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Kőrösi Gála: 

2016. április 22. 9.00 

Kedves Diákok! 

Ismét nagyon izgalmas időszak közepén vagyunk: 

futott az iskola, a város, a múlt héten papírt 

gyűjtöttünk, részt vettünk sok-sok tanulmányi 

versenyen, szép eredményekkel, és most izga-

tottan készülünk a Kőrösi napokra. A pontgyűjtés 

a Fut a sulival kezdődött, és az egyéni pályáza-

tokkal folytatódik. Itt az ideje, hogy belevessük 

magunkat az olimpiák történetébe, Kőrösi Csoma 

Sándor életútjának felelevenítésébe, hogy minél 

több pontot szerezzünk az osztályunknak, és 

persze egyéniben is. Te is tedd hozzá a tudáso-

dat és ügyességedet!  Sok sikert! 

2016. április 15. 



Példaértékű kezdeményezésnek lehettek tanúi azok, akik április 

11-én, délelőtt 10 körül Dunakeszi Főterén jártak. A helyi kisdi-

ákok ugyanis a Szent István Általános Iskola vezetésével rend-

hagyó szavalattal köszöntötték a költészet napját. 

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József 

Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Az országszerte 

megrendezett különleges programokhoz Dunakeszi is csatlako-

zott, ugyanis április 11-én, délelőtt 10 órakor Dunakeszi Főterén 

a magyar költészet napját Dunakeszi iskolásai egy közös vers-

mondással ünnepelték. Az eseményen mi is részt vettünk: a Kő-

rösit az 5.C osztály képviselte, Fittler József tanárúr vezeté-

sével. 

Kinyílnak a virágok,

 
A méhecskék is züm-
mögnek, 
Ez csak is egyet je-
lenthet: 

Csakis azt jelentheti, 
Itt a tavasz, 
Itt van végre! 

A madarak is csiripel-

nek,  
A virágok is kinyílnak, 
Az emberek is fütyö-

résznek. 
Jó kedve van minden-
kinek. 
Mindenki mosolyog.

 
Így az élet tökéletes! 

Remélem ezzel a kis 
versikével nektek is jó 
kedvetek lett, és nek-
tek is megjött a kedve-
tek egy szép tavaszi 

verset írni!  

(Kiss Zsófia 5.C) 

Sziasztok! Szerintem sokan közületek szeretnek az anyukájukkal kertészkedni, és erre egy nagysze-

rű tavaszi növény a nárcisz, a tavasz egyik legszebb virága., amely már márciusban megörvendezte-

tett minket illatos virágokkal. Több, mint tízezer nárcisz fajta létezik pl.: trombi-

ta nárciszok, a koronás nárciszok, a sokvirágú nárciszok, illatos, és tazetta nárci-

szok. Ültethetünk a kertbe fehér, narancssárga, vagy citromsárga, teltvirágú vagy 

épp illatos nárciszt, a választék évről évre egyre nagyobb. A nárcisz hagymákat 

már ősszel érdemes elültetni így biztosak lehetünk benne, hogy kora tavaszra kinyílnak a virágok. A 

cserepes nárciszt nagyon óvatosan öntözzük, mert a legkisebb túllocsolástól is kirohadtat. Elvirágzás 

után hagyjuk a virágokat és az összes levelet elnyílni és teljesen elszáradni, 

majd végül hagyjuk el a locsolást is. Amikor a levelek és a virágok már telje-

sen elszáradtak, vágjuk le őket tövig egy ollóval. Azért fontos hogy az összes 

levél és virág elszáradjon, mert ekkor minden tápanyag visszahúzódik a hagy-

mába így jövőre lesz elég tartaléka a növénynek. 

(Lajosházi Edina 5.C) 

Az otthon aranyszabályai 

Igyekezz a család többi tagjával együtt az asztalhoz ülni! A közös étkezés a családi együttlé-

tek, beszélgetések ideje lehet. Közben elmélyedhetsz az étkezés illemtanának rejtelmeiben is. 

A cipőtisztítás, körömvágás, körömreszelés színtere nem a nappali vagy a konyha. Erre olyan 

helyet keress, ahol nem zavarsz máso- kat, de az ezzel járó piszkot is könnyen 

össze tudod takarítani. 

Sok családi perpatvar megelőzhető az- zal, ha a dolgokat mindig a megszokott he-

lyén találja meg minden családtag. Ha például előveszed a fiókból a nagyollót, 

használat után tedd a helyére! 

Tiszteld a családtagjaid által kiválasztott helyet a lakásban. Ha a dédnagymama a nagyfotelből 

szokta nézni a sorozatot, ne feltétlenül oda kuporodj a képregényeddel! 

Még otthon is zavaró a túlzott hangoskodás. Ne csapkodd az ajtót és ne bömböltesd a zenét, 

ami másoknak esetleg nem a kedvence. 

Folyt. köv…   (Kétbalkezes kamaszlányok kézikönyve 2.0) 



EREDMÉNYEINK: 

Junia Brigi márciusi eredményei 

Magyar Bajnokság Atomic Kupa 1. hely 

Magyar Bajnokság Sí Cross 2. hely 

Országos Bajnokság műlesiklás 2.hely 

Országos Bajnokság óriás műlesiklás 1. hely 

Országos Bajnokság Alpesi Sí összetett 1. hely 

2016.márc.20.megnyerte a diákolimpiát.  

Trauber Martin a Dunakeszi Kinizsi Futsal csapat-

tal Pest megyei Bajnokságot nyertek,I.hely, 

2016.02.21.  

2016. február 13-án, 

szombaton került megren-

dezésre a kötöttfogású 

birkózó Budapest Bajnok-

ság. A bajnoksá-

gon Kapuvári Lili (3.b) 29 

kg-ban, testvére, Kapuvári 

Péter (7.b) 46 kg-ban 3. 

helyezést értek el. 

Gacsal Gergely (7.b) serdü-

lő korosztályban 42 kg-ban Budapest bajnoka lett. 

Vasárnap folytatódtak a megmérettetések 

a serdülő csapatok között is. Az UTE színeiben 

indultak az iskolából Kapuvári Péter 7.b, Stier 

Olivér 6.a és Gacsal Gergely 7.b osztályos tanulók 

is. A serdülő csapat megyei szinten 2. helyezést 

ért el. 

A XXII.Dunakanyar Népművészeti versenyen az 

alábbi helyezéseket értük el Kézműves kategóriá-

ban 

Szűcs Luca 6.c : kiemelt arany minősítés 

Bettenbuk Botond 3.c : arany minősítés 

Barkó Adrienne 6.a ezüst minősítés 

Virág Fanni 6.b Bronz minősítés  

A csapat tagjai: Erdős Lilla, Gál Emese,Hollósy 

Nóra, Kenderes Jázmin, Kiss Bernadett, Kórodi 

Réka, Kubinyi Rita, Pécz Vivien, Weninger Zita 

Idén is megrendezésre került a rendőrség által szervezett közleke-

désbiztonsági kerékpáros vetélkedő, melynek városi fordulóját 

Jedlica Zsófi Tavaszka 7.C osztályos tanuló nyerte. Második helyezett 

osztálytársa, Nagy Júlia Szonja. Mindkettőjüknek gratulálunk! 

Február 14-én Nyársapáton rendezték meg a Közép-magyarországi területi kö-

töttfogású bajnokságot, ahol Gubicz Áron (7.b) mindhárom ellenfelét tussal, és/

vagy technikai tussal győzte le, így az eredményhirdetésnél a dobogó legfelső fo-

kára állhatott.  Gratulálunk az eredményhez! 

Az Orchidea-Pangea matematika versenyen három  ötödik osztályos tanulónk is bejutott a döntőbe: 

Bernáth Botond 5.c (Jedlicané Borsos Magdolna), Gergely Botond 5.b (Kaufmanné Sági Anna), Rózsa-

völgyi Bence 5.a (Békésiné Kitka Anikó). Szurkolunk a sikeres döntős eredményekért! 

Kiváló eredménye alapján kapott meghívást az országos fizika tanulmányi verseny következő fordu-

lójában való részvételre Magát Milán 8.a osztályos tanulónk. Eredménye nagy büszkeséggel tölt el 

mindannyiuknak, szívből gratulálunk! Milán csapatával (Giczi Dominik, Pintér András, Szikszai Máté)

bejutott a Bolyai Természettudományos verseny országos döntőjébe is. Nagyszerű teljesítmény! 

Tanára: Harcsárné Rozgonyi Enikő. 

http://2.hely/
https://dunakeszikorosi.mozanaplo.hu/uzenet.php?q=EQy%2FtFc5dVEiySf8EQy%2FtFc%2FvCIzvQE2vSDYLbh8kQUz4Qw%2FOQcKvCR%3D%3D
http://xxii.dunakanyar/


Könyvajánló 

A hír igaz: a Microsoft és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programjának köszönhetően a csomagot totál ingyen 

és bérmentve az összes magyar diák letöltheti. A cucc egy csomó mindenben segíthet a suliban, és néhány kattintással te is 

telepítheted. 

 

Persze nyilván nehéz elhinni, hogy egy ekkora ajándékot csak úgy hozzávágnak az emberhez. Pedig semmi trükk: egyszerűen a 

Microsoft volt annyira jó fej, hogy a tanulás meg a sulilét megkönnyítésére minden hallgatói jogviszonnyal rendelkező diák (vagy 

szülő, illetve hozzátartozó), és pedagógus számára simán elérhetővé tette a talán legmenőbb és leghasznosabb csomagját. 

Ha érdekel a cikk további része, itt megtalálod:  http://www.due.hu/hir/1396/diak-vagy-ingyen-jar-a-legujabb-microsoft-office  

Diák vagy? Ingyen jár a legújabb Microsoft Office! 

Lányok regénye 4. Vakáció, szívfájdalom, Irish love 

A négy barátnőre a nyelvtanulás és a bébicsőszködés mellett számos kaland 

vár. Hogyan lesz a színjátszáshoz vonzódó Chiarából énekesnő? Mi bírja rá a 

víziszonnyal küzdő Maëlle-t, hogy vitorlásversenyen induljon? El tudja-e fe-

lejteni Lily a bánatot, amit Adrien hallgatása okoz? 

Filmajánló    Szerelmes Shakespeare 

Gondban van 1593 nyarán William Shakespeare. A londoni színházi élet ifjú titánja 

alkotói válságban szenved, semmilyen épkézláb ötlet nem jut az eszébe. Akárhogy 

sürgetik a mecénások és a színházigazgatók, képtelen folytatni legújabb darabját. 

Leginkább múzsára lenne szüksége. Amikor megismerkedik a gyönyörű Lady Violá-

val, nyomban szerelemre gyullad iránta. Az ihlet visszatér és William a maga érzel-

mét szövi új darabja soraiba. Ám a sors közbeszól, Erzsébet királynő parancsára 

Lady Violának hozzá kell mennie Lord Wessexhez.  

Szerkesztők:  

Osikóczki Laura 5.b, Juhász Lili, Kiss Zsófia, Lajosházi Edina, Patkós Brigitta 5.c, Jedlica Zsófi, Jedlicané Borsos Magdolna 

http://www.due.hu/hir/1396/diak-vagy-ingyen-jar-a-legujabb-microsoft-office

