
Kedves Diákok! 

Nagyon tartalmas egy hónap áll mögöttünk, melynek eseményeit és eredményeit igyekszünk—a 

teljesség igénye nélkül—összefoglalni mostani számunkban. Ha úgy érzed, valami fontos mégis 

kimaradt, jó alkalom lehet ez a közös élmények együttes felelevenítésére a barátaiddal való 

beszélgetések alkalmával.  

Legutóbbi megjelenésünk óta folyt a Diákolimpia, számtalan tanulmányi– és sportversenyre került sor. 

Futott a suli, futott Dunakeszi, részt vettünk az országfutáson, a Kőrösi emléktúrán, majd következtek 

a Kőrösi Napok. Elmúlt a Húsvét, a tavaszi szünet, részt vehettünk a pót-Viadalon, és ami a 

legizgalmasabb volt: kihirdették a Kőrösi Napok eredményeit a nagyszabású Kőrösi Gálán. Olyan 

eseményeknek is otthont adott iskolánk, mint Kiállítása és a Botos Ferenc Röplabda Emléktorna. Még 

elsorolni is nehéz mindezt egy szuszra. Pedig nincs vége még a tavaszi eseményeknek, hiszen előttünk a 

Kőrösi Tehetségfejlesztő Matematika Verseny, a Florália ünnep, de eközben ne feledkezzünk meg 

tanulmányainkról sem, hiszen küszöbön a háromnegyed éves bizonyítvány!  

Minden diáktársunk sikereihez szívből gratulálunk és mindenkinek további eredményes tanulást, 

versenyzést és sok-sok kitartást kívánunk az év végi hajrához! 

a szerkesztőség tagjai 

2015. április 8-án került 

megrendezésre a Viadal, az 5-6. 

osztályosok nagy örömére. Az 

időjárás is kedvezett a vidám 

eseménynek, sok élménnyel tértünk 

Fut a Suli 
Városunkból és környékéről több általános iskola is 

képviseltette magát ezen a sporteseményen. Legnagyobb 

létszámmal idén is a Fazekasból érkeztek vendég futók, és 

nagyszerűen versenyeztek, de a kupát idén is a Kőrösi 

nyerte! Hajrá Kőrösi! 

   2015. április 15. 



A Kőrösi napokat Erzsi néni nyitotta meg beszédével, melyben röviden 

összefoglalta ezeknek az eseményeknek a lényegét. Ezután bemutatta a 

szervező tanárokat. 

A megnyitó után a diákok az osztálytermükben gyülekeztek, majd 

elkezdődtek az izgalmas feladatok. A tanárok különféle kihívásokkal 

várták a gyerekeket. Az időtől függetlenül mindenki jól érezte magát. 

A tanulmányi feladatok Dunakesziről, a mi városunkról szóltak. Miközben 

a felső tagozatosok a tanulmányi napon vettek részt, az alsósokat 

sportfeladatokkal várták, majd a második napon váltottunk. 

Az egyéni pontok megszerzése érdekében  előzetes feladatokat lehetett 

elkészíteni és pályamunkákat beadni. Ezen kívül pontot kaptunk a Fut a 

Sulin és a Kőrösi emléktúrán való részvételünkért is. 

Az eredményhirdetést nagy izgalommal vártuk mindannyian. Örültünk 

egymás sikereinek, és jövőre igyekszünk még előrébb, magasabbra jutni. 

Petra éd Gréta 6.C 
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1. 8.C 246,0 165,88 411,88 

2. 5.B 236,4 166,49 402,93 

3. 8.A 210,1 187,61 397,70 

4. 6.A 202,7 192,03 394,70 

5. 8.B 232,8 160,92 393,77 

6. 7.C 211,9 171,68 383,60 

7. 7.A 187,0 173,40 360,43 

8. 6.C 193,1 167,31 360,39 

9. 7.B 193,4 157,66 351,80 

10. 6.B 193,5 153,73 347,28 

11. 5.C 187,6 146,02 333,61 

12. 5.A 173,4 149,74 323,16 
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1. Papp Beetina 7.c 150,7 136,2 107,54 394,40 

2. Rácz Petra 8.b 144,1 141,2 104,12 389,45 

3. Markovics Dániel Máté 8.c 152,0 121,6 113,46 386,98 

4. Zboray Lilla 8.c 150,5 132,9 97,14 380,56 

5. Kelenczés Edina 7.b 125,6 127,5 123,75 376,88 

6. Rácz Krisztián 7.b 107,8 127,1 141,00 375,89 

7. Prevíz Fanni 8.a 160,0 117,3 96,00 373,30 

8. Erdős Lilla 6.b 137,8 117,4 110,31 365,53 

9. Holló Regina 7.b 128,6 117,5 113,75 359,83 

10. Kokavec Zoltán Károly 5.b 141,8 107,8 109,64 359,26 

     Alsó tagozatosaink legjobbjai egyéniben:  

      1. Szikszai Gergely 4.b   6. Pálinkás Barnabás 3.c 

Dobogós osztályok:   2. Szász Orsolya 4.b   7. Tóth Martin 2.c 

      I. 4.b    3. Vándor András 4.a   8. Gyovai Lili 4.a 

           II. 4.a   4. Fekete Gréta Orsolya 4.b  9. Pokol Dominik Zoltán 4.c 

       III. 3.b   5. Gergely Botond András 4.b  10. Szabó Vera 3.b 

Tanulmányi versenyek 

Giczi Dominik 7.c osztályos tanulónk bekerült a London Bridge Országos Angol tesztverseny 

országos döntőjébe. Szívből gartulálunk a kiemelkedő eredményhez! 
 

A Bolyai Természettudományi Országos Verseny megyei fordulójában 

szerepelt kiválóan egyik 7. osztályos csapatunk. A gyerekek a megyei 

ünnepi díjkiosztón értesültek a nagyszerű hírről: a megyei első helyen 

végeztek, így bejutottak az országos döntőbe, 40 induló csapatot 

megelőzve. Az országos döntőn 12. helyezést értek el! 
"Pumák" csapat tagjai: Giczi Dominik, Petrényi Olivér, Szikszai Máté, 

Tatár Péter. Tanáruk: Szádóczki Tamás. Gratulálunk a csapatnak és 

tanáruknak! 

 

Eredményesen szerepeltek a 3. a 4. és a 7. osztályos csapataink, többek kerültek a dobogó 

közvetlen közelébe, de a meghívottak mindegyike pontszerző helyen végzett! 
 

Győzelemmel tértek haza a Szent István Általános Iskola által rendezett német országismereti 

vetélkedőről 5. osztályos diákjaink, felkészítőjükkel, Planicska Szilvia tanárnővel. A csapat 

tagjai: Kokavec Richárd; Kokavecz Zoltán; Makrai Ábel; Virág Fanni és tartalékként Fórián 

Zsófi 5.b osztályos tanulók. Szívből gratulálunk a kiemelkedő eredményhez! 



MIÓTA TOJIK A NYÚL TOJÁST??? 

A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Biblia szerint Krisztus keresztre feszítése után három nappal 

feltámadt. A valláson kívül a tavaszvárás illetve a tavasz jövetelének ünnepe. 

A húsvét elnevezés az azt megelőző időszak, a negyvennnapos böjtöt lezáró időszak. A katolikus hit szerint, ezen a 

napon ehettek először húst a koplalás után az emberek. Erre utal a magyar szó, a hús magunkhoz vételének első 

napjai. 

Az angol Easter a német Ostern szóval együtt keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara a tavasz keleti úrnője, 
ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség napján volt. 
Húsvéthétfőn sok népszokás él, például a locsolkodás, a hímes tojás 

ajándékozás. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja 

ennek a szokásnak, mely aztán idővel, mint kölnivízzel való locsolás 

maradt fenn napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás 

hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás 

hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy 

lelocsolták őket. Régi korokban a piros színnek védő erőt tulajdonítottak. 

A húsvéti tojások piros színe egyes feltételezések szerint Krisztus vérét 

jelképezi. A tojásfestés szokása és a tojások díszítése az egész világon 

elterjedt. Más vélekedések szerint a húsvét eredetileg a termékenység 

ünnepe, amely segítségével szerették volna az emberek a bő termést, és 

a háziállatok szaporulatát kívánni. Így kötődik a nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a tojás pedig magában 

hordozza az élet ígéretét. A locsolkodás is az öntözés utánzásával a bő termést hivatott jelképezni. 

Egy régi legenda szerint Eostre istennő a téli időszakban egy sebzett madarat talált egy mezőn. Hogy megmentse a 

haláltól, átváltoztatta nyuszivá, ám ez megőrizte tojásrakó képességét. Köszönetképpen a nyuszi kidíszítette a 

tojásokat, és az istennőnek ajándékozta.           
 

ÉRDEKESSÉGEK A NYUSZIK TÖRTÉNELMI SZEREPÉRŐL 

1. Habár nem egy különleges állat, a nyuszi számos kultúrában az istenség 

szent üzenetközvetítője. A kínai kultúrában, a nyuszi egy olyan teremtmény, 

amely a Holdon él, és az élet lényegével, a rizs őrlésével foglalkozik. 

2. A buddhisták számára a nyuszi ugyancsak egy különleges állat. A legenda 

szerint mivel nem volt mit felajánljanak Indra istennőnek, a nyúl saját magát 

készítette el a szent tűzben, és jutalomképpen a Holdra helyezték. 

3. Az amerikaiak számára is a nagyfülű állat egy legendás szereplő. Egyes 

törzsekben mai napig él az a legenda, miszerint a nyuszi hozta az 

emberiségnek a tüzet. 

4. Az ókori Egyiptomban a nyuszi egy különleges helyet foglalt el, mint a 

termékenység szimbóluma, miközben a német hagyományok szerint ő az, aki 

minden tavasszal új életet teremt a Földön.         (Petrik Bori 8.b) 

Az Annie című film egy árva 

kislányról szól aki egy milliomos 

telefoncég vezetőjéhez Ms. Stacks-

hez költözik, hogy segítsen neki 

megnyerni a polgármesteri 

választásokat. Mr. Stacks próbál 

úgy viselkedni a kamerák előtt mint 

egy apa. Annie a humorával 

felforgatja Mr. Stacks életét akit 

 Készítette: Petrik Bori (8.b) Kiss Rita (8.b) Hermann Emília (6.c) Jakucs Petra (6.c) 

Jedlica Zsófi Tavaszka (6.c)  Nagy Júlia Szonja (6.c) Tóth Gréta(6.c) Jedlicané Borsos 

Magdolna 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Locsolkodás


   Tóth Sára 

     -Szia! Feltehetek-e néhány kérdést? 

       -Természetesen. 

       -Köszönöm. Mióta Úszol? 

       -4 éves korom óta. 

-Mikor kezdted versenyszerűen? 

-2010.-ben. 

-Milyen sikereket értél el eddig? 

-Magyar bajnoki 2. helyezést, és több nemzetközi versenyen 1. helyezést. 

- Gratula. Szoktál edzőtáborokban részt venni? 

-Igen, minden bajnoki verseny előtt 2 hetes külföldi edzőtáboron 

veszek részt. 

- Biztosan nagyon elfáradsz közben. Mi a kedvenc színed és állatod? 

-A kedvenc színem a lila,és a kedvenc állatom a tigris. 

- Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre és további sok sikert 

kívánok neked a jövőben! 

     Junia Brigitta 

    - Szia, Brigi! 

    - Szia! 

    - Szeretnék pár kérdést feltenni a verseny kapcsán. Szabad? 

    - Igen. 

    - Mit szoktál csinálni a verseny előtt? Hogy készülsz fel rá? 

    - Külföldön négy-öt napos sí táborban veszek részt, majd itthon atlétikával és 

erősítésekkel készülök. 

- Izgulsz a versenyek előtt? 

- Nem szoktam. 

- Megismeritek a pályát a verseny előtt? Milyen típusú pályán teljesítesz 

jobban? 

- Megnézhetjük a pályákat, de nem próbálhatjuk ki. Egyébként jobban mennek 

a meredek pályák. 

- Mióta síelsz és eddig hány versenyen vettél részt? 

- Öt éves korom óta síelek és 3 éve versenyszerűen. Hatszor lettem 1. 

Kedves Olvasó! 

Áprilisi sport rovatunkat két rövid interjúval kezdjük, melyeket 

iskolánk két nagyszerű sportolójával készítettünk. Junia Brigitta 6. osztályos tanuló, a síelés területén 

szerzett már jelentős eredményeket, Az idei szezonban nyújtott kiemelkedő eredményeinek 

köszönhetően válogatott kerettag lett. Az alpesi sí válogatott tagjaként Európa Bajnokságon vett 

részt. 

Tóth Sára 7. osztályos tanulónk pedig nem csak az úszásban jeleskedik, hanem futásban is jól teljesít. 

Biatlonban bejutott a Diákolimpia országos döntőjébe, és a Fut a Suli versenyén is elsőként érkezett 

Sport sikerek 

Március 21-én, Pozsonyban a 

FOX ONE CUP 2015 nevű 

nemzetközi versenyen 

kiemelkedő sikert ért el 

hatodikos sportiskolásunk, 

Apró Lili. Az Akrobatikus 

Rock'n Roll Magic SE 

versenyzője párjával a 2. 

helyen végzett a nemzetközi 

mezőnyben. Hajrá Lili, csak 

Március 11-én rendezte meg a Széchenyi István 

Általános Iskola a Széchenyi labdarúgó kupát. 

Labdarúgóink az 1. helyen végeztek, így egy 

gyönyörű kupával tértek haza. Ráadásul a legjobb 

játékos is a csapatból került ki: Simon Benedek! A 

csapat tagjai: 

Lits Barnabás, Paksai Roland, Gyenes Ádám, Rieger 

Áron, Simon Benedek, Alarishi Zoltán és Apfel 

Bálint. Edzőjük: Mátyási Péter tanárúr. Gratulálunk 

a negyszerű eredményhez! Hajrá Kőrösi! 



„Fussuk végig az országot egy nap alatt!” A 

Görög Hajnalka pedagógiai asszisztens, 

röplabda edző által szervezett program 

résztvevői lefutottak legalább 5 km-t azért, 

hogy hozzájáruljanak az ország 2246 km-es 

határának körbefutásához. A rossz, esős idő 

ellenére is közel 40-en gyűltek össze az 

Országfutáson március 14-én, szombat 

délután. A bátrabbak elfutottak Gödön a 

Penny-ig és vissza. Volt aki sétálva tette meg 

ezt a távot. A lényeg a mozgás volt és a jó 

hangulatban együtt töltött idő. Köszönjük 

 Focistáink is remekeltek a diákolimpiai selejtezőkön, továbbjutottak a megyei döntőbe!, ahol 2. helyet 

értek el! A csapat tagjai: Lits Barnabás, Paksai Roland, Gyenes Ádám, Rieger Áron, Simon Benedek, 

Alarishi Zoltán és Apfel Bálint. Edzőjük: MátyásiPéter tanár úr. Gratulálunk a nagyszerű eredményhez!  

 A röplabda diákolimpiai megyedöntőben második helyen végeztek lányaink, amivel kivívták az országos 

selejtezőbe jutást. Szép volt lányok! A csapat tagjai: Kovács-Sipeki Cintia 7.a Papp Vivien Anna 7.a Vígh 

Diána 7.a Völgyi Virág 7.a Duschek Dorottya 8.c Kajos Anna 8.c Jakab Cintia 6.c Szalai Laura 6.c 

Szobonya Boglárka 6.c Töli Rebeka 6.c 

 Hétvégén rendezte meg a Felkelő Nap SE a II. Dunakeszi Judo Kupát. Tóth Ádám hetedikes 

sportiskolásunk kiválóan szerepelt, a 2. helyen végzett a versenyben. Gratulálunk! 

 Március végén került megrendezésre a kéttusa Diákolimpia megyei döntője, melyen egyéniben az első 

helyen végzett Tóth Sára hetedikes sportiskolásunk. Csapatban Jedlica Zsófival a második helyet 

szerezték meg! Gratulálunk a kiemelkedő eredményhez! 

 Marton Niki 8.a osztályos sportiskolásunk a Szlovák Aerobic Open versenyén UP2 csapatban 1. 

helyezett lett! Fantasztikus ez a lány! Gratulálunk!  

 Negyedik korcsoportos lányaink elsöprő győzelmet arattak a női labdarúgó diákolimpia területi 

versenyén április 10-én, pénteken. Így veretlenül első helyen jutottak tovább a körzeti fordulóba. A 

csapat tagjai: Barkó Adrienn, Czagány Kitti, Kóródi Réka, Pozsár Ramóna, Jánoska Edit, Pungor Anna, 

Rák Anna és Stranigg Zsófia. Edző: Meggyes Péter. Gratulálunk! 

 MLTSZ kvalifikációs bajnokság A kategória Moderntánc formáció Vihar 1.helyezés, Molitva Színpadi 

látványtánc 1.helyezés! Modern szólóban 1. Hodossy Petra 2. Vándor Eszter 3. Kónya Tímea—Szőllősiné 

Nagy Márta tanárnő és táncos lányainak hétvégi sikereihez gratulálunk! 

Fut a Keszi 2015 Kőrösis dobogósai 

Gyermek A kategória (férfi): 1. helyezett Gyenes Ádám 3. a  

Gyermek A kategória (női): 

2. helyezett Zarándi Edina 2. a osztály 

3. helyezett Erdész Anna 2. a osztály 

4. helyezett Zarándi Dorottya 2. a osztály 

Gyermek B kategória (férfi): 2. helyezett: Juhász Zétény 4. c  

Szívből gartulálunk a dobogósoknak, és mindenkinek, aki futott! 

Hatalmas érdeklődés mellett, fantasztikus hangulatban zajlott 

az I. Botos Ferenc Jótékonysági Röplabda Mix Torna, Görög 

Hajnalka szervezőmunkájának köszönhetően. A jelentkező 

csapatok magas színvonalú játékkal tisztelegtek a neves edző, 

iskolánk volt tanára emléke előtt. A nap különlegessége volt a 

senior férfi válogatott bemutató mérkőzése valamint a tanár-

diák meccs. Az esemény színvonalát növelte, hogy elfogadta 

meghívásunkat Botos Ferencné Olgi néni, Fekete Krisztina 201 

szeres válogatott röplabda játékos, és Ludvig Zsolt, a Magyar 

Röplabda Szövetség főtitkára. 



Az élénk barna szempár avagy a perc  3. rész 
 

Puck az élénk barna szempárba nézett. 

- Lehet hogy nekem is szerencsém lesz. Remélem. - mondta kis hallgatás után. Vonakodva 

kérdezte: - Mi a neve? 

- Én vagyok a rózsaszín liliom, hiszen tudja. Ha a másik nevemre kíváncsi, előbb maga mondja a 

sajátját! 

- Czelényi Mihály. 

- Nos, Czelényi Mihály, a rózsaszín liliom Vigh Laura. Volna kedve játszani? Mindenki mond 

magáról valamit, jó? Kezdje ön! 

- Hát...Szeretek olvasni. Újságíró, vagy valami olyasmi szeretnék lenni. Irodalmi pályán tanulok. 

Néha történeteket írogatok. 

- Hm, ez érdekes. Szeretem a művészetet, a festészetet, a történeteket, a színházat. Leginkább 

a humán szak vonz. Tanárnő szeretnék lenni, a gyerekek között dolgozni. Néha napján vigyázok a 

gyerekekre, ha megkérnek rá... 

- Szeretem az állatokat. Néha etetem a madarakat. Egy kis albérletben lakom, amúgy egyetemre 

járok. Sokan nem értenek meg, nem érzik azt, amit én. Ezért kevés barátom van. 

- Én is szeretem az állatokat. Van egy macskám és egy kutyám. Vagyis, a macska nem az enyém, 

hanem a szomszédomé. Mikor elutaznak, rám bízzák. Ez gyakran előfordul. A kutyám a szüleimmel 

él a gyermekkori kertes házunkban. És összeköltöztem az egyik barátnőmmel, akivel ide is 

eljöttem. Amíg tanulok, vele lakom. Sok barátom van, és annál több rokonom. Van akit sohasem 

láttam, és van akit igen, de mivel ritkán találkozunk, nem tudom a nevüket. Igazán olyan ember 

nincs sok az ismeretségemben, akivel mindig egyetértenék. Persze, azért vannak, de nem túl 

sokszor vagyok velük, ők is dolgoznak. 

- Az én szüleim vidéken élnek, ezért lakom egyedül. A rokonaink távol vannak, így nincs túl sok 

családi összejövetel. Mindig közbejön valami...Nem szomjas? 

- Köszönöm, nem. Önnek viszont, úgy látom, már kiszáradt a torka a sok beszédtől, ezért iszom 

magával egy puncsot. 

Természeti érdekességek 

A szemforgató hal : 

Ez a különleges halfaj, Afrika körüli trópusi és szubtrópusi vizeiben, az Indiai óceánban és keletre 

Indonéziáig és Ausztráliáig megtalálható. Igen gyakori jelenségek a mangrove mocsarakban, hiszen 

ők azon ritka fajhoz tartoznak, akik könnyen feltalálják magukat a szárazföldön is. A szemforgató 

halnak vagy kúszógébnek nincs tüdeje. Amikor a szárazföldön tartózkodik, leszűkülnek a 

kopoltyúnyílások. A fejében található "vízzsák"-ban raktározott vizet visz magával, ez a víz tartja 

nedvesen a kopoltyúlemezeket. A fejbőre képes a légköri oxigént is felvenni, farkrészének 

véredényei pedig a vízből vesznek fel oxigént. 

Tücskök,bogarak és más apró állatok: 

Ezek az apró , gerinctelen állatok a Földön csaknem mindenütt megtalálhatók. A kertekben ezrével 

fordulnak elő. Kicsiny méretük miatt a legapróbb résbe is bebújnak. Kedvelik a kövek,levelek és 

fadarabok alatti helyeket is. Az állattanban változatosságuk miatt csoportokra osztották fel őket. 

Például a méhek, hangyák és skorpiók a pókszabásúakhoz , a meztelen csigák és a házas csigák a 

puhatestűekhez tartoznak. 

Hihetetlen! 

A Földön több mint 400 millió évvel ezelőtt megjelenő ,első repülő állat nem madár volt ,hanem 

rovar! 

Mi ez? 

Nagyvárosi 

közlekedési 

eszköz: 
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Egy kis borzongás... 
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