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Tarbay Ede: Ősz-anyó  

Kontyos-kendős Ősz-anyó  
söpröget a kertben,  
vörös-arany falevél  
ripeg-ropog, zörren.  
   
Reggel-este ruhát mos,  
csupa gőz az erdő,  
mosókonyha a világ,  

a völgy mosóteknő.  
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Referencia-intézményi műhelymunka-sorozat 
 

Az elmúlt héten különleges esemény helyszíne volt iskolánk. 

Az Educatio Kht. megkeresésére Öko-sok a Gyaxiban címmel referencia-intézményi 

műhelynapot tartottunk. A szakmai esemény célja az iskolánkban folyó környezettudatos 

nevelés folyamatának, eseményeinek bemutatása volt az érdeklődők számára. Az egész 

délutánra kiterjedő rendezvény kapcsán nívós bemutatókra, előadásokra került sor. A hozzánk 

látogatók megtudhatták például, hogy miként teremtünk a régiből újat? Miért vagyunk 

büszkék túrasorozatunkra és sportnapunkra? Hogyan figyelünk oda környezetünk élővilágára 

és kulturális rendezvényeink sorozatával lelki egészségünkre. 

A program szakmai megvalósításában fontos szerepet vállalt Perhács Atilla, Nemes Gáborné, 

Weidinger Yvette, Paszterkóné Zavaros Katalin, Balatoni Zsolt, Andrási Barna, Krizsó 

Erzsébet, Bajai Viktória, Nagyné Bálint Ildikó, Döbrönteyné Csáki Beáta, Farkasné Gelley 

Viktória. 

A segítséget nyújtó gyerekek is nagyon ügyesek voltak. Volt, aki a vendégeket fogadta és 

kísérte az előadás helyszínére, volt, aki újrahasznosított alapanyagokból készített érdekes 

ruhájával színesítette a programot. 

Szakmai napunkat sikerként éltük meg, nagyon örültünk az elismerő, dicsérő 

szavaknak. 

 

Nemes Gáborné ökocsoport-vezető 
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Szentendrén a Rotary Clubbal 

 
Az ősz rengeteg színnel vesz körül bennünket. Nem győzünk betelni 

változatosságával, szépségével. 

Ezen a gyönyörű színpalettán még több szín jutott a Rotary Club jóvoltából 15 tanulónknak. 

Ők ugyanis abban a szerencsében részesültek, hogy részt vehettek egy tartalmas kiránduláson. 

A szentendrei Skanzenbe látogattak el. Még a nap is örült ennek az útnak, hiszen a reggeli 

köd után egész nap melegen sütött, és beragyogta a Dunakanyart. A kisvonat lassan pöfögött, 

mi pedig kicsit visszautaztunk vele a múltba. Érdekes volt látni a Baja környéki falvak régi 

életét: a sükösdi tájházat, a dusnoki szélmalmot, meg persze minden mást is. 

Na és a régi iskola! Hát bizony a golyós számológép is előkerült, és még a palatáblára is 

írhattak az arra vállalkozók. Élményeinket még emlékezetesebbé tette vendéglátóink, a Rotary 

Club tagjainak figyelmessége. Mindenről gondoskodtak, nekünk csak átélnünk kellett a 

látottakat, és átadni magunkat a hely varázsának. 

Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a felejthetetlen napnak. 

 

Kovácsné Tettinger Mária 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Skanzen 

 
A Rotary Club Baja egy kirándulással támogatta iskolánkat. Én a szerencsések egyike 

voltam, aki részt vehettem ezen a nagyszerű eseményen. Elmentünk először Szentendrére a 

Skanzenbe, ahol láthattunk régebbi időkből való házakat, régi tárgyakat. Nekem nagyon 

tetszet az, amikor a régi iskolában voltunk, és tanítottak minket.  

Remélem máskor is lesz ilyen jó kirándulás, s remélem, újra a szerencsések között 

leszek. 

 

Gál Kamilla 5. a 
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Kirándulás a szentendrei Skanzenben 

 

Az őszi szünetben egy napsütéses hétköznap a Rotary Club 

segítségével iskolánk 17 tanulója egy szentendrei kiránduláson vett 

részt. 

Az út elején a köd miatt az orrunkig se láttunk el, de a Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum ragyogó napsütésben várt minket. A 

hagyományőrző tájházak között nagyon öreg vasúttal közlekedtünk. A 

faluszerű épületcsoportok bemutatták nekünk a magyar népi építészetet, gazdálkodást, 

életmódot. Mindez eredeti, áttelepített házakon és tárgyakon keresztül történt. A Skanzenben 

nyolc tájegységet láthattunk, számomra a legérdekesebb az Alföld volt, amely különben is 

tipikus tanyavilágával a legjellegzetesebb magyar táj. Itt, a sükösdi lakóházban juhszappant 

szagolgattunk. Mindenki számára mégis a legkülönlegesebb az iskolamúzeum volt, amelyet 

egy aranyos tanító néni egy tanóra keretében mutatott be. 

Ezúton köszönöm mindenki nevében a Rotary Clubnak az egész kirándulást és 

Kancsár Gabi néninek, Kovácsné Tettinger Marika néninek, hogy elkísért minket erre a 

tanulságos, mégis nagyon vidám kikapcsolódásra. 

Takács Ádám 8. a 

 

 

Író-olvasó találkozó Kelemen Istvánnal 

 

A fagylaltrajongó királylány 

 
Péntek délután egy remek programon vehettem részt. Vendégünk volt egy író bácsi, 

aki felolvasott egy meséből. Utána kérdezett tőlünk, én helyesen tudtam válaszolni. Jutalmul 

egy könyvet kaptam ajándékba.  

A találkozó érdekes volt. 

Szlama Martin 3. c 
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Origami művész a Gyaxiban 

 

2014. október 14-16-án iskolánkban járt Bal Ram origami művész. Indiából érkezett 

hozzánk, Új-Delhiből. 

Egy indiai alapítvány segítségével évek óta járja a világot. Ázsia és Európa sok országát 

megismerte már. Jelenleg hazánkban tartózkodik. Hozzánk Pécsről érkezett. Elmondta, hogy 

Magyarország és a magyar kultúra nagyon tetszik neki, az embereket barátságosnak, 

kedvesnek tartja.  

Iskolánkban meglátogatta a napközis foglalkozásokat, valamint több osztályban is látványos 

origami bemutatót tartott. Nagy sikert aratott mind a tanulók, mind a pedagógusok körében. 

Akik kedvet kaptak a papírhajtogatáshoz, könyvet is vásárolhattak tőle, amiből elsajátíthatják 

az origami alapfogásait.  

Vendégünk jól érezte magát iskolánkban, 

megköszönte, hogy nálunk tölthetett néhány 

napot. 

Perhács Attila igazgató 
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Világhírű magyar együttest látott vendégül iskolánk 2014. november 7-én a 6. órában a 

sportcsarnokban. A felső tagozat mellé több alsó tagozatos csoport is csatlakozott, hogy részt 

vegyen a Muzsikás együttes rendhagyó énekóráján. 

Külföldi koncertjeik mellett kiemelten fontos feladatuknak tartják a jövő nemzedékéhez 

közelebb vinni a népzenét. 2004 decembere óta ez a program eljutott több mint 250 

településen 350 iskolába 80.000 diákhoz és 4.500 pedagógushoz. Évente mintegy 50-60 

intézménybe mennek el. Óriási igény van rá, amit az a tény is mutat, hogy iskolánk 2011 

szeptembere óta várt erre a pillanatra. Az együttes négy tagja – Sipos Mihály, Hamar Dániel, 

Porteleki László és Éri Péter - felváltva mutatták be a hangszereiket, (tambura, hosszú 

furulya, gardon, stb.) és játszottak többek között mezőségi, dunántúli muzsikát. Megtudhatták 

a diákok azt is, hogy régen milyen fontos szerepet töltött be a zene az emberek életében. A 

„tanítási óra” utolsó részében a diákok az együttessel közösen zengték a lakodalmi 

csujogatást, majd a végén egy fergeteges népdalénekléssel fejeződött be a bajai Gyakorló 

Általános Iskolában a rendhagyó énekóra. 

Biztosak vagyunk benne, hogy maradandó élménnyel gazdagodtak tanulóink. 

Az iskolánk a programot a MOL támogatásával ingyen vehette igénybe. 

Az együttes meghívását Ugrainé Nagy Zsuzsanna tanárnő kezdeményezte. 
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Képek az előadásról  
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DÖK   Lezajlott az elnökválasztás 

 

 

 

Iskolánkban 2014. október 9-én zökkenőmentesen 

lezajlott a diákelnök-választás. A diáktanács tagjai 

szorgalmasan dolgoztak. Segítették a gyerekeket minden 

tanóra közötti szünetben, majd engem támogattak a szavazatok 

megszámlálásában, összesítésében. Iskolánk tanulói 7,30-tól 

14 óráig tehették le voksukat, ahol három jelölt közül kellett 

dönteniük. Összesen 495 tanuló szavazott, ebből 484 érvényes és 11 érvénytelen eredmény 

született. A gyerekek döntésében nagymértékben segített, hogy a jelöltek az ezt megelőző 

napokban lelkesen látogatták a tanulócsoportokat, ahol beszámoltak elképzeléseikről, 

ötleteikről. Mindhárom elnökjelölt nagyon sok szavazatot kapott. 

A 2014/2015. tanév diákelnöke Vancsura Zselyke Hanna 8. b osztályos tanuló lett 221 

szavazattal, az alelnök Andrási Gellért 7. a osztályos tanuló lett 164 szavazattal.  

Az elnök és elnökjelölt ünnepélyes beiktatását október 16-án a Stúdióteremben rendeztük 

meg, ahol vendégünk volt igazgató bácsi. Az eredmények kihirdetése után először az 

alelnökjelölt, majd az elnökjelölt elmondta és aláírta a reá szabott esküszöveget. Miután az 

elnök megkapta koronázási ékszereit, felolvasta a diákönkormányzat első féléves 

munkatervét, amelyet a tagok egyöntetűen elfogadtak. A pohárköszöntőt Attila bácsi mondta, 

legvégül jó munkát kívánt mindannyiunknak a diákönkormányzati munkához. A vidám 

délutánt gratulációval és koccintással zártuk. 

Ezúton gratulálok még egyszer Bencses Petrának, Vancsura Zselyke Hannának, 

Andrási Gellértnek, és köszönöm a lelkiismeretes munkát a diákönkormányzat tagjainak, 

amelyet a választás során végeztek. 

 

Serei Anita 
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Őszi terményünnep 
 

Október 17-én a szokásos péntek délutáni játszóház kicsit másképpen 

került megszervezésre, mert őszi terményünnepet tartott a napközis közösség. 

A gyerekek négy foglalkozás közül kiválasztották a nekik tetszőt. Meséljenek 

inkább az ő szavaik…  

Farkasné Gelley Viktória napközis csoportvezető  

 

Nagyon tetszett. Én a tökfaragáson vettem részt. Zsolti bácsi 

segítségével nagyon gyorsan készen lettem vele. Először Zsolti bácsi 

levágta a tök tetejét, aztán egy kanál segítségével kiszedtem a 

magját. Utána megrajzoltuk a szemét és a száját, majd kivágtuk és 

már készen is volt. 

Jövőre is szeretnék elmenni a foglalkozásra. 

Major Levente 3. a 

 

Az őszi terményünnepen négyféle foglalkozáson vehettünk részt: só-liszt 

gyurmafigurák, tökfaragás, sünifigurák, őszi falevélkép készítése. 

A só-liszt gyurmafigura készítése volta a legforgalmasabb. Én 

falevélképet készítettem Márti nénivel. Nagyon jól éreztem 

magam, érdemes volt elmenni.  

Várom a következő évet. 

Csengeri Zoé 3. c 

 

A terményünnep nagyon tetszett. Én só-liszt gyurmáztam. Viki néni tartotta a 

foglalkozást. Sünit és terményképet készítettem. Szerintem sokan voltunk.  

Nagyon jó volt, jövőre is szeretnék menni. 

Jeszenszky Zétény 3. a 

 

Só-liszt gyurmáztunk. Jól éreztem magam ott. A só-liszt 

gyurma összetevői: só, liszt, víz. 

Én sünit és tányért készítettem lencséből és babból. Miután 

elkészültem vele, odatapadt az asztalra. Utána megdicsértek a 

szüleim. 

Gergely Fanni 3. a 

 

A terményünnepen én tököt faragtam. Többen voltunk 

és sokat kellett várakozni. Nagyon jól éreztem magam. A 

tökfaragáson kívül még három foglalkozás volt.  

Várom a következő terményünnepet. 

Nagygellér Nadin 3. a 
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Tapintható – Láthatatlan 
 

 

Hazánk huszadik Tapintható-Láthatatlan domborművét október 15-én helyezték el 

Baján, az Eötvös utca és a Szentháromság tér sarkán a fehér bot világnapján. 

A dombormű alkotója Szabó Áron, bajai szobrászművész. Ez a mű nem csak szobor, hanem 

elsősorban a vakok és gyengénlátók számára készült térkép Baja néhány nevezetességéről. A 

projekt magyarországi megvalósítója, a Rotary Club indította útjára. Az ünnepélyes avatón a 

bajai Rotary Club jelenlegi elnöke, dr. Beke Zsolt idézte fel a kezdeményezés körülményeit. 

Az átadó ünnepségen felléptek gyakorlóiskolánk tanulói is. Járdányi Pál: Rózsa szirma 

harmatos... című dalát Manhalt Gréta 2. a osztályos tanuló énekelte, furulyán kísérte 

Döbrönteyné Csáki Beáta, a gyakorlóiskola tanára. Majd ezt követően népzenei csokor 

hangzott el, melyet Tandi - Lebang Linda Virginia (hegedű, ének), Bojás Boglárka (hegedű, 

ének), Millunov Aliz (hegedű) és Osztervald Aliz (hegedű) 4. a osztályos tanuló mutatott be. 

Őket brácsán kísérte és felkészítette Eördögh Gabriella, a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola zenetanára.  

 

Kupszáné Ozvald Katalin 
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Városismereti vetélkedő 

 
Iskolánkban városismereti vetélkedőt tartottunk 2014. október 20-án. 

A készülődés is nagy izgalommal töltötte el az osztályokat, ki induljon, 

hogyan alkossanak csapatokat a felsős diákok. Már a csapatneveken jókat 

derültünk, mert fantáziával igen megáldott tanulókat köszöntöttünk a 

vetélkedő kezdetén.  

A városban térkép, és pontos „menetutasítás” segítségével kellett 

tájékozódniuk a csapatoknak, és az útba eső szobrokról, épületekről, 

parkokról feltett kérdésekre kellett ott, a helyszínen válaszolni. Feladatuk volt 

különböző városi fotók felismerése, és a helyszín pontos megadása, illetve 

fotókon a hiányzó részlet megállapítása, ami igen nagy fejtörést okozott a 

versenyzőknek. Közben 4 állomáson kaptak a csapatok 1-1 feladatot. Volt 

közöttük rejtvény, totó, puzzle kirakás. Mindezt időre kellett megjárni, a 

feladatokat megoldani.  

A versenyzők fáradtan, lihegve, de sok élménnyel, kalanddal, és új ismerettel 

gyarapodtak. Több gyermek néhány megoldatlan kérdéssel tért haza, amiket 

a szülők, a bajai kiadványok és az internet segítségével azonnal 

megbeszéltek, kikerestek, hogy megbizonyosodjanak róla, és immár saját 

ismeretté váljon számukra. A menetutasítás, a képes feladatok, és az 

állomásokon kapott pontok összesítése alapján dőlt el, hogy mely csapatok voltak a 

legsikeresebbek. 

 

Hely Csapatnév Osztály Csapattagok 

1. Halászléfalók 8. a 

Bársony András 

Páncsics László 

Szabó Barnabás 

Szabó Benedek 

Takács Ádám 

2. Krumplik 8. b 

Bencses Petra 

Komjáti Marianna 

Vancsura Zselyke 

3. PRO TEAM 6. b, 6. c 

Ikladi Gábor 

Novák Balázs 

Piukovits Panna 

Weidinger Áron 

4. Bajai Ászok 5. c 

Gregus Benedek 

Pálmai Flórián 

Weiner Martin 

4. Éjjel-Nappal Bajaiak 8. a 

Hávris Szandra 

Kővári Klarissza 

Takács Bálint 

Vuity Virág 

5. 
Nyócker, avagy Sukár 

csávó lányai 
8. c 

Novotnik Tifani 

Sarok Dominika 
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6. Kutya Baja 5. b 

Csorba Melinda 

Éber Panna 

Patocskai Petra 

6. Sajtos tészták 7. a 

Bíró Dominika 

Görög Nóra 

Nyíri Evelin 

Szöllősi Lívia 

Különdíj FARÓMA tanárok 

Fajszi Éva 

Supka Magdolna 

Vörös Róbert 

 

 

Gratulálunk nekik! 

Az oklevelek mellé a helyezettek kaptak könyvet, érmet, mappát, süteménycsomagot, tollat, 

matricát. Az első helyen végzett csapat tagjai egy vándorserleg birtokosai lettek egy évig, 

amit majd a következő tanév vetélkedőjén ünnepélyesen átadnak a következő nyertes csapat 

tagjainak. 

Ne keseregjenek azok a diákok, akik nem kerülhettek az első három közé, a vetélkedőn 

megszerzett ismeretek, és az élmény örök marad. Mindenkinek elismerés jár azért, hogy részt 

vett a Gyaxi városismereti vetélkedőjén, és biztatunk benneteket, hogy jövőre is 

jelentkezzetek! 

Köszönjük a zsűrinek, Kupszáné Kati néninek és Gelleyné Éva néninek a sok-sok munkát, 

amely a feladatlapok értékelésével, pontozásával és a díjak átadásával járt. 

A 72 diák vetélkedését, szórakozását, élményszerzését, ismeretgyűjtését 11 pedagógus 

kolléga összehangolt, segítőkész, pontos munkája biztosította, amit külön szeretnénk 

megköszönni nekik. 

 

 Weidinger Yvette 

Kapornyai Enikő 

 

 

 

Pedig a belvárosban lakom! 

 

Amióta ebbe az 

iskolába járok, nagyon 

szeretem a tinódis 

programokat. Mindezek 

közül számomra a 

legkedvesebb a városismereti verseny, amely az idei tanévben október 20-án zajlott le.  

Nagyon tetszett, hogy csoportokat alkotva a szabad levegőn játékosan jobban megismerhettük 

városunkat. A megállópontoknál tanáraink érdekes feladatokkal vártak minket, amelyek közül 

Kancsár Gabi néni keresztrejtvénye tetszett legjobban. Sokat nevettünk Kata néni és Zsuzsa 

néni puzzle-jának megoldása közben. Rájöttünk, hogy minden nap városunkban sétálva 

nézünk, de nem látunk.  
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Képek: Vörös Róbert 

Csapatunk éppen lemaradt a dobogós helyről, mégis csak az keserít el, hogy jövőre 

már nem vehetünk részt ezen az izgalmas versenyen. 

Takács Bálint 8. a 
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Az iskolai mesemondó verseny eredményei 

 

1-2. évfolyam 
 

I. Kékesi Liza  2. b 

II. Kazy Zsigmond  2. a 

III. Gombár Ákos  1. c 

 

Különdíjat kapott: Kovács Hanna 1. a 

 

3-4. évfolyam 
 

I. Hepe Balázs László 4. a 

II. Ugrai Réka  4. a 

III. Petrovácz Ádám  3. b 

 

 

 

5–6. osztály 
 

I. Czibula Szilárd  6. b 

II. Szabó Dániel   6. b 

III. Majoros Krisztina  5. a 

 

Különdíjat kapott: Krohn Ramóna  5. c 

 

7-8. osztály 

 
I. Kiss Orsolya  8. c 

II. Vinkó Réka  7. a 

III. Marusa Balázs 7. a 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Miklós Csenge 1. a 
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Így írunk mi… 
 

A királyfi és a síp 

 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három királyfi, akik 

egy szép napon elindultak szerencsét próbálni. 

Mennek-mennek, egyszer csak meglátnak egy öregembert. 

Azt mondja az öregember: 

- Vegyétek, vigyétek! 

Odamennek és megkérdezik: 

- Mid van? 

- Három varázssípom. 

- Mit tud a varázssíp? 

- Feltámasztja a holtakat. 

A legnagyobb és a középső királyfi indulni készült, de a legkisebb megállította őket. 

- Várjatok fivéreim, én veszek egyet! 

Azt hitték a nagyobbak, hogy csak pénzkidobás, a legkisebb mégis megvette. Egyszer csak 

letértek a vándorútról. Már az erdő közepén jártak, mikor előbukkant egy boszorkány. A 

banya eleinte kedvesnek tűnt, de a nagyobbak elkezdték csúfolni, ezért holttá változtatta őket. 

A fiú felmérgesedett, fogta az éles kardját, és pont a boszorkány szívébe szúrta. Gondolkozott 

a legkisebb, mit tegyen testvéreivel, aztán eszébe jutott a síp. Megfújta, és hipp-hopp, talpon 

voltak. 

Mentek tovább az erdőben, próbáltak kijutni, de nem sikerült. Egyszer csak posztereket vettek 

észre. Az volt rajtuk, hogy aki meg tudja menteni a királykisasszonyt a sárkány markából, az 

a királylány kezét és a fél királyságot megkapja. A nagyobbak visszafordultak, a kisebb pedig 

ment a várhoz. Mikor odaért, gyorsan megmentette a kisasszonyt, és mindjárt lett akkora 

lakodalom, hogy hét világnak szólt a zene. 

Boldogan élnek, ha meg nem haltak. 

Király Kíra 5. c 

A csodasíp 

 
 Élt egyszer egy öregember és annak három fia. Elindultak szerencsét próbálni. 

 Vándorútjuk során találkoztak egy boszorkánnyal, aki próbára tette őket. Azt ígérte, 

hogy annak, aki a sípját meg tudja szólaltatni, mesés gazdagságot ad. 

A két legidősebb fiú hiába próbálkozott, a síp nem szólalt meg. A boszorkány tömlöcbe 

vetette őket, amit egy sárkány őrzött. 

A legkisebb fiú több szerencsével járt. Érezte, hogy a sípot bátran kell megfújni. Amint a síp 

megszólalt, a boszorkány egy csodaszép királylánnyá változott. 

A legkisebb fiú kiszabadította a testvéreit, és a királylányt feleségül vette. 

Boldogan éltek, amíg meg nem haltak. 

Pálfi Tímea 5. c 

Várnai Hunor 1. a 
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Az elátkozott királykisasszony 

 
 Hol volt, hol nem volt, élt egy szép királylány, akit Szépikének hívtak. Egyszer 

Szépike kiment az erdőbe sétálni, és találkozott egy csúf boszorkánnyal, aki rögtön elátkozta 

ronda békává. 

 Arra jött három királyfi, akik látták, hogy mi történt a királylánnyal, ezért segíteni 

akartak neki. 

Ahogy mennek, mendegélnek vándorútjuk során, összetalálkoznak egy öregemberrel, aki 

elmondja nekik, hogy ha megbirkóznak a sárkánnyal, akkor megszabadul Szépike az átoktól. 

Ezt mondta el neki a boszorkány, és hogy egy nagy várban találják meg. A királyfik 

megköszönték az öregember segítségét, és elindultak megkeresni a sárkányt. Nagy nehezen 

feljutottak a várba, és közrefogták a sárkányt. 

Először a legidősebb birkózott a sárkánnyal, de a sárkány erősebb volt és legyőzte. 

A második királyfi is ugyanúgy járt, mint a testvére. 

A legkisebb királyfin volt a sor, aki olyan ügyesen levágta a sárkány mind a hét fejét, hogy az 

rögtön szörnyethalt. A boszorkány meg elsüllyedt. Megtört a varázslat, a királylány 

visszaváltozott. 

 A legkisebb királyfi elvette feleségül, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. 

 

Renkus Eugénia 5. c 

 

A fa 

 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fa. Elment szerencsét próbálni, 

hogy megszerezze a fanő ágait. Ment, mendegélt, találkozott a fűvel. 

- Hé, nem tudod, hogy hol van a fanő? 

- Tudom, hogy hol van, de előtte ki kell állnod három próbát. Az első: 

okosabbnak kell lenned a háromfejű sárkánynál. A második: gyorsabbnak 

kell lenned a huszonegy lábú farkasnál. A harmadik: jobban kell 

bújócskáznod a láthatatlan embernél. Az első próbát teljesítette a fa, a 

másodikat egy ezredmásodperccel nyerte, és a harmadik kb. hat napig 

tartott, mire legyőzte a láthatatlan embert. Meg is találta a fanőt, és 

boldogan éltek, amíg el nem korhadtak. 

                                                                                   Pálmai Flórián 5. c 

 

Az öregember sípja 

 
Volt egyszer egy János nevű öregember. Annak volt a földön a legkisebb sípja. Mendegél az 

országúton, egyszer csak repül a feje fölött egy nagy sárkány, rajta egy boszorkánnyal. A 

banya elveszi varázslattal a sípot, és elmegy Smaragdvárosba. Ó, szegény János! 

Azt mondja János: 
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Horváth Kristóf 3. c 

- Annak a sípnak varázsereje van! 

Erre azt mondja valaki: 

- Ne búslakodj, majd én segítek a sípot visszaszerezni! 

Körülnéz János, nem lát senkit. 

- Itt vagyok! 

Lenéz, és ott van egy aranyhörcsög. 

- Te? Hogy? 

- Úgy csináljuk, én rámászok a kalapodra. 

- Jól van! Hogy hívnak? 

- A nevem Pofi, a hörcsög! 

- Az én nevem meg János! 

- Akkor indulunk? – kérdezi Pofi. 

- Persze! 

Elindulnak, mennek, egyszer csak azt kérdezi a hörcsög: 

- Milyen varázsereje van a sípnak? 

- A varázsereje az, hogy a meghalt állatokat, ha megfújod, feléleszti. 

Sétálnak tovább. Egyszer csak ott vannak Smaragdvárosban, hogy megkeressék a boszorkát, 

és visszaszerezzék a sípot. 

Megszólal Pofi: 

- Nézd, János, ott a boszi háza! 

Odarohannak. 

- Hogyan fogjuk visszaszerezni? 

- Én majd bemászok és kihozom, mert én olyan kicsi vagyok! 

Erre jön a boszorkány, és egyet suhint a pálcájával, és az öregember felé megy a halálos fény. 

De Pofi elé ugrik, és elkapta a fénycsóvát. Meghal. A boszorkány elejtette a sípot, és elment. 

János megfogja a sípot, és játszik rajta. Felébred Pofi az álmából. Felmászik a kalapra, és 

hazamennek. Máig is élnek, ha meg nem haltak. 

Véber Vanessza 5. c 
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Themisa Flamel 

rövid története 
2. rész 

 

(Bócsa Henrietta, iskolánk volt tanulójának történetét 

folytatásban közöljük…) 

 

 

Abban biztos voltam, hogy nem fog tetszeni az, amire fény fog derülni. Vissza 

akartam kapni a szobám. Egy nő nyitott be a fehér ajtón.  

- Themisa kisasszony, hányszor mondtam el kegyednek, hogy jöjjön, ha szólok? – emelte fel a 

hangját. Ugyanaz a hang volt, amire felébredtem. Rám emelte a tekintetét és elkerekedett kék 

szemekkel nézett rám. Barna haja volt, bár azon se csodálkoznék, ha az egy paróka lett volna. 

Mégis hogyan tudják így összerakni a hajukat az emberek? Mondjuk az is tény, hogy így csak 

régen hordták. A termetes nő rózsaszín ruhát viselt. Elkerekedett szemekkel nézett rám.  

– Kisasszony, maga mégis mit művel? – rohant hozzám.  

- Farmert keresek. Elmondaná, hogy maga kicsoda? És, hogy honnan tudja a nevem? – 

ráncoltam a homlokom. Már igazán semmit nem értek…  

- Ne butáskodjon, kisasszony – nevetett fel a nő. Erős késztetést éreztem, hogy a fülemre 

szorítsam a kezem, hogy ne halljam a nevetését. Bár szívesebben nevezném visításnak. Igazán 

nem rosszból, de a visítással együtt igazán úgy nézett ki, mint egy kismalac. Ehhez a 

testalkata is hozzájárult, már csak a kunkori farok hiányzott. Abszurd volt az egész helyzet, és 

legszívesebben nevettem volna. 

- Mr. Flamel odalenn várja.  

- A bátyám? – néztem továbbra is értetlenül.  

- Nem, az édesapja – vágta rá, mintha teljesen egyértelmű lenne.  

- De ő meghalt! – A nő felnevetett. - Szerinte ez vicces?  

- Dehogy halt meg, kisasszony! – legyintett.  

- Hazatért. Épségben. Megforgattam a szemem.  

- Jaj, ne szórakozzon már velem! – kiáltottam fel dühösen. – Az apám meghalt, amikor 

kisbaba voltam! És ha megtenné, hogy kimenne, annak nagyon örülnék! Szeretnék végre 

felöltözni – húztam ki a fiókot dühösen, mire az kiesett, le a földre. Mindketten sikítva 

ugrottunk el onnan. A fiókban nem volt más, csak egy adag fehér harisnya. Homlokráncolva 

néztem a kiömlött fiók tartalmára.  

- De hát kisasszony! – kiáltott fel a nő.  

- Haza akarok menni – ez volt az egyetlen mondat, amit ki tudtam nyögni. Ezt is csak halkan 

és könnyezve. Nem tudtam hol vagyok, és igazából nem is akartam rájönni. Haza akartam 

menni. Most. Azonnal.  

 

(Folyt. köv.)         Bócsa Henrietta 
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Csutka 2015 

2. próba: Gemenc túra 

 

Október 11-én kb. 150 fővel vágtunk neki a gemenci erdőnek. 

A Tesco-tól elindulva a Duna-hídon átkeltünk, ahol szép panoráma 

tárult elénk. A vasúti töltés mellett haladtunk, majd később az erdei 

úton, a vadászházat elhagyva elérkeztünk az első pihenőhelyhez. 

Jókat falatoztunk, majd a második kishíd alatt átkelve a Cserta–part mentén folytattuk 

utunkat. A holtágak elágazásánál, a kiépített pihenőnél ismét megálltunk. Újabb erőgyűjtés 

következett, majd hamarosan visszaérkeztünk a dunafürdői nyaralókhoz. A hídon ismét 

átsétálva fejeződött be a túra.  

Szép, napos, enyhe időnk volt, mindenki nagyon jól érezte magát. 

 

Balatoni Zsolt 
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Kertünk tája 

Bársonyos kakukkszegfű 

(Lychnis Coronaria) 

 

A bársonyos kakukkszegfű a szegfűfélék családjába tartozó, rövid életű évelő növény. 

Közép és Dél-Európában honos, de Ázsiában is előfordul. Száraz tölgyesek, bokorerdők 

lakója, régi falusi dísznövény. Magyarországon védett növényfaj, eszmei értéke 5000,- Ft. 

Általánosan elterjedt a Velencei-hegységben. Bokros növekedésű, a virágszár legfeljebb 1 

méter magas. Az egész növény molyhos, bársonyos. Lándzsa alakú levelei keresztben 

átellenesek. Magányosan álló virágai 5 szirmúak, 2-3 cm átmérőjűek. Feltűnő, püspöklila 

színű virágai és egyedi megjelenése miatt más növénnyel nem lehet összetéveszteni. A 

bársonyos kakukkszegfű tavasz végétől nyár derekáig virágzik. A kerti változattal csak ritkán 

találkozhatunk. Én is cserenövényként jutottam hozzá. Ez a ritka növény most egy napsütötte 

sziklakert különleges dísze. A kakukkszegfű kerti változata lehet fehér színű is. A dísznövény 

szaporítását a szakirodalom nem tárgyalja, így a saját tapasztalatomra hagyatkozom. A 

növényt legegyszerűbb magvetéssel szaporítani. A toktermés beérése után célszerű a magokat 

elvetni. A magok jól csíráznak, így több növényünk is lesz. A növények fejlettségétől függően 

ősszel vagy tavasszal állandó helyre ültetjük. A bársonyos kakukkszegfű nagy előnye, hogy a 

sovány homokos talajt és a tűző napot szereti. 

 

Kert Erzsi néni 
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Animal in danger 
 

Polar bear 
 

The polar bears live in North Artic. 

The polar bear can be as tall as 2-3 m and 

weight about 300-700kg. 

The polar bear has got  big white fur . 

They eat sea animals, fish, seals. 

The people hunt polar bear for meat and their 

beautiful fur. 

The mother bear has got 3 little cubs.(baby 

bears) 

The polar bear lives up to 25-30 years. 

 

By: Réka Kiss and Klarissza Kővári 

 

The polar bear 

The polar bear of Artctic is one of the world’s most endagered species because 

people hunt them for theire fur. They eat bigger fishes and seals. The population 

of polar bear’s 20-25,000. The other name of polar bears „sea bear”.   

 

Type: Mammal 
Diet: Carnivore 

  

Average life span in the wild: 25 to 30 years 

 

Size: Head and body, 2.2 to 2.5 m; Tail, 7.5 to 12.5 cm 

 

Weight: 410 to 720 kg 

 

Size relative to a  2-m man  

 

 

The polar bears are mammals. They are Carnivores. The polar bear gives life 2-3 

baby bear. The mum take care of their childrens 3 or 2 years .  The ice melting 

and that destroyes their natural habitats. 
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Black Rhino 
The Black Rhinos live in South-Africa. They eat grass. They are in danger 

because people hunt them for their horn, people destory their naturals habitats 

too.  The number of Black Rhinos is about 4,880. 

They weigh 1600 kg and they are 140 cm tall. 

 

 

 

 
 
 

By: Lisztmajer Patrik, Dobos Dávid:D 
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Endangered Animals  

Giraffe 

 
The giraffes live in the  grasslands of 

Africa. 

The giraffes are mammals. The 

tallest(5,7 m) animal in the world. It 

has got very long neck. The giraffe’s 

special name is camelopardalis. It has 

got yellow fur and brown spots The 

giraffes eat and drink in cold 

mornings and evenings. They eat 

leaves. People hunt giraffes for their 

meat and fur. they Live in the nature 

up to 15-20 years. 

 

 

 

Panther 

 

Panthers live in Asia and North-Africa. Their 

body length is abaut 90-165 centimeter and 

there body weight is abaut 23-91 kg. They are 

brown, orange with black dots. They eat bugs, 

fish and antelopes. The phanter  hunts often at 

night. The panther  lives for 21 years. The 

panther  on an other name leopard.  Panter it 

is hunted for the karma and his bones. 228 

copies were ravaged already away.  
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The Panda 
The panda are an endangerd species.The panda live in Western China . They  eat 

bamboo , grass and sometimes small animals. People for their fur hunt and 

destroy their habitat they are in for their fur.They are in live abaut 1,500. Cut 

down trees, and take the rubissh in the forest. Its a big animal. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kangoroo 

 

 

- Living Space: It can be found on every continent 

in zoos! 

 Most live in Australia and America! 
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- Look: Kangaroos have large strong legs. It can jump 

very fast. It has got a very long tail which balances the 

kangaroos.They hold their kangaroo baby in this „bag”. 

 

. 

 

 

 

- Menu: They usually eat fruits. Their favorite: grass and leaves. 

 

 
 

- Endangered species: The smaller species are endangered. People Hunt them for 

their  skin 

 

Vancsura Zselyke 8. b and Csibi Fanni 8. c 
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Ich 

Ich heisse Ágnes Dóczi. Ich bin elf Jahre alt. Ich wohne in Baja. Ich habe einen Bruder 

und eine Schwestwer.  

Dóczi Ágnes 

 

Ich und meine Familie 

Ich heisse Bora Csilics. Meine Mutter heisst Ilona, mein Vater heisst Gábor. Ich habe 

zwei Schwester, sie heissen Márti und Kata. 

Csilics Borbála 

 

Ich 

Ich heisse Kamilla Gál. Ich komme aus Ungarn. Ich bin zehn Jahre alt, ich besuche die 

5.a Klasse.Ich wohne in Bácsbokod. 

Gál Kamilla 

 

Ich und meine Familie 

Ich heisse Martin Weiner. Ich wohne in Baja. Ich bin elf Jahre alt. Mein Bruder heisst 

Alex. Meine Mutter heisst Zita und mein Vater heisst Tamás. 

Weiner Martin 

 

Ich 

Ich heisse Krisztina Majoros.Ich bin elf Jahre alt.Ich komme aus Ungarn, ich wohne in 

Sükösd.Ich habe einen Hund, Blacky. 

Majoros Krisztina 

 

Ich und meine Familie 

Ich heisse Martin Roncsák. Ich wohne in Baja. Meine Mutter heisst Zsussanna, mein 

Vater heisst Géza. Ich habe einen Hund, Gyöngyi, ich habe eine Katze, sie heisst 

Dörmi. 

Roncsák Martin 

 

Ich 

Ich heisse Szabolcs Szatmári. Ich bin elf Jahre alt. Ich komme aus Ungarn. Ics wohne 

in Baja. Ich besuche die 5.c Klasse. 

Szatmári Szabolcs 

 

 

 

  

Kiss Dávid 7. a 
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SPORT 
 

Judo:     Országos bajnokságok sorozatban 

 

 

Az utánpótlás korosztályok közül legelőször a diák A korosztály országos bajnokságára került 

sor Budapesten. Erre az eseményre 5 gyakorlós judoka is elutazott. Két tanulónak, Szabó 

Dánielnek és Grisnik Balázsnak ezúttal nem sikerült jól a verseny, viszont Perger Ivett, 

Szőllősi Balázs és Kovács Dániel szép eredménnyel zárt. Ivettnek volt már tavalyról OB 

érme, hiszen ő volt a címvédő. Ezúttal sajnos az elődöntőben egy szoros mérkőzésen 

vereséget szenvedett, de bronzmérkőzésen javítani tudott. Szőllősi Balázsnak sem indult jól a 

verseny. Első küzdelmét vereséggel zárta, de utána szárnyakat kapott és sorra aratta a 

győzelmeket. Meg sem állt a 3. helyig. Kovács Dánielnek egy fokkal 

feljebb sikerült jutnia. Magabiztosan menetelt a döntőig, ahol egy fejjel 

magasabb fiú tudta csak útját állni, de az ezüstérem nagyon szép 

eredmény és még ekkor nem tudtuk, hogy ennél lesz fényesebb is. 

Diák A OB: 36 kg, lány: 3. Perger Ivett 

  35 kg, fiú. 3. Szőllősi Balázs 

  54 kg: 2. Kovács Dániel 

Másodikként a Diák B, vagyis a 2003-ban születettek léptek szőnyegre az 

Országos Bajnokságon, amelynek Tatabánya adott otthont. A versenyre nagy számban jöttek 

az egész országból és közel 200 judoka indult harcba az országos bajnoki címekért. 

A lányoknál a 36 kg-os súlycsoportban Véber Vanessza nem túl szerencsés sorsolást kapott az 

első mérkőzésre, hiszen a későbbi első helyezettel került szembe. Visszamérkőzésén sikerült 

kivívnia a harmadik helyért való küzdelmet, 

amit sajnos elveszített, így egy ötödik 

helyezéssel zárta a versenyt. Vanessza 

később a régiós csapatbajnokságokon egy 

aranyéremmel vigasztalódhatott. 

Diák B OB: 36 kg, lány: Véber Vanessza 5. 

Az országos bajnokságok között sorozatban 

az U-14-es korcsoport következett. 5 gyaxis 

tanulónk is elutazott a 

győrszentiváni döntőre. Sajnos Piukovits Kornél a lehető legnehezebb 

sorsolást kapva egy mérkőzéssel búcsúzott. Az örömteli meglepetést 

viszont a még diák A-s korú Kovács Dániel okozta, aki sorra győzte le az 

ellenfeleit és a döntőben is nagy magabiztossággal szerezte meg élete első 

országos bajnoki címét. A 36 kg-ban 3 mogyis fiú vitézkedett. Andrási 

Gellért és Andrási Márton mellett Szőllősi Balázs is ott volt a nagyon erős 

16 fős mezőnyben. 

Balázsnak jutott a legnehezebb ág. Ő a későbbi első domaszéki fiúval 

kezdett, majd szerzett egy értékes győzelmet, de csapattársával, Andrási 
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Gellérttel a vigaszágon akadt össze, aki ezúttal egy intésnyi különbséggel bizonyult jobbnak. 

Gege biztatóan kezdett, de a 2. mérkőzésén egy technikai hiba miatt már nem tudta 

megfordítani a mérkőzést, így a vigaszágon kellett eljutnia a bronzéremig, ami sikerült is 

neki, mégpedig a kisdöntőben hosszabbításban dobott akcióval. Testvére, Márton a másik 

ágon a döntőig menetelt. Szintén nem volt 

könnyű dolga, mert sorra jöttek a nagy 

ellenfelek, de a honvédos és a paksi fiút is 

sikerült okos, taktikus küzdelemben legyőznie. 

A döntőben azonban neki is fejet kellett hajtani 

a domaszéki versenyző előtt. Nagy dicséret 

illeti mindhárom fiút a kemény küzdelmekért. 

Eredmények: 

Serdülő B OB: 36 kg: 2. Andrási Márton, 3. 

Andrási Gellért, 7. Szőllősi Balázs 

   52 kg: 1. Kovács Dániel 

 

Atlétika:   

Köztársaság-napi futóverseny 

 

A hagyományos futóverseny helye ezúttal is a Petőfi-sziget volt. 

Az építkezések miatt némileg módosított pályán kellett minden 

korcsoportnak lefutni a kb. 1500 m-es távot. Iskolánk minden 

korcsoportban indított lány és fiú csapatot. Egy korcsoport 

kivételével minden csapatunk a legjobb 3 iskola között szerepelt a 

végelszámolásnál.  

A II. korcsoportban a lányoknál 53 induló állt rajthoz. Az egyéni 

versenyben Mezei Lili a 3. helyen végzett, míg csapatunk a 2. 

legeredményesebb volt. A csapat további tagjai: Piukovits Dorka, 

Bődi Csenge, Halmágyi Kata, Mészáros Janka, Szalai Petra. 

Ugyanebben a korosztályban a fiúk versenyében 2 

tanulónk is felállhatott a képzeletbeli dobogóra. Radics 

Ádám 2., Bor Gábor 3. helyen futott be, de összesítésben a 

csapat első helyet iskolánknak sikerült megszereznie. A 

csapat tagjai voltak még: Bohner Bálint, Weiner Alex, 

Döbröntey Gábor, Szabó Kristóf. 

A III. korcsoportos lányoknál nehezen jött össze az 5 fős 

csapat. A lányok mindent megtettek a jó helyezésekért, de 

nem sikerült a legjobbak közé kerülni, de a csapat 4. helyezés dicséretes teljesítmény /Tóth 

Csenge, Németh Diána, Perger Ivett, Nyíri Johanna, Horváth Vivien/. 

A fiúknál nem volt gond az induló létszámmal. Az 55 fős mezőnyben Várhelyi Balázs 2., 

Szőllősi Balázs a 4. helyen zárt, de nagyon jól futottak a többiek is /Molnár Dorián, 

Taskovits Milán, Kazy Balázs, Weidinger Áron, Szántó Zoltán/. 
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A 7-8. osztályosok között a lányoknál Faldum Lilitől vártunk jó helyezést. Volt év, amikor ő 

győzött. Ezúttal is eredményesen zárt, 3. lett. Igaz, hogy az első 6 tanuló között még 3 volt 

gyaxis lány is beérkezett. Gyulai Anna 1., Gyenis Vivien 5., Tóth Eszter 6. lett, de ők már 

nem a mi csapatunkat erősítették. Akik viszont sokat tettek a csapatunk sikeréért Lili mellett: 

Kiss Orsolya, Vancsura Zselyke Hanna, Kiss Réka. A jó futás eredménye csapat 2. helyezés 

lett. 

A fiúknál a legnépesebb mezőny jött össze. Az 59 fő közül Bacsi Noel Levente a 4. helyen ért 

célba, de a többiek is szorosan mögötte értek be, így a csapat 2. hely nagyon szép 

eredménynek mondható. Itt is két volt gyakorlós tanuló osztozott az első két helyen /Szilágyi 

Gergő 1., Karai Levente 2./. A III. Béla mögött viszont mi következtünk. A csapat tagjai: 

Bacsi Noel Levente, Ossó Bence, Piukovits Kornél, Viszmeg Adorján, Takács Dániel, 

Andrási Márton. 

Összességében szereztünk egyéniben 2 második és 3 harmadik helyezést, csapatban pedig 1 

első és 4 második helyet. 
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