó volt, és a kézműveskedés is. Laci 

bácsi adott nagyon sok édességet nekünk. Köszönjük. 

Offenbecker Gabriella: Nagyon jó volt a sárkányhajó, de a fordulásnál majdnem beleestünk a 

vízbe. Jó volt Zánka. 

Bartó Bianka Ágota: Első nap helikoptereket néztünk. 

Mielőtt hazamentünk, kaptunk pizzát és lehetett licitálni 

édességekre. 

Borsodi Nagy Anna: Mikor mentünk ebédelni ott volt egy 

kicsi patak, amin mindig átugráltunk. 

Juhász Gergely: Az én kedvenc programom az a trambulin 

és az íjászat volt. Este láttuk a Marsot és a Tejutat. 

Mészöly Mira: A kaja nem ízlett.  Páran elmentek este diszkóba. Mi maradtunk és sokat 

buliztunk a szobában. Próbáltuk megijeszteni a többieket.  

Szabó Fanni: Elmentünk egy hadtörténeti kiállításra. Aztán két csapatra szakadtunk szét. 

Fiúk és lányok. A fiúk játékterembe mentek, a lányok pedig kézműveskedni. Este a csajokkal 

a szobában „pizsipartit” tartottunk. 

Szabó Dalma: Nagyon vicces volt, amikor este a többiek a 

fiúkat kisminkelték. 

Török Bettina: Sok programunk volt, pl. sárkányhajó, ahol 

én voltam a dobos. Este meg csillagászat. A Balaton parton 

találtam kagylókat meg csigaházakat. 
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Bartal Enikő: Sokat utaztunk Zánkára. Íjászkodtunk, trambulinoztunk, csillagászkodtunk.  

Láttuk a Tejutat és a Göncölszekeret. Utolsó este diszkóba mentünk. 

Tóth–Szabó Ádám: Voltunk repülőket nézni, az nagyon jó volt.  Be lehetett menni a repülőgép 

belsejébe is. Szép volt a Balaton. 

Takács Réka: Elmentünk sárkányhajózni, sok nagy hullám volt. Vizesek lettünk egy kicsit. 

Utána a parton fonogattunk magunknak karkötőt. A patakparton gátat építettünk a 

barátnőmmel. 
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TANULÓINK ÍRÁSAIBÓL 

Ádámi Tamás, Kiss Marcell, Baráth Ábel, Nátli Ábel 2.a: Csalimese 

Egyszer volt, hol nem volt, – voltam én. 

Egy nap elmentem az erdőbe vadászni. Mire hazaértem, este lett. Lefeküdtem az ágyamba és 

hamar el is aludtam. 

Mire felébredtem, egy hógömbben találtam magamat. Minden oldalról körül voltam zárva… 

Megpróbáltam kitörni, csakhogy azt vettem észre, hogy rossz lények állnak körülöttem. 

Egy gyémánt karddal álltam ki ellenük. Már nem tudom, hogy azt hogy szereztem… 

A kard egy idő után eltört, ezért elkezdtem menekülni. Futottam erre, futottam arra, mégis 

elém toppant az egyik gonosz lény. A futkosás miatt valahogy visszaérkeztem a hógömbhöz. 

Ott észrevettem egy gombot és szerencsére meg is nyomtam.  

Ez a varázsgomb hirtelen hazarepített. Szerencsére ismét otthon voltam! 

Bilau Gellért, Salamon Márk, Sarudi Sára, Tóth Áron 2.a: A viadal 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy olyan bikacsorda, amely a víz alatt élt. 

A bikák viadalt rendeztek, hogy megtudják: melyik közöttük a legerősebb.  

Egyszer csak az egyik bika akkora ütést mért a másikra, hogy azt a világűrbe repítette.  

Épp a Holdra! A Hold pördült egyet, emiatt a bika leesett- pont egy nagy cet szájába. 

Feltalálta magát, mert szarvával kilyukasztotta a nagy hal gyomrát és így visszakerülhetett a 

tengerbe. Mikorra visszatért- a másik bikát, az ellenfelét- halva találta. 

Lukács Dorka, Dukkon Lam My, Deák Fruzsi, Németh Lili 2.a A kis kígyó 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis kígyó. Kíváncsi volt az emberek világára. Elindult 

hát közéjük. 

Fölsiklott az egyik házba és egy gyerekszobában kötött ki. Ott megtalálta őt egy kislány. 

 Nem félt tőle. Betette az ágyába.  

Ám reggel, amikor felébredt, nem találta a helyén a kis kígyót, mert az addigra már rég a 

tengerben úszkált. 

Mert tudjátok meg, ő igazából egy vízisikló volt! 

Fábián Bende, Turcsik Barnabás, Kardos Olivér 2.a Víz alatti világ 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy víz alatti vulkán New York mellett. 

Egy nap működésnek indult és kitört. A víz egész New Yorkot elárasztotta, ezért onnan az 

emberek Bécsbe menekültek. 

Csak egyetlen ember - egy gyerek - maradt ott New Yorkban, de hamarosan a víz átrepítette őt 

is Bécsbe – és pont a családjához pottyant le. 
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Róder Benjámin 2.a Marvel (láncmese) 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy robot, Víziónak nevezték. Volt egy sárga köve, 

ami életben tartotta. Volt egy csapata és ellenségei is. Egyszer a fő gonosz, akit Tanosnak 

hívtak, elvette a kövét. Ezt látta az egyik csapattársa, Amerika Kapitány, és azt mondta: 

- Add vissza azt a követ! 

- Egy másik kőért… -felelte Tanos. 

Amerika Kapitány elment Hidrához, egy piros emberhez. Kért tőle egy kék követ. 

- Csak egy barátod haláláért – válaszolt a Hidra. 

Aztán elment Amerika Kapitány a Vasemberhez, és azt kérte tőle: 

- Légy szíves a ruháddal hazudd Hidrának, hogy ledobtalak és repülj! 

- Előbb szerezd vissza Ultrontól, egy másik vasembertől a vasruhámat! 

Amerika Kapitány elment Ultronhoz, s ezt mondta neki: 

- Add ide a Vasember ruháját! 

Ultron mondta: 

- Csak akkor, ha odaadod Hulkirtó összes vasát. 

Amerika Kapitány elment Bennerhez, aki át tudott változni egy fura űrlénnyé. Azt az űrlényt 

Hulknak hívják. Ő jó, de mégis rosszul viselkedik. De ő, mivel néha nem tud átváltozni, ezért 

éppen a Hulkirtót használja. Megkérte Amerika Kapitány, hogy adja ide az összes vasát. Erre 

Benner azt felelte: 

- Csak, ha feldühítesz, hogy Hulk legyek. 

Amerika Kapitány elment Deadpoolhoz. Azt mondta neki:  
- Deadpool, adj tanácsot, hogy kell feldühíteni egy embert! 

- Csak egy gumikacsáért – mondta Deadpool. 

Elment Amerika Kapitány a boltba és vett egy gumikacsát. Elment ismét Deadpoolhoz. 

Odaadta neki a gumikacsát. 

- Most elmondom neked, hogyan kell feldühíteni egy embert – mondta Deadpool -  Mondj neki 

csúnya szavakat! Most figyelj rám! Pl. azt: Te buta fej vagy és egy állat! 

Elment Bennerhez. 

- Fel tudlak dühíteni! – mondta neki - Te buta fej vagy és egy állat! 

Erre aztán Benner átváltozott a dühös énjére, és odaverte neki a Hulkirtó vasait. 

Elvitte Amerika Kapitány a vasakat, Ultron odaadta Amerika Kapitánynak a Vasember 

ruháját. Ezután ő elment Starkhoz, a vasemberhez. 

- Itt van a vasruhád. 

Elmentek Hidrához. 

- Itt van Stark – mondta Amerika Kapitány, és ledobta. Zuhanás közben Stark felvette a 

vasruhát, ezért nem lett baja. De nem repült fel, megvárta, míg Amerika Kapitány továbbállt. 

Amerika Kapitány kérte Hidrától a kék követ, és elszaladt vele, akkor a Vasember is elrepült 

észrevétlenül. 

Amerika Kapitány ezután Tanoshoz ment. Így szólt hozzá: 

- Meghoztam a kék követ.  

Tanos cserébe odaadta neki a sárgát. 

Amerika Kapitány elment gyorsan a géphez, és Víziót sikeresen 

visszahozta a világra. Vízió csapata örült az újjáéledésének. Csakhogy 

Hidra észrevette a Vasembert, ezért gonosz tervet szőtt… 

De ez már egy másik történet!  
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Gallyas Zalán 2.b: A smaragd labda 

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt 

egyszer egy király. Annak volt egy szépséges lánya. Gondolta, 

hogy férjhez adja, de annyi kérője akadt, hogy nem tudott 

dönteni. Azt találta ki, hogy aki megkeresi a lány smaragd 

labdáját, annak adja feleségül. A labdát úgy elrejtették, hogy 

még a lány sem tudta, hol van. 

Jöttek a lovagok, hercegek, de sorra pórul jártak. 

Egyszer egy kis királyfi toppant az ajtó elé. Mondta a 

királynak: 

- Megpróbálóm, talán én sikerrel járok. 

- Próbáld! - válaszolta a király. 

Útnak indult a herceg. Ment, ment, mendegélt, míg egy tenger partjára nem ért. Ott talált 

egy kunyhót. Bekopogott. Egy vén öregasszony nyitott ajtót. 

- Mi járatban vagy ott, ahol még a madár se jár? 

Elmesélte a királyfi, hogy ő a királylány smaragd labdáját keresi. 

- Én csak annyit tudok, hogy egy víz alatti barlangban van - mondta az öregasszony - a tenger 

legmélyebb fenekének közepén lévő sellő városban. Ott térj be a királynőhöz! Ő talán tud 

még valamit a barlangról. 

Mikor a királyfi útnak akart indulni, az öregasszony utána kiáltott, hogy várjon.  

- Tessék itt egy varázsital. Ha ezt megiszod, akkor tudsz lélegezni a víz alatt! 

Megköszönte a királyfi. 

Megitta a varázsitalt, és útnak indult. Lassan elért a tenger legmélyebb fenekének a 

közepére. Meg is találta a kastélyt. Ott betért a sellő királynőhöz. Ő is megkérdezte, hogy 

mi járatban van errefelé. A királyfi neki is elmesélte, hogy a királylány smaragd labdáját 

keresi. Csak annyit tud, hogy egy víz alatti barlangban van. 

- Én meg csak annyit tudok róla, hogy az a barlang egy korallnál van. Menj el a sellő királyság 

legközelebbi koralljához! Ott találni fogsz egy bölcs homárt. Ő talán tudja, hogy mit kell 

tenned. 

Épp, hogy útnak akart indulni, megszólította a sellő királynő. 

- Tessék, itt van ez a nagy kő. Ha megtalálod a smaragd labdát, akkor tedd a helyére ezt a 

követ. 

Akkor hát útnak indult. Nagyon hamar meg is találta a korallt. Ott volt a homár is. 

Megkérdezte, hogy mi járatban van. 

Neki is elmondta a királyfi, hogy ő a királylány smaragd labdáját keresi. 

A homár felmutatott egy varázsgömböt és azt mondta neki. 

- Látod ezt a korallt a gömbben? 

- Igen, látom. - mondta a királyfi. 

- És látod ezt a varázs buborékot? - kérdezte a homár. 
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- Igen, látom - mondta a királyfi. 

- Na és látod ezt az arany páncélt? - kérdi a homár. 

- Igen, látom - mondta a királyfi. 

- Na és látod ezt a gyémánt pajzsot?  

- Igen, látom - felelte a királyfi. 

- Látod ezt a vas kardot? - kérdezte a homár. 

- Igen, látom - válaszolta a királyfi. 

- Na és látod ezt a kavicsot? - kérdezte a homár. 

- Igen, látom - válaszolta a királyfi. 

- Mondd ki a varázsigét, hogy "csiribú-csiribá, pricc és pracc" és a buboréknak lesz egy 

szeme. Mutasd meg neki a korallt és mondd neki, hogy vezessen el téged oda hozzá. Ott 

találni fogsz egy arany csikóhalat. Annak a szájában van egy kulcs. Azt vedd ki és gyorsan 

tedd a helyére a kavicsot, majd menj vissza a korall közepébe. Ott találni fogsz egy 

kulcslyukat. Oda dugd bele a kulcsot, majd vedd fel a páncélt, fogd meg a kardot és a 

pajzsot, majd az első lépésnél befelé 50 hadsereg jelenik meg. Mind az 50 seregben 100 

ember van. Mind az ötvenszer szúrd bele a kardodat a talajba, amitől a seregek 

megrémülnek, majd meg fogod találni a smaragd labdát. Aztán azt nyugodtan elveheted, de 

gyorsan tedd a helyére a követ, amit a sellő királynőtől kaptál. 

Kimondta királyfi a varázsigét, megmutatta neki a korallt a csodagömbben, s ezt mondta. 

- Vigyél oda a korallhoz! 

A buborék varázsütésre elindult, utána a királyfi. Mentek, mentek, mendegéltek, míg el nem 

érték a korallt. Ott a buborék kipukkadt. Meg is találta az arany csikóhalat. Fogta a kavicsot 

és gyorsan kihúzta a kulcsot, és a helyére tette a kavicsot. Ott megtalálta a kulcslyukat és 

bedugta a kulcsot. A barlang megnyílt. Felvette a páncélt, megfogta a pajzsot és a kardot. 

Belépett a barlangba, megjelent mind az 50 had. Ötvenszer beleszúrta a kardját a földbe. 

Mind az 50 had eliszkolt. Meg is találta a smaragd labdát. Elvette a smaragd labdát és 

gyorsan helyére tette a követ. Aztán 

elindult végre hazafelé. Útközben 

megköszönte a segítséget a homárnak, a 

sellő királynőnek és az öregasszonynak. 

Mikor beért a királyságba, mindenki 

tátott szájjal figyelte, ahogy viszi a 

smaragd labdát. Bement a trónterembe, 

a király is meglepődötten nézte.  

Három nap múlva megesküdtek a 

királylánnyal, hetedhét országra szóló 

lakodalmat csaptak, és máig is élnek, ha 

meg nem haltak.  
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Horváth Krisztofer 8.a:A vak hegedűs 

Volt egyszer egy vak vénember, aki mindig nagyon boldog volt. Egy bárban dolgozott 

muzsikusként. Egyszer egy ember megkérdezte tőle, hogy miért ilyen vidám és boldog minden 

áldott nap. A vénember elkomolyodott, és azt felelte: 

- Ez egy nagyon hosszú történet, és ha elmesélném, untatnám a többieket. 

De a bárban lévő emberek azt felelték: 

- Minket nem zavarna, és talán még érdekelne is! 

A vénember elszánta magát. 

- Gyűljetek körém, és hallgassátok végig a történetemet! 

Élt egyszer egy fiatal 13 éves fiú. Anyjával és apjával nagy szegénységben éltek, a házuk is 

egy lerobbant omladozó tanya volt. De a szülei ennek ellenére iskolába adták, és taníttatták a 

fiút. Egyszer a suliban a fiú bolyongott, és egy gyönyörű muzsikaszólamot hallott. Célba vette 

a zeneforrást, és elindult. Lassan kinyitotta az ajtót, és egy gyönyörű lányt látott, ahogyan 

gyakorolt a hegedűjén. Sokáig nézte, de idővel megérkezett a hegedűtanár, aki a lány apja 

volt. A férfi mérgesen megkérdezte a fiútól, hogy kicsoda és mit akar az ő lányától. A fiú 

megijedt, és zavarában azt hazudta, hogy a hegedűtermet kereste, mert ő is meg akar 

tanulni hegedülni. A tanár azt javasolta a fiúnak, hogy jöjjön vissza holnap, ma már nincs 

ideje új tanítványra. A fiú megértette, és kisétált. 

Ettől kezdve a fiú minden nap iskola után elment hegedülni. Már majdnem egy év eltelt, 

amikor az édesanyja megbetegedett, és a fiú nem tudott iskolába menni, így hegedű órára 

sem járhatott, mert az édesanyját ápolta. 

Kihívták az orvost is hozzá. A fiút kiküldték a szobából, és az orvos elmondta, hogy az anyuka 

halálos beteg, csak pár hete van hátra. Az apuka megkérdezte, hogy mit lehet tenni. Az orvos 

elmondta, hogy van rá gyógyszer, de nagyon drága. A fiú az ajtó mögött mindent hallott, és 

könnyes szemekkel próbált elfutni az igazság elől. Este 11 órakor ért haza, az apa elkezdett 

vele veszekedni. Az apja rákiabált, hogy hol volt eddig. A fiú majdnem elsírta magát, és 

idegesen bement a szobájába, az ajtót becsapva maga után. Mindketten fel voltak zaklatva 

az anyuka miatt. Az apuka sem bírta ki könnyek nélkül. 

Másnap a fiú elment az iskolába, de elkésett, ezért jól leszidták. A tanár kérte az igazolást, 

de a fiúnak nem volt. Délután hegedű oktatásra ment, de onnan is elkésett. A tanár nem 

haragudott rá, de tovább kellett maradnia, így ismét találkozott a lánnyal, aki szintén 

hegedűórára jött. A fiú zavarban volt, és úgy játszott, mintha mindent elfelejtett volna. A 

tanár mérges lett, és kiment. 

- Nemsoká visszajövök, addigra szedd össze magad, és próbáld meg az érzéseid kifejezni a 

hegedűjátékoddal. 

A fiú megfogadta a tanácsát, összeszedte minden gondolatát és próbálta kifejezni magát. 

Annyira belefeledkezett a hegedülésbe, hogy már nem zavarta, hogy a lány is hallja a 

játékát, aki közben visszatért a terembe. A hegedű mintha sírva fakadt volna, olyan szomorú  
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dallamot játszott. A lánynak majd megszakadt a szíve. Azt mondta a fiúnak: 

- Hagyd abba a hegedülést, mert olyan mintha megfojtanád a szívemet! - és elkezdtek 

potyogni a könnyei. A fiú megvigasztalta a lányt, és megígérte neki, hogy soha többet nem 

fog szomorú dallamot hegedülni. 

De nemcsak a lány hallotta a fiú hegedülését, hanem egy sötét hajú nő is. Megvárta a fiút óra 

után, és munkát ajánlott neki, ahol pénzt kaphatna a hegedülésért. A fiú az anyjára gondolt, 

hogy a pénzből tudna gyógyszert venni, így elfogadta az állásajánlatot. 

Ezután mindennap az iskola és a hegedűóra után elment, és színpadon játszott. Bizony 

sokszor kellett szomorú dalt is hegedülnie, nem tudta megtartani a fogadalmát. De kellett a 

pénz a gyógyszerre, mivel az anyja egyre rosszabbul lett. A fiú mindig sírva aludt el éjjel. 

A bárban mindenki elérzékenyült a vénember meséjén. Főleg akkor, amikor elmondta, hogy ő 

volt az a kisfiú. Bizony neki is eleredt a könnye. A férfi, aki mellette ült, fizetett egy italt a 

vénembernek. Megköszönte, és megkérdezte, hogy akarják-e még hallgatni a történetet. Az 

emberek kíváncsiak voltak az események végére, így a vénember vett egy nagy levegőt, és 

folytatta. 

A fiatal fiú jól keresett, minden nap egyre több pénzzel tért haza, és egyszer csak 

összegyűlt a gyógyszerre az elegendő pénz. Szaladt elmondani az apjának az örömhírt, de 

már késő volt. Az anyja meghalt. A fiú térdre esett, és keservesen sírt az ágyon lévő anyuka 

holtteste előtt. 

A gyászolás után nem sokkal a fiút kirakták az iskolából, mert csavargott tanítás helyett. 

Hegedülni sem járt többé. Azt hitte, hogy a lányt sem látja többé. 

Teltek-múltak az évek, a fiú felnőtt lett, és hegedüléssel kereste a kenyérrevalót. A lakás 

számláit is ő fizette. A látása viszont egyre romlott. Több műtéten is átesett. Egyszer 

verekedésbe keveredett. Egy irigy ember pont a szemét találta el, és ő végleg megvakult. 

Szerencsére a hegedülésben ez nem gátolta meg, és még vakon is nagyon szépen tudott 

játszani. 

15 év múlva ismét találkozott a lánnyal. Sokat beszélgetettek. Visszaemlékezett a 

fogadalmára, hogy sosem játszik szomorút. Bevallotta a lánynak, hogy sajnos ezt nem 

tartotta be. De a lány ezt megbocsájtotta, és azt mondta a fiúnak. 

- Az a fontos, hogy mindig önmagad légy, és ne légy szomorú! 

A fiú megfogadta, hogy mindig pozitív lesz. Megkérte a lány kezét, és nemsoká 

összeházasodtak. Azóta is boldogan élnek együtt nagy boldogságban, két gyerekük is 

született. 
 

Ez lett volna az én történetem. Most már megértitek, hogy miért vagyok mindig vidám. 

Szerető családom van, és boldog vagyok. Mennem kell, mert lejárt a műszakom, és a családom 

már vár. 

A férfiak is mind vidámak lettek, átragadt rájuk a vénember derűje. Örültek, hogy ilyen 

személy társaságában telt el az estéjük. 
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Csillagmesék 

A mi iskolánkban nemcsak a diákok 

szeretnek mesét írni. Könyvtáros 

tanárunk, Kerényi Lilla már négy 

mesekönyvet írt a gyerekeknek. 

Első kötete a Csillagmesék (2014), 

majd ezt követte a Csillagvarázs 

(2015) és a Csillagjegyek (2016). 

Ebben a tanévben a Csillagszemek 

című írása jelent meg. A 

mesekönyv bemutatója a Csata 

Utcai Iskola Könyvtárában volt 

2018. október 26-án. Erre az eseményre sokan eljöttek, alig fért be a közönség a könyvtárba.  

Kerényi Lilla a Magyar Csillagászati Egyesület tagja. Fontosnak tartja, hogy a csillagászat 

eljusson a gyerekekhez, hiszen a meséken keresztül vezet hozzájuk az út. Ezért foglalkozik 

szabadidejében írással. Mesekönyv sorozatával felkelti a kicsinyek érdeklődését az égbolt 

szépségei iránt. Itt megelevenednek az égitestek, közel jönnek a csillagképek, beszélgetnek 

velünk, és szereplői mindennapi életünknek. Mindegyik történet izgalmas, távoli világokba 

kalauzol el minket. A legutolsó könyv, a Csillagszemek arról szól, hogy keressük azt a helyet, 

ahol szeretnek és elfogadnak minket. Ezekben a kedves kis történetekben csodálatos helyeken 

járunk, irigyeljük mások életét, és félünk a magánytól. Úgy érezzük, hogy máshol jobb lenne 

élni. Pedig az igazi kikötő az otthonunk, ahol szeretteinkkel lehetünk. Becsüljük meg őket!  

Aki szívesen megnézné Kerényi Lilla könyveit, jöjjön el iskolánk könyvtárába! 
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Feltöltődés tanárainknak „csatás módra” 

Egy pedagógus és egy tantestület életében is igen fontos 

a fizikai és szellemi feltöltődés. Bármilyen furcsa is 

nektek gyerekeknek, a tanároknak is szükségük van egy 

kis kikapcsolódásra. Így hát a tantestülettel a 

Pannonhalmi Apátságba és Győrbe látogattunk el egy 

felejthetetlenül szép, verőfényes őszi napon. 

Már reggel biztosak lehettünk benne, hogy remek napot 

töltünk együtt, hiszen az időjárás kifejezetten kedvünk 

szerint alakult, és a hangulat is kellemes volt a buszon. A 

napsütés és az előttünk álló élmények hamar dalra fakasztották tanítóinkat, akik az alsó 

tagozatos népdalcsokorból kiváló ízelítőt adtak nekünk, és mindenkit éneklésre ösztönöztek. 

A hosszú út lehetőséget adott egy-egy kellemes beszélgetésre, egymás – főleg az új kollégák 

– jobb megismerésére. Persze azért „szakmáztunk” is, ez elkerülhetetlen, ha egy csapat 

pedagógus beszélgetésbe elegyedik egymással. 

Pannonhalmára érkezve megragadott minket az őszi táj szépsége, a hulló falevelek zuhataga. 

A kristálytiszta levegőből nagyokat szippantva kaptattunk fel az Apátság bejáratához. Itt 

testnevelés órán a kollégium épületét éppen körülfutó tanulók szaladtak el mellettünk. 

Vezetőnk természetesen sok kérdést kapott a gimnáziumi képzéssel, és a kollégiumi élettel 

kapcsolatban. Míg megkaptuk kérdéseinkre a választ, csodálhattuk a lélegzetelállító 

panorámát a Bazilika előtti térről. 

A Bazilika, az altemplom, a kerengő új és újabb 

elképesztően szép építészeti alkotásokkal, apró 

részletekkel kápráztattak el minket. A könyvtárban 

megcsodálható könyvritkaságok, régi iratok nem csak 

történelem tanáraink és könyvtárosunk érdeklődésére 

tarthattak számot. Vezetőnk nagyon sok érdekes 

részlettel szolgált utunk során az Apátság, a könyvtár 

és az ott őrzött könyvek, iratok történetéről. 

Győrben egy kellemes ebéd után jól esett a séta. Kedves, hangulatos kis utcákon sétálva 

ismerkedhettünk a város történelmével, híres szülötteivel. 

A Jedlik csobogó és híd méltó emléket állít a fizikus tanárnak, a dinamó és a szikvíz 

feltalálójának. A Kreszta-házban látható Kovács Margit kiállításon – pár évvel ezelőtti, 

szentendrei kirándulásunk után – újra megcsodálhattuk a művész alkotásait. 

A Mosoni-Duna és a Rába összefolyásánál még volt időnk egy kis pihenésre; a látottak után 

gondolataink, emlékeink rendezésére, megbeszélésére.  

Másnap feltöltődve friss levegővel és friss élményekkel, fizikailag és szellemileg megújulva 

tudtuk folytatni mindennapi munkánkat. 

Ignácz Hajnalka            
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Életünk képekben   
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Horváth Mária 7.a 

Begyes kedvence egy becses embernek 
(Anyám tyúkja eszperente nyelven)

 
Ej, megveszekedett szerzet te! 

Bent lebzselsz, nem bejelentve, egy nem 

termetes teremben. 

Legszentebb Elme kedvez neked, mert 

ezt megengedte. 

S erre te elszemtelenedsz. 

 

Kellemes helyeden begyeskedve 

tekereghetsz. 

Lemezelt, festett szerkezetre nem 

egyszer felrepdesel. 

Rendszeresen nem kellemesen 

zengedezel. 

Mert rengeteget megengednek neked. 

 

El nem vernek, nem kergetnek. 

Kedveskedve etetgetnek, szeretgetnek. 

Szemelgeted kedvenc eledeledet. 

Herceg el nem lehet remekebben. 

 

Persze, rendesnek kellene lenned. 

Megfelelj kegyelt helyzetedben. 

S rendszeresen meg kell cselekedned 

Melyre szervezeted rendeltetett. 

 

Kedvenc ebem- Zsemlereszelet! 

Jelenleg csevegnem kell veled. 

Nem egy esztendeje szerepelsz e helyen, 

S rendben tetted, melyre neveltelek. 

 

E begyes szerzetet szeretned nem kell 

De meg nem eheted, el kell vele lenned,  

Mert egyetlen kedvence egy embernek, 

Mely nekem szerfelett becses. 

 

Tolnai Ferenc
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