
Az én szilveszterem  

Sokan kérdezték, milyen volt a 

szilveszterem? Most elmesé-

lem: Szilveszter előtt 1 héttel 

voltam  olyan ügyes, és megbetegedtem, szüleim aggód-

va néztek és a 100 darabos  zsebkendőt hozták is ne-

kem. De nem csak az illatos zsebkendőt hordták utá-

nam, hanem apa engem a munkába,mivel még csak 6 éves 

voltam, és otthon egyedül nem maradhattam. Szilvesz-

terre meggyógyultam, mivel apa málnás teáját ittam. 

Volt is nagy mulatság szilveszter éjjel, mivel tűzijáték 

volt az égen szerte-széjjel. Éjfélkor mindenki odanyúlt 

az asztalhoz és felbontottuk a friss eperbort. Én per-

sze gyerekpezsgőt ittam, Sok gyümölcs volt benne, köz-

tük szilva. Így telt az én szilveszterem Boldog újévet 

kívánok mindenkinek!   (Osikóczki Laura 5.b) 

Kedves Diákok! 

Alig fejeződött be a 2015. év, máris törhetjük a fejünket, milyen tánccal lépjünk fel a farsangon 

(alsósoknak január 29-én, felsősöknek február 12-én), és főleg, hogy mikor tudunk gyakorolni! Túl vagyunk 

az írásbeli felvételin, az első féléven, tanulnivalónk akad bőven! Szerencsére a természet is gondoskodott 

némi vidámságról, végre esett a hó, kár, hogy nem a téli szünetben. De sebaj, így is jót hógolyóztunk és 

szánkóztunk a hét végén. Január elején együtt korcsolyázhattunk Dunakeszi főterén, ami szintén nagyon 

jól esett, már ha nem estünk el!  Egyszóval vidáman kezdődött az új év, és bőven van tennivalónk! És a szü-

leinkről se feledkezzünk el: február 20-án lesz a hagyományos Jótékonysági Bál, ahol a felnőttek is lazít-

hatnak kicsit a nagy hajtás közepette. Jegyek már kaphatók a Titkárságon.  

Mindenkinek jó tanulást, eredményes bizonyítványt és vizsgákat és jó mulatozást kívánunk! 

A Szerkesztőség tagjai 

2. évf./3. szám 2016. január 25. 

Tél közepén, az év 22. napján van a magyar Him-

nusz születésnapja, és ez a nap egyben - 1989 óta 

- a Magyar Kultúra Napja is. 

A fellelhető kézirat szerint ugyanis Kölcsey Fe-

renc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz 

megírását Szatmárcsekén, (a kéziraton csak ennyi 

áll: Cseke, 1923. január 22.) és erre az eseményre emlékezve e napon ünne-

peljük a Magyar Kultúra Napját. 



A jegesmedve élőhelye az Északi-sarkvidék 

jégmezőinek déli része. A legtöbb jeges-

medve szinte sohasem teszi a lábát igazi szá-

razföldre, többségük egész életét a sarkvi-

dék befagyott vizein, a lassan sodródó jégme-

zőkön tölti. Csak a párzásnál mennek stabil 

helyre. A ragadozó emlősök rendjének legnagyobb testű képvise-

lője A legnagyobb jegesmedve felágaskodva 3,39 méter magas és 

1002 kilogramm tömegű volt. Nem alszik igazi téli álmot. A jeges-

medve fő tápláléka a fóka, bár általában csak a fókazsírt, a bőrt 

és a belsőségeket eszi meg, a húst nem.        (Osikóczki Laura 5.b) 

Erin McCahan: Szerelem  

és más fura szavak 

Mit ért a könyv arról, hogy 

más fura szavak? Mit ért 

Josie azon, hogy mindenki-

nek van saját 

"nyelve" (Josiul, Stuul... 

beszélni)? Még sok kér-

dést tehetnénk fel mint 

pl.: Ki az a Josie? Ki az a 

Stu? stb.A könyvvel egy fura család életébe 

csöppenünk bele, ahol Josie a főszereplő. 

Anyjával és Apjával él, mert két nővére már 

nem lakik velük. Josie segítségével sok ta-

pasztalatot szerezhettek, akár az élethez is . 

(Jedlica Zsófi 7.c) 

DÍSZ MADÁRETETŐ 

 

Sziasztok, mára hoztam Nektek egy tuti tippet, melynek segítségével 

dekorációs madáretetőt tudtok készíteni  

DOLGOK, MELYEKRE SZÜKSÉG LESZ:  festék: alapszínhez lila, és 
tejeskávészín, a többit pedig, a fantáziátok uralja 
 egy tetszőleges fadísz a házikó tetejére, ami színben passzol (én jelen 
esetben, egy „love” feliratú, fehér-barna mintás szívet használok) 
 cellux, ecset (vékony, vastag) 

ELKÉSZÍTÉS:  Először fesd le lilára az egész házikót. Figyelj a 
részletekre! Ha teljesen megszáradt, akkor a háztető végének a 
vonalában, vízszintesen ragassz egy celluxot. (Ha szeretnéd, 
körberagaszthatod, de nem muszáj.)  A lilára fesd rá a szintén matt 
tejeskávé színű festéket.  Ha megszáradt, óvatosan vedd le a celluxot. 

 Miután biztosra vetted, hogy megszáradt (különben a cellux levételével 
együtt jön a festék is) tetszőleges formációban tegyél rá kisebb-nagyobb 
cellux darabokat, amelyek érintkezhetnek egymással, keresztezhetik 
egymást. Ha úgy gondolod, hogy nem tudsz úgy festeni, hogy nem mész ki 
a vonalból, akkor oldalt is tehetsz ragasztószalagot.  

 Három-négy, esetleg öt féle színt nyomj ki egy tálra, anélkül, hogy 
összekevered. Az első színbe nyomd bele az ecsetet, majd a tejeskávé 
színű, összecelluxozott részre nyomd a festékes ecsetet „ahogy esik, úgy 
puffan” módon. Ne kend szét a festéket. Aztán nyomd a következő színbe 
az ecsetet mindenféle kimosás nélkül. Majd tedd ugyanazt a celluxozott 
résszel. Ez addig végezd, amíg az egész terület festékes nem lesz. Ha 
megszáradt, akkor óvatosan távolítsd el a celluxokat. A végén ragaszd a 
kis faformát a tetejére, ahogyan az ábra is jelzi. 

(Hermann Emília 7.c) 

__________________________________________________ 

 

1. kérdés: Mikor van Szilveszter névnapja? 

A; január 1. 

Ú; december 31. 

K; november 23. 
 

2. kérdés: Milyen eredetű? 

H; német 

V; angol 

J; latin 
 

3. kérdés: Mit szoktunk enni újévkor? 

É; lencse 

A; hús 

B; csoki tojás 
 

4. kérdés: Milyen újévi babonák vannak? 

V; munkatilalom nőknek 

S; nem szabad enni 

C; nem szabad olvasni 
 

Megfejtés: ___________________ 

(Osiróczki Laura 5.b)                                                                                      

A 7. c-s lányok a téli divatot mutatják be..., 

de nem ők az egyedüliek. Iskolánkban so-

kakat figyelhetünk meg, akik az aktuális 

trendet képviselik. A képen: Szobonya Bo-

gi és Szalai Laura 7.c 

Január első hetében az egész iskola 

korcsolyázni ment a főtérre. Az 5. c- 

osztályra csütörtökön került sor. Akinek volt kedve, játszhat-

tak ügyességi és gyorsasági játékokat. Mindenki nagyon jól 

érezte magát. Sok vicces és vidám  dolog történt, és sokat 

nevettünk.  Remélem jövőre is lesz ilyen lehetőségünk!  

(Kiss Zsófia 5.c) 



Kiselőadók Fóruma: december 7. 
A Dunakeszi Szent István Általános Iskola nívós, hagyo- mányos de-

cemberi rendezvénye a városi Kis Előadók Fóruma ver- seny. Idén 

is nevezett iskolánk mindkét korosztályban, és az elért eredmény-

nyel a legsikeresebbek voltunk az induló iskolák közül, hiszen első 

és második helyen végeztünk. Szívből gratulálunk az 5-6. osztályos 

kategóriában "Mi és a lovaink" című előadással 1. helye- zést elért 

Csombor Letícia és Csipő Virág 6.c osztályos tanulóink- nak, vala-

mint a 7-8. osztályos kategóriában"A néptánc olyan, mint egy energiaital" című előadással 2. helyezést 

elért Erdős Lilla és Gál Réka 7.b osztályos tanulóinknak. Felkészítőjük: Gál Erzsébet tanárnő. 

 

Eredményeink 

Szlivka Norbert 3.c 

Asztalitenisz diákolimpia, 

pest megyei döntő, ezüst-

érem. (decemberben) 

2015.december 12. 

Ausztriai nemzetközi verseny:  

Diák I. korcsoport Kötöttfogás 45 kg-ban 

 3. hely 

Gacsal Gergely bronzérem 

Kapuvári Lilli aranyérem ( gyermek korcsoport)

„Ragyogó eredménnyel zárta a 2015-s évet Karakó Roland, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

tanulója, aki az SKS Karate Országos Bajnokságon három aranyérmet nyert decemberben az Eger-

ben rendezett viadalon. 

Az országos seregszemlén 23 egyesület 218 versenyzője indult, 

melyen reme- kül szerepeltek ifj. Karakó Sándor tanítványai, akik 

közül ezúttal fia, Roland volt a legeredményesebb. Mint azt az 

edző-édesapa elmondta, fia immár öt országos bajnoki címmel 

büszkélked- het, aki Egerben is nagyon precízen Katázott, bátor 

és erős volt a küzdelemben. Karakó Roland a 10-11 évesek között 

Kumite (küzdelem) I. helyen, Kata (formagyakorlat) II. he-

lyen és csapat Kumite I. helyen, valamint a csapat Kata I. helyen 

végzett.” 

http://dunakeszipost.hu/ujabb-orszagos-bajnok-dunakeszirol/  

Örömmel és büszkeséggel hallottuk a hírt, hogy Szobonya Boglárka 7.c osztályos tanu-

lónk bekerült a leány-gyermek röplabda válogatott csapatba, s ezzel részt vesz az első hiva-

talos gyermek korosztályú EB-re készülő válogatott felkészülésében. 

Gratulálunk Boginak a nagyszerű teljesítményhez, és eredményes felkészülést kívánunk! 

A "Christmas is All around" címmel meghirdetett egyfordulós angol verse-

nyen ért el országos ötödik helyezést a 7.C osztályos lányok négy fős csapa-

ta, melynek tagjai: Bársony Dominika, Hermann Emília, Jakucs Petra és 

Jedlica Zsófi Tavaszka. Felkészítő tanáruk: Jedlicané Borsos Magdolna 

Eredményükhöz szívből gratulálunk! 



Betlehemezés Régi hagyományt elevenítettek fel a Kőrösi Csoma 

Sándor Általános Iskola 3/A. osztályos diákjai. Tizenöt kisgyermek 

(napközis tanáruk, Takácsné Dévényi Zsuzsa vezetésével) betlehe-

mes játékot tanult be és adott elő a karácsonyi időszakban. A szer-

vezésben és a kivitelezésben osztályfőnökük (Törökné Baráth And-

rea) is közreműködött. Gratulálunk a nagyszerű előadáshoz! 

A mohácsi sokácok messze földön ismert népszokása, a busójárás 

idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg. 

Régen Farsangvasárnap reggelétől Húshagyókedd estéjéig tartott 

a mulatság. A Farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek öltöznek 

maskarába. A busójárás: télbúcsúztató. 

Mohácson a hagyomány eredetét a törökűzés legendájával is ma-

gyarázzák. A mondának – mely szerint a Mohács-szigeti mocsárvi-

lágba menekült őslakos sokácok megelégelve a rabigát, ijesztő ál-

arcokba öltözve igyekeztek elijeszteni az ellenséget. 
(Osikóczki Laura 5.b) Interjú 

Az 5. c. osztályból Lajosházi Edina, Kiss Zsófia 

és Juhász Lili részt vettek a Farkas Ferenc emlékver-

senyen. A velük kézült interjút itt olvashatjátok: 

- Gratulálok a sikeretekhez! 

- Köszönjük! 

- Kellett-e énekelni a versenyen? 

Zsófi: „Nem kellett énekelni. „ 

- Hány feladatból állt a teszt? 

 Edina: „5 feladat volt.” 

- Hogy éreztétek magatokat? 

Lili: „Izgultunk, de jó érzés volt részt venni a verse-

nyen.” 

- Mennyi időtök volt megírni a tesztet? 

Edina: „10 percünk volt rá.” 

- Milyen eredményt értetek el? 

Lili: „4. helyezettek lettünk.” 

-Milyen ajándékot kaptatok? 

Zsófi: „Bambusztollat kaptunk, amivel telefonra lehet 

írni, karkötőt és oklevelet.” 

- Köszönjük, hogy válaszoltatok a kérdésekre!  
(Patkó Brigitta 5.C) 

Busójárás (febr. 4-9.) 

Szerkesztők: Osikóczki Laura 5.b, Juhász Lili, Kiss 

Zsófia, Lajosházi Edina, Patkós Brigitta 5.c, Her-

mann Emília, Jedlica Zsófi, Tóth Gréta 7.c, 

Jedlicané Borsos Magdolna 

Hamarosan itt a farsang! Remélem ti is várjátok. 

Gondoltuk adunk egy kis jelmez tippet ,amit maga-

tok is megcsinálhattok. 

Kalóz: Egy hosszú nadrágot vágd le a 
síp csontod feléig cikk-cakkosra. 
Egy fehér pólóra vegyél  egy barna 
vagy fekete mel- lényt. Egy piros vagy 
fekete kendőt köss a fejedre. 
Egy fekete cipő fűzőre ragassz egy 
fekete kör alakú karton darabot. Ve-
gyél fel hozzá egy övet! 
 

Farsangi ötletek 

Hercegnő 
Vegyél egy hosszú szoknyát,és 
egy fehér vagy más színű pólót 
hozzá. (Lehet egybe ruha is!) 
Egy szép cipőt, és egy varázspál-
cát. Varázs pálca elkészítés: 
Vágj ki egy színes kartonból két 
egy forma csillagot. A két csillag 
közé ragassz egy hurka pálcát. 
Papírból vágj ki egy koronát, és 
ragaszd egy hajpántra. 

(Juhász Lili 5.C) 


