
A z  1 8 4 8 – 4 9 - e s  f o r r a d a l o m  é s 

szabadságharc  Magyarország újkor i 

történetének egyik meghatározó eseménye, a 

nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi 

reformjaival a polgári átalakulás megindítója, 

önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé 

vált. Fontos része volt az 1848-as európai 

forradalmi hullámnak, azok közül viszont 

lényegében egyedül jutott el sikeres katonai 

ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja 

jobban, mint hogy csak a cári Oroszország 

beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek 

soha ekkora hadserege addig nem járt még 

külföldön. Gyakorlatilag az 1848-49-es harc a 

magyar nemzet történetének leghíresebb 

háborús konfliktusa is. 

   2015. március 12. 

Dunakeszi Viadal: 
A hagyomány szerint idén is megrendezésre kerül a 

Dunakeszi Viadal. Ezen a történelmi bemutatón derék 

huszárok ágyúk és puskák segítségével idézik fel a régi 

csatákat. Mindenkit lenyűgöz a fergeteges produkció, 

egyaránt élvezetes gyerekek és felnőttek számára is. 

Gál Zoé 4. a osztályos sportiskolásunk Miskolcon, 
a Jégvirág Nemzetközi Műkorcsolya Kupán 
versenyzett. Korosztályában az I. helyet szerezte 
meg a nemzetközi mezőnyben. Szívből gratulálunk 
Zoénak!  

Junia Brigitta 6.a 

Február 22-én, az ausztriai 
Hinterstoderben került 
megrendezésre az idei Alpesi sí 
diákolimpia országos döntője. Junia 
Brigitta 6.a osztályos 
sportiskolásunk az "A" 
kategóriában versenyzők közül (IV. 
korcsoport) megismételte tavalyi 
győzelmét, így ismét a dobogó 
legmagasabb fokára állhatott! 
Köszönjük Brigi, szívből 
gratulálunk! 



2015. március 30-31. 

Pályázati témák 

„RIPORTER LEHETEK” 
Keress fel személyesen egy 
dunakeszi híres embert, és készíts 
vele interjút ! 
Előtte érdemes tájékozódnod a 
riportalanyodról, tervezd meg előre 
a témákat, készíts rövid jegyzetet a 
kérdéseidről! Így biztosan sikeres 
lesz a találkozás és mindkettőtöknek 
kellemes élmény, szép emlék marad. 
Kérd meg, hogy készíthess egy közös 
fotót, melyet a kézzel írott 
pályamunkádban is helyezz el! 

„JÖVŐUTAZÓ LEHETEK” 

 

Csukd be a szemed és 

próbáld meg elképzelni, 

milyen lesz majd városunk 

100 év múlva! 

Írj erről néhány oldalas 

kézzel írott fogalmazást! 

„IDEGENVEZETŐ LEHETEK” 
 
Székelykeresztúri diákok érkeznek 
iskolánkba. Tegyük fel, hogy Ti is 
vendégül láttok néhány néptáncos 
fiúcskát, vagy leányt. Az egyik délután 
elhatározod, hogy rövid városnézésre 
viszed őket. Nem kell az egész várost 
bejárnotok, csak egy kisebb részt. 
( pl. a Fő út, vagy a Főtér és környéke, 
vagy a Nagyállomás és környéke, vagy a 
Lovaregylet ,….) Pályamunkádban számolj 
be arról, merre kalauzoltad őket, 
fogalmazz úgy, mintha éppen most 
történne a sétátok, mit mondasz, merre 
mentek, hol álltok éppen, mit láttok. 
Készíts fotókat is az útvonalad során! 
Pályamunkád lehet kézzel írott, vagy PP 
diabemutató is képekkel, szöveggel!  

„MŰVÉSZPALÁNTA LEHETEK” 

Ha ügyesen rajzolsz, akkor válaszd 

ki Dunakeszi valamelyik szép, 

nevezetes épületét és tetszőleges 

technikát választva örökítsd meg! 

Munkád legalább A3-as méretű 

legyen! 

Minden pályázat első oldala tartalmazza a pályamű címét, készítőjének nevét 
és osztályát! 
Az elkészült munkákat Enikő nénihez juttasd el március 23-án 16 óráig! 
A PP munkákat e-mail-ben :  harcsarne@dunakeszikorosi.hu  
 
Egy diák csak egy pályamunkát készítsen, melyért természetesen egyéni pont 
szerezhető. 
Bízunk benne, hogy sok szép, igényes munka születik, és mindenki sok pontot gyűjt!  
A legjobb pályamunkákat szeretnénk majd az Iskolaújságban és a Kőrösi Falon is 
közzétenni! 
Remélem máris kedvet kaptatok a munkához:  Enikő néni 

mailto:harcsarne@dunakeszikorosi.hu


Tudod-e?   Dunakeszin élsz?     Hallottad már? 
Már Dunakeszin élsz, amióta csak az eszedet tudod? De vajon tudtad-e élőhelyedről, milyen történelme, 

érekességei vannak? Most, ebből a cikkből megtudhatod! 

Tudtad, hogy kicsoda Dunakeszi védőszentje?      A válasz: Szent Mihály 

Szent Mihály a hét arkangyal egyike, a mennyei hadnak hős vezére és harcosa. Jelképe kardja, mellyel 

minden gonoszt legyőz. Városunknak azért is ez a címere, hogy oltalmazza és őrizze Dunakeszi bé-

kéjét.  

Tudtad, hogy Dunakeszit kik alapították?        A válasz: A Keszi törzs 

Még időszámításunk hajnalán, mikor a Római Birodalom elfoglalta Pannóniát, a légiósok kemény 

csatákat vívtak a különféle “barbár” népekkel, köztük Dunakeszi őslakosaival, a keszi törzzsel. Később 

sikerült a rómaiaknak meghódítani Dunakeszi területét, de sokkal mesz-szebbre nem sikerült 

küzdeniük magukat. A rómaiak 371-372-ben erődített kikötőt és átkelőhelyet építettek itt. Ebből az 

időkből Dunakeszin még ma is van nyoma a Keszik illetve a rómaiak ittlétének. ( A Duna-parti erőd 

maradványai) 

Tudtad, hogy mivel indult Dunakeszi mezőgazdasága?          A válasz: a paradicsom 

Az 1870 – es években kezdték termeszteni, mint kerti dísznövényt, majd mikor megnőtt a vétel 

iránta, akkor kezdték szántóföldeken is termeszteni, nem is akármkilyen hírnévvel. A dunakesziek 

voltak Ma-gyarországon az első paradicsomtermelők. 1910-es években binduló konzervgyár nagy lökést 

adott a paradicsomok termesztésére. A konzervgyár ugyan ma már nem üzemel, de még mindig a 

városkánk paradicsom legendája ma is kedves történet.  

Tudtad, ki volt John Reeves?       A válasz: angol família családfője, dunakeszi lakos az 1800-as évek 

közepén, akinek neve az alagi lóversenypályánkhoz tartozik. John Reeves korának legismertebb 

lóidomárjaként óriási szaktekintélynek örvendett Monarchia-szerte. (Országos sajtóbotrányt váltott 

ki, amikor az osztrák Königswarter báró reményteljes lovát Petőfinek nevezte el.) 1895-ben, felis-

merve a még gyermekcipőben járó lovastelep, Alag nagyszerű adottságait, idehozta akkori meg-

bízójának híres lovait.  

Tudtad, hogy az II.világháború alatt illetve után mi történt városunkban?   A válasz:  

A visszavonuló németek a községet ki akarták üríteni, mielőtt a front odaér, de a lakosság nem volt 

hajlandó elhagyni otthonát, ezért csak a leventekorú fiúkat vitték el.  

A községben 100 főt meghaladó zsidó közösség is élt, őket 1944-ben deportálták.  

Tudtad, hogy Dunakeszi hajdanán község volt? A válasz: Az volt, mielőtt Alagot és Dunakeszit nem 

csatolták össze egy várossá. 

Volt idő, mikor Dunakeszi és Alag, két egymás mellett elhelyezkedő kis község még két külön 

településnek számított.A két községet 1950 -ben egyesítették.Dunakeszit 1970. január 1-jével 

nagyközséggé, 1977. április 1-jével pedig várossá nyilvánították.  

Tudtad, hogy a Casalgarande -teret miről és miért nevezték el?   A válasz: Egy olaszországi város 

Ha dunakeszi lakos vagy, biztosan jártál már a Casalgrande téren, itt az iskolánk mellett. De elgondol-

kodtál rajta, miért nevezték el erről a városról? Elárulom, hogy Casalgrande Dunakeszi testvérvárosa. 

Híres az éttermeiről és kerámia készítéséről. ( De emellett nem csak olaszországi testvérvárossal 

rendelkezünk, hanem, erdélyi és lengyel várossal is. 

Tudtad, hogy Dunakeszi repülőtere milyen negy történelemmel szolgál? A válasz: A repülőtéren híres 

és jelentős magyar színészek, tudósok, katonák és űrhajósok forultak meg. 

Dunakeszi repülőtér hajdanán a Lóversenypályához tartozott, csak a világháborúk idején alakították ki 

repülőtérré. Később itt képezték ki a MALÉV pilótáit is, illetve, néha légigyakorlatokat is végeztek 

erre felé a légierő pilótái. Az ötcenes években filmforgatások is zajlottak a területén (pl. 2x2 néha 

öt). Emellett valamivel később laboratóiumot is kialakítottak rajta egy időre, de az hamar megszűnt. 

Ez alatt az idő alatt magyar űrhajósok is jártak minálunk.    (Petrik Bori 8.b) 

 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/371
http://hu.wikipedia.org/wiki/372


Érdekességek a nagyvilágból 
A krokodilok egész életükben képesek új fogakat növeszteni; 
Kanada, azaz Canada indián szó, jelentése: nagy falu; 
Az osztriga szeme nagyobb, mint az agya; 
A Hold kis mértékben, de mérhetően távolodik a földtől; 
A világon naponta 12 újszülött kerül tévedésből más szülőkhöz; 
A közlekedési balesetek számát tekintve december 23-a az év 
legveszélyesebb napja; 
1918.-ban olyan hideg volt, hogy az egész Niagara vízesés 
befagyott; (ezen a télen csak részben fagyott be) 
Elvis Presley zenéjét a világon 7 országban tilos hallgatni; 
Az űrhajósok 5-8 cm-el magasabbak a világűrben, mint a Földön? 

A nyár legszebb 

pillantai...jókedv,szomorúság,veszekedés,

kibékülés,barátság,nevetés és szerelem. 

Mindez egy nyári fesztiválon, a Bábelen ! 

Ez az egyik kedvenc könyvem,és nem csak 

azért,mert az író Leiner Laura 

tökéletesen megtalálja a 12-13 év körüli 

gyerekek érdeklődési körét,hanem mert 

az olvasó számára ez egy különleges 

fesztivál amit „átél”. A könyv 11 év fölött 

izgalmas . 

Keresd meg a táblázatban vízszintesen 

és függőlegesen elhelyezkedő tíz növényt! 

N G Ó L Y A H Í R L X O 

F Y F L C V Í Z I T Ö K 

B É K A L E N C S E M Z 

T K H I J H Á R S F H K 

Z É J U H A R Ö Á M N T 

D N Á D K N S S S G O D 

O Y P L A T Á N J L P I 

Az élénk barna szempár avagy a perc 2. 

Ahhoz képest eléggé merész... - mondta a liliom. 
Mihez képest? - kérdezte a fiú. 
Hát, a többi úrhoz képest. Látja azokat? Két órája ácsorognak ott, és míg ön nem kért fel, 
engem bámult mindegyik. Lehet, hogy csak azért mert nem táncoltam, de én nem hiszem. Ön 
pedig félelem nélkül kért fel. 
Honnan tudja, hogy nem féltem? - döbbent meg Puck. - Rettenetesen izgultam! 
Pedig ez nem látszott önön, és most sem látom, hogy rettegne, mi lesz a következő szavam. 
- felelt őszintén a lány. 
De hiszen remeg a kezem... 
Az enyém is. - mosolygott a partnerére a Liliom. - a tánctól félek, és öntől. 
Miért? Megbántottam? - lepődött meg Puck. 
Nem, ön a legudvariasabb úr, akivel valaha találkoztam. A tánc megrémiszt. Félek, hogy 
véletlenül a lábára lépek. És azért is izgulok, mert ez életem leghosszabb beszélgetése egy 
idegen férfival. 
Talán már nem vagyok idegen... 
Igaz, hiszen öt perce már ismerem magát. - és szép zomácfogai kivillantak halvány 
rózsaszín ajkai között. - Ön miért jött el ide? 
Reméltem, hogy találkozom magamhoz hasonlókkal... - vallotta be a fiú és közben a liliom 
csillogó tekintetébe nézett. 
Én is ezt remltem... vagy valami effélét. És remélem hogy megtaláltam. Hiszen nem adatik 
sok esély az életben, hogy egy lelkitársunkkal álljunk szembe... 
Teljességgel egyetértek, Liliom Kisasszony. Az életben megeshet, hogy csak egy eséllyem, 
egy perc. El kell kapni a percet, és soha többé nem kell várnom. Van, hogy rossz pillanatot 
kapunk el, de megeshet, hogy kapunk még egy lehetőséget... Egész életemben a percemre 
várok, mióta az édesapám elmondta ezt nekem. 
Puck egészen lázba jött, ahogy az elvéről beszélt, és jól esett neki, hogy a lány 
figyelmesen és egészen átérezve a gondolat jelentését hallgatta végig. 
A perc... Igazán költői. Az édesapja biztosan jól tudja; - elkapta a percet! - az ő percét... 



-Tóth Sári 7.a osztályos tanulónk a 

Pest megyei úszó diákolimpián két 

számban is első helyezett lett. 100m 

gyorson és 100 m pillangón is a dobogó 

legmagasabb fokára állhatott, 

iskolánk nagy büszkeségére. A 

hétvégén Győrben megrendezett 

diákolimpiai országos döntőn 100 m 

pillangóban a 6. helyet szerezte meg! 

Diákolimpia 

-III. korcsoportos kézilabdásaink is diákolimpiai területi selejtezőn a második helyen végeztek. 

Gratulálnuk a csapat minden tagjának. Külön köszönet Bíró Krisztinának, Tornai Vajda Zsófiának 

és Nagy-Hadfi Timinek a felkészítésért és szervezésért. A csapat tagjai: Billege Cintia, Gál 

Emese Réka, Csombor Letícia, Erdős Lilla, Hollósy Nóra, Kenderes Jázmin, Kubinyi Rita. 

-IV. korcsoportos kézilabdás lányaink a diákolimpiai selejtezőn fantasztikus győzelmeket 

aratva, első helyről, tehát egyenes ágon bejutva indulhatnak neki a következő fordulónak! 

Gratulálunk a csapat tagjainak: Bagóczki Bettina, Katsanevaki Vanessza, Kubinyi Dóra, László 

Dorka, Prevíz Fanni 8.a és Kubinyi Rita, Pécz Viven 6.a osztályos tanulóknak. 

Az Asztalitenisz diákolimpiai selejtező mérkőzéseken iskolánk a II-es és III-as 

korcsoportban indított versenyzőket. Vándor András 4.a osztályos sportiskolásunk az 1. 

helyet szerte meg. Őzse Gergő 5. a osztályos tanulónk 3. helyezett lett. Szívből gratulálunk 

a szép eredményekhez, büszkék vagyunk tehetséges sportolóinkra! 

-Február 24-én került megrendezésre a IV. korcsoportos kézilabda diákolimpia területi döntője 

Solymáron. Lányaink: Bagóczky Bettina, Katsanevaki Vanessa, Kórodi Réka, Kubinyi Dóra, Kubinyi 

Rita, László Dorka, Pécz Vivien, Previz Fanni, Stranigg Zsófia Vác, Pilisvörösvár és Göd csapata 

ellen játszottak. Mindhárom csapatot legyőzve elsőként jutottak tovább a megyei döntőbe, mely 

március első két hetében kerül megrendezésre. Gratulálunk a lányoknak a nagyszerű 

eredményhez! 

Tanulmányi versenyek 

- Markovics Dániel 8.c osztályos tanulónk a Varga Tamás Országos Matematika Verseny 

megyei fordulójából bekerült az országos döntőbe. Felkészítője: Géczy Borbála. Gratulálunk a 

kiemelkedő eredményhez! 

- Két diákunkat is behívták a Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny megyei 

eredményhirdetésére. Balogh Sonja 3.b (tanító: Tripsó Gáborné)  és Tóth Dániel 4.a (tanító: 

Kellnerné Géczy Ágnes) osztályos tanulók március 12-én vesznek részt a Váci Boronkay György 

MKI és Gimnázium dísztermében tartandó ünnepélyes eredményhirdetésen. Gratulálunk 

eredményükhöz! 

- A Szent István Általános Iskolában megrendezett angol országismereti vetélkedőre a 6.c 

osztályosokból összeállított csapattal indult iskolánk, Jedlicané Borsos Magdolna tanárnő 

felkészítésében. A 11 induló közül a mieink az előkelő 4. helyen végeztek. A csapat tagjai: 

Tóth Grèta, Szlivka Liza, Palkó Balázs ès Jedlica Zsófi Tavaszka. Gratulálunk a nagyszerű 

eredményhez! 

 



Gratulálunk! Sport sikerek 
-Gubicz Áron 6.b osztályos tanulónk az Érd Kupa nemzetközi 

versenyen - ahol szerbiai, ukrajnai, szlovákiai, csehországi 

birkózó egyesületek is részt vettek - január 11-én, nagyon 

szép versenyzéssel a 3. helyezést érte el. 4 mérkőzésből 

egyet veszített el, helyezésének értékét növeli, hogy 

korosztályában a legnagyobb súlycsoport a 63 + volt így a 

saját súlycsoportjánál nagyobb versenyzőkkel is meg kellett 

küzdenie. A szép eredményhez szívből gratulálunk! 

-A 2015. évi I. OTP Bank leány serdülő kézilabda vándorkupa 

országos bajnokságban Stranigg Zsófia 8.a osztályos 

sportiskolásunk csapatával a második helyet szerezte meg. 

Zsófi még ennél is sikeresebb volt, mert ő hozhatta el a kupa 

gólkirálynője emlékplakettet, valamint a legeredményesebb 

játékos címet. Szívből gratulálunk a nagyszerű 

eredményhez!  

-február 22-én) lezajlottak az alpesi sí országos bajnokságok óriás műlesiklásban junior és 

felnőtt korcsoportban. JUNIA BRIGITTA a Babos Síklub versenyzője, - 6.a osztályos 

sportiskolásunk - mindkét korcsoportba felnevezett (serdülő 1. korcsoportból). A juniorok 

között 2. Míg a felnőtteknél 4. lett. Külön kiemeljük, hogy a 2. futamban Brigit csak Miklós 

Edit előzte meg! Gratulálunk Brigi! További sikereket kívánunk! 

- 2. korcsoportos korfballosaink március 5-én játszották a 2. selejtezőjüket a Bárdos 

Lajos Általános Iskola tornatermében. 3. helyen végeztek, így bekerültek az országos 

döntőbe. A csapat tagjai: Gerhes Albert, Czagány Kitti, Máthé Bence és Jeney Csongor. 

Fazekas 

Labdarúgó Kupa 

2015.03.02. 

Vereség nélkül 3.hely! 

Gratulálok a csapat 

tagjainak: Lits Barnabás, 

kapus, a torna legjobb 

kapusa lett. Erdész 

Ádám,Gyenes 

Ádám,Paksai 

Roland,Orosz 

Barnabás,Kovács Félix,Pálinkás Barnabás,Simon 

Benedek,Lázár Balázs 

- 03.01-én vasárnap Újpesten röplabdáztak szupermini 

korcsoportban a Kőrösis lányok. 2 csapattal indultunk az A 

csapat/ Baricz Bora,Gyarmati Janka,Varga Emma, Lajosházi 

Edina/ 2.helyet a B csapat / Szász Orsi,Szász Kinga,Dencső 

Dorina,Fekete Gréta/6 helyet érte el.  



Hány hibát találsz a 


