
Sziasztok! 

Mostani számunk fejléce az a győztes rajz, amely a korábban meghirdetett rajzpályázatunkra érkezett. Az 

alkotója Balogh Szonja 3.b osztályos tanuló. Gratulálunk a színes, vidám rajzhoz! 

A rajzpályázaton második helyen végzett holtversenyben Huszthy-Török Amira 1.b és Slezák Enikő 3.b. 

Harmadik lett Flórián Nikolett 3.b és Kasza Zsófia 1.b, szintén holtversenyben. Felső tagozaton 

díjazottunk Thoma Csaba 6.b osztályos tanuló. Gratulálunk minden dobogósnak a színvonalas munkáikhoz! 

a szerkesztőség tagjai 

VERSÍRÓ VERSENY 

 

 

 

 

 
 

Minden díjazottnak gratulálunk, és további termékeny alkotást kívánunk! 

Alsó tagozat 

1. Szanyi K.M. Krisztina 2.c: Az én sulim 

2. Karakó Roland 3.a: Tavaszi érzés 

3. Rózsa Kamilla 2.d: Okulj belőle 

Felső tagozat 
 

1. Markovics Dániel Máté 8.c: Döntöttem 

ÉS  T. Kósik Viktória 5.a: Hétköznapi ébredés 
 

2.  Borzák Petra 7.a: Párizsi szellő 

   2015. április 15. 

AZ ÉN SULIM 
Nagyon jó a suli, 

De nincs túl sok muri. 

Azért jó a suli, 

Mert mindig van leci. 

 

A tesióra jó móka, 

De nincs mindig fogócska. 

Boti már a fülét fogja, 

Hogy miért nincs több fogócska? 

Évről évre vár a suli, 

Itt szerzünk mi tudományt, 

Ha szorgalmasan teszünk érte, 

Szép is lesz a bizonyítvány. 
Szanyi K.M. Krisztina 2.c 

Huszthy-Török Amira 1.b 

A számtant is szeretem, 

A szorzás a kedvencem. 

Az írás is nagyon fontos, 

Minden legyen szép és pontos! 

Slezák Enikő 3.b 

2015. május 29. 



Döntöttem 
 

Mint ahogyan a százesztendős brácsa szól, 

Úgy nyikorgá a nyitott ablak alatt, 

Min bejő a hideg, téli fuvallat 

A már vén, korhadó fává nyűtt hintaszék. 
 

A Halál hintaján, a fagyon, melyet 

Hűvös szellő, néha vad szél kisér 

Jövé be halkan, lopakodva, s leüle székedre. Hogy miér’? 

Nem tudom. Te rég elmentél, Kedvesem. 
 

Először körvonala rajzolódá meg, majd farkasszemet nézé 

velem, 

Már ekkor is félelemmel töltött el. 

Ősi pillantásokat vetve rám azt suttogta: „Döntsd el!...” 

Hogy mit kellett eldöntenem, tudtam pontosan. 
 

Immár egészében láttam Őt: 

Kezét épp összekulcsolta, aztán a szék karfájára tevé, min 

régen 

Még kötögettél, s kedvesen, szívedből mosolyogtál reám, 

révetegen 

Nézve az időt, mi eltel az órán. 
 

Lesöpörve emléked porát 

A Halál e szék oldalkarára emelé csont kezét, 

És hústalan ujjai úgy játszották a szekundumok ütemét, 

Mint a pianón egy négy hangból álló, folyton ismétlődő 

skálamenetet. 

Hogy fékezze magát, hisz türelme vészesen fogyott, 

Tüdejébe, mely a kormos fátyol alatt fedetlen lőn 

Mélyen szívá be, a már jelenlététől végzetszagú, bűzös 

levegőt. 

Minden lélegzete egy szíven lőtt állat vagy egy régi, jó barát 

múlását jelentette. 
 

„Döntsd el, döntsd végre el!!!...”-siettetett, 

A levegőt kapkodtam, izzottak rólam a verejtékcseppek, 

Az élet alkotta bűvös kép, mit csak szemünk lát halványulni 

kezdett. 

Körbenéztem. Mindenütt darabokra, szilánkokra tört tárgyak, 

vágyak, fények. 
 

Ő már üvöltött, torkán erei megfeszültek: 

„Döntsd el, döntsd végre el!!!...” 

Hirtelen hús-vér emberként állt előttem, kihunyt tekintettel, 

Melyben ahányszor ölt, újabb remény veszett el. 
 

Mikor fekete köpönyege alól elővette széles sarlót, 

Minek végén a Sztüx folyt, mi csak életet olt, 

S ezer meg tízezer lélek lett ez út alatt holt, 

Döntöttem. Te maradtál életben, Kedvesem. 

    Markovics Dániel Máté 8.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hétköznapi ébredés 
 

Felébredtem, ó, de miért? 

Álmos szemem egyet nem ért. 

„Kicsim, gyere, iskola”, 

Ezt mondja a nagymama. 
 

Föl kell kelnem, nincs mese,  

„Iskolába menjél be!” 

Győzködésem hiába, 

Testem még a kiságyba. 
 

Oly messze az iskola, 

Lábam nem visz el oda. 

Nagy erővel felkelek, 

Muszáj mennem, elkések. 

 

Felveszem a ruhámat, 

Egy fogmosás sem árthat. 

Bekapok egy falatot, 

Negyven van, már szaladok. 
 

Beérek az iskolába, 

Lerakom a kabátom, 

Besurranok az órára, 

Hogy a tanár ne lásson. 

T. Kósik Viktória 5.a 

Tavaszi érzés (részlet) 
 

Tavasszal arra gondolok, 

A virágok és madarak 

Milyen boldogak! 

... 

Nekem a tavasz jelenti a 

napsütést, 

A madárcsicsergést és a 

rollerem 

Csikorgó kerekét. … 

Karakó Roland 3.a 

Párizsi szellő (részlet) 

Tavaszi estén, vörös az ég 

alja, 

De szívem kalitkába zárva. 

Párizsi szellő suhan a Szajnán, 

Állok a hídon búsan s tétován. 

 

Éjfélt ütött az óra, 

Hazaérek tán virradóra. 

Elkezdett zokogni egy felhő, 

Aztán már tizenkettő. … 

Borzák Petra 7.a 

Okulj belőle 

Hosszú lesz e vers 

mondom előre fiatal  

diákok, okuljatok belőle, 

mert az iskolában a tanulás 

mindig visz csak előre, előre. … 

Rózsa Kamilla 2.d 

A versíró verseny díjnyertes költeményei 

Thoma Csaba 6.b 

Flórián Nikolett 3.b 



FILMAJÁNLÓ: 

EGY NAP 

Ez a film egy romantikus műalkotás. A történet arról szól, hogy 1988-ban, 

az egyetemi diplomaosztójuk napját – július 15. - ét két fiatal, Dexter és 

Emma együtt töltik, barátság szövődik köztük és amely életük végéig tart. 

Kapcsolatuk kulcsfontosságú napjait a következő két évtized július 15. - ei 

napjainak ismerhetjük meg. Megismerjük közös, vagy különálló életük 

eseményeit, míg végül az útjuk során ráébrednek, hogy minden, amit egész 

életükben végig ott volt a szemük előtt, és rádöbbennek, hogy mit is 

jelentett az az első bizonyos július 15-e. Azoknak ajánlom főként ezt a 

filmet, akik szeretik a romantikus, néhol vicces és életszerűen alakuló 

történeteket remek színészi alakításokkal, itt Anne Hathaway, és Jim 

Sturgess alakításában. 

A SZENT JOHANNA GIMI 

Ez a könyvsorozat, melyet Leiner Laura írt, egy fiatal gimnazista 

lányról szól. Megosztja az olvasókkal a szent Johanna Gimi 

francia tagozatos gimnázium négy évének eseményeit. Vicces és 

szórakoztató történetet mutat be. A legtöbb információt az 

osztályközösségről,családjáról és a barátairól osztja meg az 

olvasókkal. Érdekes események, konfliktusok és viták tanúi 

lehetünk, mint az osztálykirándulások, fellépések, szilveszteri 

bulik, szalagavató, évzárók, első és utolsó pillanatok, a 

legnehezebb döntések és egy új élet kezdete. Ezt a 8 részből álló 

könyvet 10 éven felüliek számára ajánlom. 

ZENEAJÁNLÓ: 

ANNA AND THE BARBIES 

Műfaj: alternatív rock 

Nemzetiség: magyar 

Énekes: Pásztor Anna 

Legnépszerűbb számok: Gombóc, 

Ünnepélyesen fogadom, Márti dala, 

Hangaszál  

Az élénk barna szempár avagy a perc  4. (befejező rész) 
 

Letértek a parkettről, és az italos asztalnál töltöttek maguknak. 

 És mondja, ön hol látta a farsangi hirdetést? - kérdezte Mihály, miközben szájához emelte a poharat. 

 Nos, tudja, ez igazán érdekes történet. - mosolyodott el Laura az emlék gondolatától. - Tudja, a 

házmesterné kopogott be vele, hogy látta, ahogy odalent osztogatták a szórólapot. Ő ugyan nem jött volna 

el, nem bírja az ilyen „hacacárés bulikat”, de arra gondolt, hogy talán minket érdekelne, Nem tévedett, 

nagyon is megfogott, de tudtam, hogy ez nem egy szokványos bál lesz… És ön? 

 Én a hirdető oszlopon láttam, egy kis fecni volt. Minden apró részlet megfog és egész történet 

garmadákat ötlök ki róluk. Tudtam, hogy ezt a hirdetést csak hozzám hasonlók fedezhetik fel. Így hát 

eljöttem. 

 Remélem, igaza lett. - koccintott vele a hölgy és kiitta a pohár tartalmát. - Van kedve még táncolni? 

 Ezer örömmel hölgyem. 

 Ismét összefogóztak és lassan ringatóztak a zene lágy hangjára. 

 Mihály… Mondja, most mire gondol? - kérdezte vontatottan a lány. 

 Hogy milyen lehet álarc nélkül. 

 Ó, maga türelmetlen! Ha bírja, legyen türelemmel. Hiszen tudja, csak éjfélkor veheti le a maszkot. Ez a 

szokás. Hát legyen türelmes! 

 Ha türelmes leszek... - kezdte Mihály. - akkor megmutatja nekem az arcát, ugye? 

 Megmutatom. - mondta Laura. - De csak ha velem táncol, amikor éjfélt üt az óra. Máskülönben csak az 

láthatja meg, aki táncol velem. Ha nem táncol velem senki, akkor az arcomat sem fogják meglátni az 

emberek. Titkon kilopózok a hátsó ajtón, mint egy árnyék... És ön leveszi az álarcát? 

 Igen, - felelte Puck. - amikor ön is. 

 Akkor kvittek leszünk. - bólintott a lány. - ...Meddig marad? 

 Amíg jól esik... - mondta a férfi. A Liliom elhallgatott. 

 És meddig esik jól az ittléte? 

 Amíg van kivel beszélnem és amíg a lábamon állok. 

 Ó, maga ravasz! Igazán ét a rejtvényekhez! Kérem, magyarázza el, miért akar mindig kérdést állítani 



 Ne haragudjon, igazán nem akartam. Tudja, ez már csak olyan családi szokás. 

 Nem haragszom, sosem haragudtam igazán... nem voltam haragtartó soha. Úgy hogy ne kérjen bocsánatot. 

 Soká hallgattak, lassan lejtettek lépéseket a zenére. Mindketten érezték egymás szívverését. 

 Nem akarom többé, hogy ne ismerjem. - szólalt meg Mihály. - Nem akarok mással táncolni, csak önnel. 

 Laura izgatottan hallgatta és Puck szemébe nézett. 

 Én sem akarok. - mondta. - Csak maga jó nekem... 

 Fejét a fiú vállára hajtotta. 

 Itt marad éjfélig? 

 Itt. - mondta határozottan Puck. Laura elmosolyodott. Nem volt szükség több szóra. Hirtelen felharsant a 

dudaszó, az emberek boldogan dobáltak konfettit. Puck és Liliom szembenézett egymással. Őszintén fűzték 

össze tekintetüket. Mindketten levették magukról a maszkot. Szemük egymásra nevetett. Ugyanolyan pillantást 

vetettek egymásra, mielőtt még nem ismerték a másik arcát. Csak annyit tudtak rebegni, ami elárulta kettejük 

érzését. Tudták, hogy ez az ő percük. 

 Boldog újévet! - rebegték és tekintetük boldogan csillogott. Talán szebben is, mint az égen a csillagok. 

Petrik Borbála 8.b 

Kasza Zsófia 1.b 

Riport a röplabdásokkal 
Szalai Laura és Szobonya Boglárka 
- Sziasztok lányok! 

- Szia! 

- Feltehetek néhány kérdést a röplabdával kapcsolatban? 

- Persze. 

- Mióta röplabdáztok? 

-4 éve ,a GDSE-ben. 

- Ki az edzőtök? 

- Oláhné Szűcs Katalin és Görög Hajnalka. 

- Köszönöm . Milyen sikereket értetek el a csapattal ? 

- Több eredményünk is van. A legkiemelkedőbb az Országos Mini Kupán a 4. helyezett. 

- Gratulálok. Ügyesek vagytok! Esetleg van-e olyan sportoló, akire példaképként 

tekintetek? 

- Igen , Bucsi Edit röplabdázó. 

- Nyáron is vannak edzések ? 

- Igen , augusztusban van egy egyhetes tábor. 

- Köszönöm ,hogy válaszoltatok kérdéseimre és további sikereket kívánok! 

 Készítette: Petrik Bori (8.b) 

Kiss Rita (8.b)  

Hermann Emília (6.c)  

Jakucs Petra (6.c) Jedlica 

Zsófi Tavaszka (6.c)  Tóth 

Gréta(6.c) 

Jedlicané Borsos Magdolna 

Pedagógus napra 

Füle Lajos: Pedagógus 

Én nem tudom, milyen erő kell 

hozzá, de több kell az enyémnél. 

Olykor el-eltűnődöm én is, 

mit is jelent húsz-harminc szempár 

fénylő tükörtermében élni, 

hol éle van minden igének, 

árnyéka van minden hibának, 

hol húsz-harminc sötétkamrában 

hívják elő folyton a percek 

éles, kemény, hiteles képét. 

Könnyű nekünk beszélni ezt-azt, 

nagy szavakkal egymást dobálni, 

de ő, kinek minden szavával 

megannyi kis magnetofon zeng 

tele otthont, utcát, jövőt, ő 

felelősség nehéz vasával 

vértezve jár, s - bár tán nem érzi - 

hétköznapok nagy hőse köztünk, 

szebb holnapok jobb emberéért 

titkon vívott nehéz csatáknak 

ismeretlen, hős katonája! 

Mikor fogunk szobrot emelni, 

s fogunk-e hát neked, magunkban, 

"LÉLEK SZOBRÁSZA": 

Üzenet Ballagóinknak 

Az élet szép, csak küzdeni kell érte, 

Boldog az, ki célját elérte 

Akarni kell és minden sikerül, 

Akarni és bízni rendületlenül. 

   

Egy életcélt követni nemes gondolat, 

S mi kell hozzá, csupán akarat. 

Mely minden ifjú szívében él, 

Küzdeni bátran egy új életért.  

(Tóth Árpád) 



 Április 11-én, szombaton zajlott Budaörsön a Teleki Pál Földrajz-Földtan Verseny megyei döntője, melyre 

két 8. osztályos tanítványunk jutott be iskolánkból. Az erős mezőnyben, 20 megyedöntős közül Zboray Lilla 

8.c osztályos tanulónk a 8. helyen, Markovics Dániel 8.c osztályos tanulónk a 14. helyen végzett. Tanáruk: 

Szabó Gábor tanár úr. Szívből gratulálunk a kiemelkedő eredményhez! 

 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. 

 A Bárdos Lajos Általános Iskolában április 14-én megrendezett kerékpáros ügyességi versenyen három 

diákunk képviselte iskolánkat: Jedlica Zsófi (6.c), Mezőfi Benedek (8.b) és Nagy Júlia Szonja (6.c). Jedlica 

Zsófi megnyerte a versenyt, így a májusi nagykőrösi országos megmérettetésen ő képviselhette 

Dunakeszit. Nagy Júlia Szonja a harmadik helyen végzett. Szívből gratulálunk a versenyen indulóknak és a 

helyezetteknek is! 

 Április 17-én, Dorogon került megrendezésre a III. korcsoportos kötöttfogású birkózó diákolimpia 230 

résztvevővel. A 76 kg-osok versenyében Gubicz Áron a 2. helyen végzett a 11 induló közül! Az Országos 

Kötöttfogású Rangsorversenyen is eredményesen szerepelt súlycsoportjában Áron, itt a 3. helyen végzett. 

Gratulálunk! 

 Gacsal Gergő bronzérmes lett a Budapesten megrendezett Országos Diák I-es 

kötöttfogású Rangsorversenyen. Gergő a 38 kg-osok versenyében érte el a kiemelkedő 

eredményt. Gratulálunk a nagyszerű eredményhez! 

 A diákolimpia országos selejtezőjébe jutott röplabdásaink Gödöllőn, majd Taksonyban, 

végül Nyíregyházán mérettették meg ismét magukat. A III. korcsoportos lányaink az 

összes gödöllői meccsüket veretlenül játszották végig. A területi döntőn, Nyíregyházán a negyedik helyen 

fejezték be szereplésüket. A csapat tagjai: Baricz Bora 4.c, Gyarmati Janka 4.c, Lajosházi Edina 4.c, Varga 

Emma 4.c, Fórián Zsófia 5.b, Kurucz Laura 5.b, Jakab Cintia 6.c, Jedlica Zsófi 6.c, Szalai Laura 6.c, 

Szobonya Boglárka 6.c, Töli Rebeka 6.c, Varga Maja 6.c Szép volt, lányok! 

 A KÉSŐ -RÓMAI KIKÖTŐERŐD által kiírt országos filmkészítő pályázaton: "Mit adtak nekünk a rómaiak?" 

-Szlivka Liza 6.c osztályos tanuló 2.helyezést ért el: Gorsium c. kisfilmjével, -Petrik Bars-Gaál Botond 4. 

helyezést, A mi amfiteátrumunk című kisfilmje, -Bocsó Attila 8.a osztályos tanuló pedig 5.lett, Az 

Aquincumi pillanatok c. filmmel.  

Kőrösi emléktúra 2015. 

Határtalanul 2015. májusHatártalanul 2015. május  

Eredményeink 



SZEPES MÁRIA: PÖTTYÖS PANNI ÉS 

KOCKÁS PETI NAPLÓJA  

Kíváncsiak vagytok, milyen egy 

repülő csodaroller vagy hogyan zajlik 

a pasaréti olimpia? Megtudhatjátok 

ebből a könyvből, mindjárt 

kétféleképpen. Panni és Peti naplója 

nem mindig egyformán meséli el az 

eseményeket. Szerepel még a 

történetben egy bölcs nagymama, aki mindig igazságot 

tesz, elsimítja a gondokat és nagyon sok mesét tud. 

Szóval, minden adott, ahhoz hogy a gyerekek és ti is - 

ha olvassátok - jól érezzétek magatokat.  

FRÁTER ZOLTÁN: MESÉK AZ 

OPERAHÁZBÓL 

 Voltál már az Operában? Szereted 

a zenét, a balettet? Ha igen, ez a 

könyv sokat segíthet neked abban, 

hogy megértsd az operák, balettek 

történetét. Izgalmas, szép 

meséket olvashatsz benne 

királylányokról, egy táncoló 

báburól, Hamupipőkéről, Rómeóról és Júliáról, a 

Diótörő hercegről. Minden oldalon gyönyörű 

illusztrációk varázsolnak el.  

Mit olvassak a nyáron? 

Szép leányka ül a fán, 

piros ruha derekán. 

Szíve olyan, mint a kő, 

mondd meg, hogy ki lehet ő!  

 
Zöld levél a koronája, 

nagyon fáj a fogad rája. 

Nem kell neked korona, 

piros szeméért vagy oda. 


