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Október

Szabadság! Itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.
És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.
Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet)
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Október a nemzeti ünnepek hónapja
Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap Magyarországon és a
magyarok által lakott területeken.
Olyan magyar és más nemzetiségű férfiak emlékét idézzük fel ekkor, akik a magyar
függetlenség ügye mellett a világszabadság eszméiért is küzdöttek. Még ezen a gyásznapon is
a forradalom és szabadságharc sikereire, szereplőinek példás helytállására és arra a nemzetiközösségi élményre emlékezzünk, ami igazán varázslatossá és egyben egyedivé tette ezeket a
dicső napokat.
A vértanúk halála szimbóluma annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak is, amelyet a
magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtéséért, társadalmi
haladásáért.
Merítsünk erőt az aradi vértanúk hazáért, embertársaikért tudatosan, megfontoltan hozott
áldozataiból, emberi nagyságuk szolgáljon példaként.

Kollár Ágnes 7. c
Október 23-a nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956. évi forradalom kitörésének és a
Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója.
Az 1956-os forradalom Magyarország népének sztálinista diktatúra elleni forradalma és a
szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem
egyik legmeghatározóbb eseménye volt.
1956-ban az emberek elégedetlensége már akkora volt az évtizedes elnyomás, az állandósult
rettegés, a rossz gazdasági helyzet miatt, hogy feltartóztathatatlanul robbant ki a forradalom.
A nyugati nagyhatalmak nem segítettek hazánknak, a szovjet csapatok hadüzenet nélkül
háborút indítottak ellenünk. A magyarok több napon keresztül hősiesen védekeztek, de a
túlerővel szemben nem volt esélyük. A megtorlás kegyetlen és kíméletlen volt: a
forradalomban résztvevőket bebörtönözték, sokakat kivégeztek.
A nemzet egésze számára a magyar szabadságszerető szellemiségnek újabb bizonyítéka e nap.
Október 23-a jelképpé vált.
1989-ben is e napon kiáltották ki hazánkban a köztársaságot.

Perhács Attila igazgató
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Elismerés

2014. szeptember 26-án délután a Polgármesteri Hivatalban rendezett bensőséges ünnepség
keretében elismerést vehetett át néhány nyugdíjas kollégánk. Nyugdíjba vonulása alkalmából
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott Pap Imréné iskola-könyvtáros, tanító.
Az idei esztendőben lehetőség kínálkozott arra is, hogy azok a kollégák, akik 2013-ban és
2014-ben kezdték meg nyugdíjas éveiket - és már birtokosai ennek az elismerésnek -,
emléklapot vehessenek át Csubákné Besesek Andrea alpolgármester asszonytól. Hat kolléga
vehetett át emléklapot: Bánhidiné Papp Mária, Hegedűs Istvánné, Jászberényi Jánosné,
Lábayné Cservölgyi Edit, Polgárné Gerencsér Rozália, Tibor Eteléné.
Szeretettel gratulálunk!
KOK
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Méltatás

Pap

Imréné

1975-ben

szerzett

általános iskolai tanítói oklevelet a
Bajai

Tanítóképző

Főiskolán.

Tanulmányai harmadik évében, 1974ben

már

tanítóként

dolgozott

Dusnokon. Első gyermeke születéséig,
1976-ig tevékenykedett a Dusnoki
Általános Iskolában.
Gyermekei születését követően rövid
ideig a bajai József Attila Általános
Iskolában tanított.
Könyvtárosi végzettségét a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola könyvtár szakán szerezte.
1982 augusztusa óta dolgozott a gyakorlóiskolában napközis nevelőként, tanítóként, majd
iskola-könyvtárosként, és a könyvtár szakos főiskolai hallgatók szakvezetőjeként.
A 2000-es évek elején pályázat útján nyerte a Gyakorlóiskola első számítógépét, ezt követően
ECDL számítógépes képesítést szerzett 2004-ben.
Gyakorlós éveiben főleg az iskola-könyvtárosi hivatását gyakorolta. Folyamatosan azon
munkálkodott, hogy vonzóbbá, érdekesebbé tegye az iskola könyvtárát a tanulók számára.
Rendszeresen tartott könyvtár-használati órákat, szervezett könyvtári vetélkedőket, az utóbbi
években – több pedagógus kollégával együttesen – a méhek napjához kapcsolódó színes
ismeretterjesztő délutánokat tervezett és vezetett.
A tanulók könyvajánlásokat írtak segítségével a Vonatkerti Napló című iskolaújságba, és
szívesen kértek tanácsot Ági nénitől, hogy milyen olvasnivalót válasszanak. Gyakran keresték
a tanulók gyűjtőmunkáik elkészítéséhez is, szívesen adott útbaigazítást a tananyag
elsajátításával, hozzáférésével kapcsolatban. Törekedett arra, hogy a tanulók fokozatos
önállóságra tegyenek szert a könyvtár-használatban.
Folyamatosan jó kapcsolatot tartott fenn a Könyvtárellátó Vállalattal, valamint a helyi
könyvtárakkal és könyvesboltokkal.
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Folytatódik a Gyaxiban az iskolagyümölcs-program!
Az idei oktatási évben is folytatódik az iskolagyümölcs-program a
gyakorlóiskolában. Már ötödik esztendeje, hogy szeptembertől
júniusig minden héten friss, I. osztályú magyar gyümölcsöt kapnak
a program keretében a kisdiákok. Az együttműködési megállapodás
értelmében az első félévben almát és körtét, a második félévben
almát és 2 dl-es 100 %-os gyümölcslevet kap az 1-6. évfolyamig
minden tanuló. A program zárásakor minden esztendő júniusában külön zöldség- és
gyümölcskóstoltatásban is része lehet a gyermekeknek: sárgadinnye, szőlő, cseresznye,
sárgarépa, karalábé, retek és saláta is kerül a tízóraijuk mellé. A program kísérő rendelkezése
az elmúlt tanévben egy ajándékozási akció volt, amelynek keretében minden alsó tagozatos
diák színes ceruzákat, minden 5. és 6. osztályos pedig 1-1 bűvös kockát kapott ajándékba.
KOK
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Kedves Gyerekek!
Az általatok gyűjtött vadgesztenyét átvették.
Az átadott mennyiség: 11,20 mázsa volt. A Herbária Zrt. igali generálpartnere – gyógynövény
felvásárló és feldolgozó üzeme – köszöni a segítségeteket, a szorgalmatokat.
A gesztenyéért kapott összeget az iskolai programjaitokhoz használjuk fel.
Köszönjük a szorgalmas gyűjtögetést!
Metzinger Rózsa Ibolya gondnok

Könyvgyűjtés
Lezárult az iskolai könyvtár számára rendezett könyvgyűjtés,
eredményeként közel 100 db könyv gyűlt össze.
Köszönet minden kedves segítséget nyújtó, könyvet ajándékozónak!

amelynek

Mihalik Laura
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Éneklő Nap diákszemmel
2014. október 1.
Idén is megünnepeltük a Zenei Világnapot sok dallal, ritmussal. A résztvevők soraiból
idézünk:
„Nekem nagyon tetszett. Szeretek énekelni és a fellépéseknek mindig örülök. Remélem, még
sok ilyen alkalom lesz.”
(Komjáti Marianna 8. b)
„Sok program volt és nagyon jó mindegyik. Énekeltünk egy kővel! Még az uzsiszünetben is
zene szólt.”
„Az udvaron a reggeli mozgás frissítő volt és nevetésben gazdag. Jó néha a sok szürke nap
mellett egy ilyen színes!”
(Komjáti Kata 7. b)
„Ez volt az első október elsejés szereplésem. Jó sokat gyakoroltunk. A legjobban a zene
érdekel.”
„Az Éneklő Napon nekem a nyolcadikosok flashmob-ja tetszett nagyon. A mi műsorunk
végén pedig a sok mosolygó arcot jó volt látni.”
(Nyíri Evelin 8. b)
„Nagyon jól éreztem magam a dobogón. Háromszor is álltam rajta, mert háromszor
szerepeltem. Nagyon boldog volt az a gyerek, akinek a kövemet adtam.”
„Amikor Bea néniék a 8. a osztállyal csinálták azt a dobogást, az nagyon király volt. Tetszett
még az is, amikor Andi nénivel elzümmögtük az Aki dudás akar lenni, az Érik a szőlő és a
Hull a szilva című népdalokat.”
„Örültem, hogy jól sikerült az éneklés. Tetszik, hogy a mi iskolánkban ilyen jó programokat
szerveznek.”
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Iskolai veteményeskert
Bizonyára sokan szerettek a nagyi veteményeskertjében „csipegetni”. A
szorgalmasabb unokák pedig a munkákba is besegítenek. Régen sok család a saját maga által
termesztett zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztotta, mert nemcsak olcsóbb volt, hanem
mindig frissen, éretten jutottak az egészséges terményekhez. Iskolánkban ezt a régi tudást
szeretnénk továbbadni. A belső udvaron a tavalyi évben kezdtük el a kertészkedést. Nagyon
kapós volt a retek, a borsó. Az idei tanévben tovább bővítjük a választékot: a tavaszi
zöldhagyma már a földbe került. A 3. a osztályosokkal gereblyéztünk, kijelöltük a sorokat, és
a dughagymákat földbe tettük. Végül öntözéssel fejeztük be a munkát.
Izgalommal várjuk, hogy kibújjanak a levelek, de a legjobban a kóstolást várjuk! Igaz,
addig még sok a tennivalónk!
Ildi néni és a 3. a osztály kertészei

Ossó Bence 7. a
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DÖK

Iskolánk diákönkormányzata 2014. szeptember 18-án tartotta 2. ülését.
Először megbeszéltük a választási előkészületek részleteit. Elmondtam az elnökjelöltség
kritériumait és a leendő elnök feladatait. Választási bizottságot alakítottunk, amelyben minden
diákönkormányzati tag lelkesen vállalt feladatot. Ezután a választás napjának minden
mozzanatát átbeszéltük, végül leellenőriztük még egyszer a jelölő cédulákon lévő neveket,
pecséteket.
Serei Anita

Molnár Balázs 2. b
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Így írunk mi…
Az öregember szerencséje

Roncsák Martin 5. c

A csodálatos síp
Egyszer volt egy öregember, annak három fia. Mikor a legidősebbek megházasodtak, a
legkisebb elment szerencsét próbálni.
Mikor a vándorútja felénél tartott, találkozott egy boszorkánnyal, aki meg akarta őt
ölni. Ám a fiú erősebb volt nála, s győzött. Ahogy a boszorka elterült a földön, kiesett a
zsebéből egy síp. Nem akármilyen síp volt ez, mert aki belefújt, medvéket talált maga körül.
Ment, mendegélt, egyszer csak megérkezett a sárkányhoz.
A síp segítségével őt is legyőzte, és a kimentett királylányt feleségül vette.
Pálfi Ágnes 5. c
11

Sirok Márk 7. c

Volt egyszer egy boszorkány. Volt neki egy varázssípja. Egyszer viszont elveszítette.
Élt a környéken egy szegény öregember. Olyan szegény volt, mint a templom egere.
Bánatában világgá ment. Vándorútja során egy nagy, kerek erdőbe ért. Fáradt volt, elaludt.
Arra ébredt, hogy valami töri a fenekét. A boszorkány sípja volt az, amit az erdőben veszített
el. Az öregember belefújt a sípba. Erre ott termett egy sárkány.
- Mit kívánsz, gazdám?
Az öregember megijedt.
- Ki vagy te?
- A síp szolgája vagyok. Teljesítem három kívánságodat.
Az öreg megörült, hitte is, nem is.
- Ha még egyszer fiatal lehetnék – sóhajtotta.
Láss csudát! Húsz éves legény lett belőle!
- Bárcsak gazdag lennék!
Láss csudát! Ott termett egy szekér, tele arannyal, ezüsttel.
- De szeretném feleségnek a király legkisebb leányát!
Láss csudát! A királyi palotában találta magát, a saját menyegzőjén! Mellette a király
legkisebb leánya, az ő felesége.
A fiatalember örült a szerencséjének.
A boszorkány még ma is keresi sípját.
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kecskecsalád. Ők egy sötét, sűrű erdő közepén
éltek. Egy borongós este elvitte a boszorkány a kecskéket, csak a legkisebb maradt. Reggel
elindult a vándorúton. Ment, mendegélt, találkozott egy öregemberrel. Elmesélte neki, mi
történt. Az ember útbaigazította.
- Evezzél át a tavon, mássz fel a hegyen, és öld meg a jégsárkányt! Ha meghalt,
megkapod a varázssípot.
Átment a tavon, felmászott a hegyre, és megölte a sárkányt. Megkapta a sípot. Lefelé jövet
leesett egy mély gödörbe. Amikor földet ért, ördögi nevetést hallott. Csúnya, bibircsókos
banya várta őt. Gyorsan belefújt a sípba, mire hamuvá vált a boszi. A porfelhő mögül a
kiszabadult családja fogadta.
Itt a vége, fuss el véle!
Illi Ferenc 5. c

A varázs síp
Egyszer volt, hol nem volt, élt egy öregember.
Volt három fia. Egy nap, amikor az öreg elment fát
vágni, egy sárkány elvitte őt egy barlangba. Eltorlaszolta a
barlang kijáratát, és az ember bennragadt. A legnagyobb fiú
elment megkeresni az apját. A sárkány elfogta a fiút, és őt is
odazárta az apjához. A középső is elindult, de ő is így járt. A
legkisebb fiú el tudta kerülni a sárkányt. Meglátott egy kis
kunyhót, oda betért. Ott egy boszorkányt talált. Köszönt neki
illedelmesen. A boszorkány megkérdezte, hogy mi járatban van
itt, ahol még a madár sem jár.
- Keresem a két fivéremet és az apámat.
- Kedves fiam, adok neked egy sípot, amivel bárkit és
bármit megszelídíthetsz, ha belefújsz, és közben arra nézel, akit
meg akarsz szelídíteni. A fiú megköszönte, és folytatta
Szabó Barnabás 1. a
vándorútját. Találkozott a sárkánnyal. Belefújt a sípba, és
közben nézte a sárkányt. Abban a pillanatban a sárkány megszelídült. A fiú felpattant a hátára,
és elrepültek a barlanghoz. Kiszabadította az apját és a testvéreit. Együtt hazarepültek. A
sárkány igazából azért zárta be a két fiút és az öregembert, mert nagyon magányos volt. De a
család befogadta őt.
Máig is élnek, ha meg nem haltak.
12

Juhász Klaudia 7. a

A kecske és a síp
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Horváth Viktória 5. a

Lament
A látó szerelme
Deirdre Moraghan nem túl átlagos lány, nagyon tehetséges zenész. Ám egy nap arra
eszmél, hogy négylevelű lóherékkel van körülvéve. A lány nem igazán érti, hogy lehet, hogy
egy ilyen ritka növénybe lépten-nyomon belebotlik.
Az egyik versenyen megismerkedik egy Luke nevű fiúval, és fülig beleszeret. Így kezdődik el
hatalmas kalandjuk. De megismerkedik egy tündérnéppel, és ráébred arra, hogy látó, mert
más rajta kívül nem látja őket. Hatalmas harcba kell kezdenie ezekkel az apró lényekkel,
mivel a tündérek királynője nem nézi jó szemmel azt, hogy látó. Dee-nek rá kell jönnie, hogy
a fiú nem biztos, hogy a jó szerepét játssza.
Vinkó Réka 7. a

Napkelte
Háromszor mentem le a partra
Vártam, míg az ég vöröslik
Ott álltam és vártam a napra
Láttam, hogy a távol csillogva fénylik.
A felkelő nap fénye tüzesen lángol
Ám a víz nyugodt még
Nem menekül, csak távolban lovagol
Szép és tiszta az ég.

Püski Zsófia 7. c

Müller Milán 7. c

Kékesi Flóra 2. b
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Themisa Flamel
rövid története
(Bócsa Heni, iskolánk volt tanulójának történetét
folytatásban közöljük…)
- Hmm – motyogtam álmosan a szemem dörzsölgetve. Az erkélyen olvasgattam Jane Austen
Büszkeség és balítélet című regényét, immáron ötödszörre.
De én igazán nem tehetek róla, imádtam a könyvet és Mr. Darcyt. Ez az egész Jane Austen
hibája, ahogy az is, hogy hétköznap éjfélkor még az erkélyen ücsörgök. Egy utolsó pillantást
vetettem a könyvre, becsuktam, majd felkeltem a székből. Ekkor az égen egy hullócsillagot
pillantottam meg.
Összeszorítottam a szemem. Mit kívánjak? Az első, ami eszembe jutott, hogy milyen rossz
lehetett régen élni, és mennyire szerencsés vagyok, amiért ebben a korban jöhettem a világra.
Ez is Austen hibája. Felnyögtem. Mit kívánjak? Mit kívánjak? – ismételgettem magamban a
kérdésem. Hiányzik apa… Kinyitottam a szemem, a csillag lehullt.
- Hát, erről ennyit. Ennél még az is jobb lett volna, ha vissza kívánom magam a múltba –
motyogtam a fejem csóválva. Kinyitottam az ajtót és a szobámba léptem. A regényt az éjjeli
szekrényre tettem, és az ágyamba feküdtem. Gondosan betakartam magam, bár a kora nyári
melegben nem lett volna szükségem takaróra, így mégis kellemesebbnek éreztem. Átkaroltam
a barna plüss mackót – hééé, egy 16 éves lány is ragaszkodhat plüssállatokhoz vagy egyéb
dolgokhoz - és behunytam a szemem. Pár percen belül az igazak álmát aludtam.
*
- Themisa kisasszony! – hallottam egy ismeretlen nő kiáltását. – Megérkezett az édesapja!
Az édesapám?! De hát ő meghalt 2 éves koromban. Ebben a pillanatban kipattantak a
szemeim, majd el is kerekedtek.
- Hol vagyok? – motyogtam, majd a hajamba túrtam. Kék helyett az egész szoba
babarózsaszínben úszott. A kellemes sötétbarna bútoraim hófehérre színeződtek, és egészen
máshogy voltak elhelyezve. Az egyszemélyes ágyam fehér franciaággyá változott, a szoba
közepén volt, és egy fehér baldachin kissé eltakarta tőlem a látványt. Csak azért láttam át
rajta, mert vékony, átlátszó anyagból készült, néhol egy kis csipkével díszítve. Nem mondom,
hogy nem tetszett az új szoba, de mégis mikor, hogyan és miért változott át? Tudtom szerint
nem aludtam végig heteket! Kétlem, hogy egy éjszaka alatt átváltoztatták a szobám, ráadásul
úgy, hogy nem ébredtem fel rá. Kimásztam az ágyból, lila hálóing volt rajtam. Összeráncolt
szemöldökkel néztem a pizsamámra. Úgy emlékeztem, hogy a bátyám pólójában feküdtem le.
Egyáltalán mióta van nekem hálóingem?! A sok gondolkozásba belefájdult a fejem. Levettem
magamról a hálóinget, valami farmer és póló után kutattam az átváltozott szekrényeimben.
Úgy döntöttem, hogy felöltözöm, aztán kiderítem, mi is folyik itt.
(Folyt. köv.)

Bócsa Henrietta
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Ősz a Gemencben …

(képek: Osztrogonácz Miklós)
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Tücsök és bogár
7. osztály: művészettörténet
Barokk szobor + a szobor címe helyett: „egy angyal leszur egy nőt egy arany lándzával és a
nő azt érezte hogy belehal abba a kellemes érzésbe” (Bernini: Szent Teréz extázisa)
A barokk célja: „az egyház hatalmának megmutatása és a hívek fényezése.”

Júniusi kiállítás-megnyitó
„Minden gyerek született művész. A probléma,
hogy hogyan marad az, miközben felnő!
„(Picasso)
Azon a júniusi délutánon a gyerekek, a
tanulók, vagyis gyakorlós tanítványaink
alkotásai tették színessé a galéria falait, belső
terét.
A tanév utolsó kiállítása volt ugyan, de
számunkra a legkedvesebb. Minden tanév
júniusában így van ez. Mondhatjuk, hogy már
hagyományainkhoz tartozik. Idézzünk a kiállítás megnyitójából, felidézve a hangulatot,
amelyben ott volt a diák, mint önfeledt alkotó, tanára, mint okosan felkészítő.
„Egy tanévnyi munka töredéke tölti meg a kiállító terem mélységeit, ruházza fel a falak tiszta,
fehér síkját. Egy kevés a sokból, de éppen elegendő ahhoz, hogy képet adjon arról a vizuális
nevelésről, amely ebben az iskolában folyik.”
….
„Az alsó tagozatosok munkáinak témája a természet, az ember, a táj, az állatok. A felső
tagozatos alkotások már tükrözik az egyes művészeti korszakok témáit vagy stílusjegyeit.”
…
„Néhol bravúros technikai alkalmazást látunk a pasztellek vastag rétegei fölött vagy az
akvarellek könnyed foltjaiban.
A formatanulmányok, dekoratív felületek, a plasztikus mélységek, a perspektívák adják a
különböző műtípusok témáit: a portrékét, csendéletekét, a tájképét, a nonfiguratív
alkotásokét.”
…
„Az okosan és kellő mértékben adott korrektúrák dicsérik felkészítő kollégáim munkáját.”
A kiállítók szüleihez is elhangzott néhány gondolat.
„Örüljenek és legyenek büszkék gyermekeikre!
Engedjék őket rajzolni, festeni, gyurmázni! Adják a kezükbe a színeket, a kréták, a ceruzák, a
tollak életet szimbolizáló színeit!...és beszélgessenek velük mindarról a világról, amely a
szívükben vagy gondolataikban lakozik!”
Legyenek ezek az utolsó mondatok az új tanév gondolatébresztő üzenetei is!
Szilaski Mária
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Szalma Edit kiállítása

A mesehősöknek nincs múltjuk, az állandó jelenben élnek. Nem tervezgetnek,
hanem cselekszenek, nem elképzelik, hogy hogyan szeretnének élni, hanem konkrét
lépéseket tesznek ennek érdekében.
- Boldizsár Ildikó
Szeptemberben a kiállítás-megnyitók is
elkezdődtek. A megnyitó eseménye Szalma Edit
Gödön élő mesekönyv-illusztrátor bemutatkozása volt.
Gyermekkönyvek oldalaiként néztek ránk a tarkán
színes illusztrációk. Jó volt látni, miként értelmezi az
olvasókönyveinkből is ismert Altató című verset, vagy
például La Fontaine verses meséit Szalma Edit.
Gondolatok a megnyitóból:
„Itt, köztünk, ezen a kiállításán 30 tabló ad ízelítőt
művészetéből. Vannak köztük mesék, versek
illusztrációi is.”
…
„Mitől Szalma Editesek ezek az illusztrációk?
Képkivágásai, a kép előterében elhelyezett félalakos kompozíciói egészen eredetiek. Közel
hozza hozzánk a helyszínt, mondhatni, részesei vagyunk. Szemünk kiegészíti, képzeletünk
továbbviszi az eseményeket.
Figuráinak súlya van a szó szoros értelmében .A
tónusok ott vannak mindenütt erős karakterein,
akiken/amelyeken
nevetünk,
kacagunk,
vagy
sajnálódunk, de mindenképpen SZERETJÜK őket, a
szívünkbe zárjuk.”
…
„Szép ez a kiállítás. Leginkább azonban attól
nagyszerű, hogy megismerkedünk a mai generáció
illusztrátorai közül újabb művésszel. Olyannal, aki
érzései, képzelete, tehetsége által megtalálja
lelkünkhöz az utat - könyvein keresztül.
Kedves Edit! Innen Bajáról kívánunk Önnek még soksok derűt, kifinomult érzékenységet, kifogyhatatlan
szeretetet
mesehőseinek
megálmodásához
és
megalkotásához!”
A megnyitó hangulatát fokozta Pohankovics Judit Virág derűs felolvasása Módra Ildikó Szalma Edit: Trapp című meséjéből.
Szilaski Mária
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Az egérverseny
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy város. A
város főterén egy nagy-nagy dézsa.
Ebben a dézsában egerek fürödtek és persze versenyeztek.
Volt egy úszómesterük is. Az úszómester egy macska volt. A
macska azt mondta:
- A verseny kezdetét veszi. – Azzal sípolt egyet. A
versenyzők elindultak.
- Te ott! Zöld dresszben, húzz bele! Lassan vége –
mondta a macska.
Tíz versenyző volt összesen.
- Vége! – sípolt a macska. Az eredményhirdetés
következett. A sárga mezes győzött. Ezzel üres lett a főtér.
Máshol versenyeztek tovább az egerek, ha meg nem
haltak.
Peller Tamara Panka 4. b

A hold és én
Álltam egyedül. Az ágyam piros takarója valamiféle
mumusnak nézett ki. Úgy éreztem magam, mint egy sötét
erdőben. Így hát kirohantam a szobából. És megdermedtem.
A hold fénye rám mosolygott, és rájöttem, nem vagyok
egyedül. Bementem, bebújtam az ágyba, és sóhajtottam
egyet:
- Talán mégsem vagyok egyedül.
Bokor Boglárka 4. b

Lóci a holdon
Lóci egy napon megtervezte, hogy csinál egy űrhajót,
amivel felmegy a holdra.
Elkezdte az űrhajó építését, másnapra készen lett. Elindult
a holdra. Az űrhajó nagyon nagy volt. Sokat utazott, de végül
odaért. Nagyon magasan volt, gyönyörű volt minden, de magától
elrepült az űrhajó.
Ha az űrhajó nem repült volna el, akkor ez a történet
tovább tartott volna.
Vincze László 4. b
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Csutka 2015 próbasorozat

1. próba: kerékpártúra

Szeptember 26-án délután került sor az első túrára. Rendőrségi kíséret mellett
bicajoztunk a Békavárig, majd a Duna töltésen az érsekcsanádi gátőrházig. A kisebb
gyermekek és kísérőik rövidebb távot teljesítettek, ők táv felénél megpihentek, majd
visszafordultak a gyülekezőhelyig. Bár kicsit hűvös, borongós volt az idő, de nem esett az
eső, aminek nagyon örültünk. Kb. 120 fő teljesítette a túrát.
A szervezők kérése: a túra előtti eligazítást kérjük, figyelmesen hallgassák meg, mivel sokan
pici gyerekekkel kijöttek a nagy távra, ami lelassította a haladást, emiatt a kis távon
kerékpározóknak sokat kellett várni a nagytávosok megérkezéséig a hűvös időben.
Ajánlatos a kicsikkel a rövidebb távot választani.
Balatoni Zsolt
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Kertünk tája
Kakassarkantyú
(Plectranthus Coleoides)
A kakassarkantyú az ajakosok családjába tartozó, fagyérzékeny évelő. Hazája DélAfrika, Ázsia, ahol félcserje. A növény jellegzetes fanyar, kámforszerű illatot bocsájt ki, ezért
a rovarok, szúnyogok, és a molylepkék is kerülik a környékét. Ezért nevezik
„szúnyogűzőnek” is.
A virág 30-50 cm magas, de csüngő hajtásai elérhetik az 1 méteres hosszúságot is. Kis ovális
levelei az alapfaj esetében zöldek, de a fehér szélű fajtákat szívesebben ültetik. Virágai
fehérek, de csak akkor láthatjuk, ha átteleltetjük. Ősszel az iskola földszintjén is
gyönyörködhetünk virágzó kakassarkantyúban.
Általános virágföldbe ültetve fejlődik szépen. A tenyészidőben tápoldatozni kell. A virág
földje mindig legyen nedves, de a pangó vizet kerüljük, mert a gyökerei könnyen kirothadnak.
Félárnyékos vagy napos helyen tartsuk, közvetlen napfény nélkül. Hőigénye 10-24 oC,
teleltetés idején 10-15 oC.
Szaporítása tavasszal, nyáron vagy ősszel nagyon egyszerű. Én ősszel szaporítom. A leszedett
dugványokat vízben gyökereztetem, majd földdel megtöltött virágládába ültetek 8-10
dugványt. Tavaszi felhasználásig ebben nevelem, így kevesebb helyett foglalnak el. A
vásárolt, vagy saját nevelésű növényeket 20-30 cm távolságra ültessük tenyészedényekbe.
Balkonládákba, függő virágtartókba ideális levél dísznövény, de egy terrakotta edény értékes
dísze is lehet. Színes egynyári növényekkel ültetve nagyon mutatós. Futó muskátlik között
üde színfolt lehet. Ne feledkezzünk el a kertbe egy-egy tövet ültetni, így kevésbé zavarják a
szúnyogok a nyugalmunkat.
Kert Erzsi néni

23

VONATKERTI NAPLÓ

XXIV. évf. 2. szám (244.)

2014. OKTÓBER

NYELV
My robot

Lakner Balázs 4. a
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Kassai Anna 4. a
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Miklós Csenge 1. a

My pet
I have got a dog. It’s a girl. Her name is Liza. It’s 4
years old. It’s brown. Liza has got a big head. It has got
four long legs. It has got a tail. Lisa is very cute.
Szabó Kristóf 4. c

My pet
I have got a horse. It’s a girl. Her name is Pamcsi. It’s 2 months old. It’s white and black.
Pamcsi has got a big head. It has four long legs. It has got a long tail. Pamcsi is very cute.

Piukovits Dorka 3. a

Balogh Eszter 4. c

My pet
I have got a cat. It’s a girl. His name is Cirmi.
It’s 5 years old. It’s white. Cirmi has got a small
head. It has got four small legs. It has got a
small tail.
Csúcs Levente 4. c

Strange food
Bird’s nest soup: These nests are actually made out of bird saliva, which has dried and
hardened, that was cooked. It’s a cineese food.
Fried spider: The tarantula spider froste in oil and serve salt and garlic. It’s a cambodian
strange food.
Sannakji: It consists of live octopus that has been cut into small pieces and served
immediately. It’s a korean food.
Century egg or pidan: Is a Chinese cuisine ingredient made by preserving duck, chicken or
quail eggs in a mixture of clay ash, salt, quicklime, and rice hulls for several weeks to several
months.
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Swallow-nest soup: The swallow-nest soup is a chinese food. It hasn’t got typical colour,
smell, taste. The people like it beacause it’s pulpy. Only szalangána swallow nest is prepared
like that.

At the weekend
I’ve got lots of homework during the week and I haven’t got any free time. So, at the weekend
I relax and watch DVD-s. On Saturday morning I usually sleep till half past seven. I get up,
have breakfast. I sometimes tidy my room in the morning, too. Then, after lunch I play
basketball. In the afternoon watch DVD-s. In the evenings I have dinner and have a shower.
On Sunday I wake up at eight o’clock and have breakfast. In the morning I do my homework.
At midday I have lunch with my family. In the evening we watch TV. Then it’s back to
school on Monday morning.
Püski Zsófia 7. c

Lakatos Dominik 7. b

Günter Ullmann: Herbstwind
Erst spielt der Wind nur Fussball
mit Vaters bestem Hut,
dann schüttelt er die Baume
-die Blatter riechen gutund lasst die Drachen leben
und wringt die Wolken aus.
Der Herbstwind lasst und beben,
wir gehen nicht nach Haus.

Der Oktoberfest in München
Menschen haben immer schon Feste
gefeiert: schon vor Tausenden von Jahren
und auch heute noch. Beim Feiern können
wir unseren Alltag vergessen, ausgelassen
sein und richtig Spass haben.
Das grösste Volksfest der Welt findet
jahrlich in München statt. Das ist in Deutschland, in Bayern. Es dauert zwei Wochen
und wird von Millionen Menschen aus aller Welt. Das riesige Fest beginnt am Ende
September, das viele auch einfach nur „Wiesn” nennen.
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SPORT
JUDO:

5 arany, 5 ezüst, 1 bronz Szabadkán és Szegeden

A 4 város kupája sorozat 2. és 3.
állomását Szerbiában, Szabadkán, illetve
Szegeden rendezték. Ezekre az eseményekre
utazott el a Mogyi Bajai Judo Club, ahol az
iskolánk tanulói közül 14 fő kezdte meg a
felkészülést az őszi szezon versenyeire. A
szabadkai és a szegedi fordulókra 4 ország
versenyzői neveztek három korcsoportban.
Az U-11-es korosztályban a 31 kg-osok
között indult Fekete András is. Andris az
első három mérkőzését szép dobásokkal nyerte meg, így a döntőbe került, ahol sokáig
vezetett, de ellenfele a végén megfordította az állást. Az ezüstérem is szépen csillog Andris
nyakában.
Andris Szegeden javítani tudott és ott már
aranyérmet szerzett. Ebben a korcsoportban
a 42 kg-osok között Kovács Koppány egy
szoros
mérkőzésen
hosszabbításban
vereséget szenvedett, de a következő
küzdelemben szép dobással javított, így 2.
helyen zárt. Koppány is Szegeden kijavítva
hibáját már első helyen zárt. Itt további két
tanulónk is érmes helyezéssel fejezte be a
versenyt. Grisnik Benedek 2., Neidert Dorina 1.
Az U-12-eseknél Véber Vanessza 2., Lógó Norbert és Liptai Márk egyaránt a 7. helyen
végzett.
Az U-13-as korcsoportban Szabó Dánielnek és Szőllősi Balázsnak nem sikerült túl jól a
verseny. Mindketten 5. helyen végeztek. Kovács Dániel viszont nagyon meggyőző
versenyzéssel szerezte meg az első helyet.
Szegeden már Perger Ivett is tatamira lépett, ahol a dobogó legfelső fokán zárt.
Az U-16-os korosztályban további érmeket szereztünk. A fiúknál a legkisebb súlycsoport a 38
kg volt. Az Andrási testvérek jócskán alulról verték a súlyhatárt. Ennek ellenére kemény
küzdelmeket vívtak. Mártont csak a döntőben sikerült legyőzni, Gellért ellenben 5. helyen
végzett.
A 42 kg-osok között versenyzett Piukovits Kornél, aki 2 győzelem és 2 vereséggel a 3. helyen
zárt. Összességében a szabadkai verseny jó felkészülésül szolgált a közelgő országos
bajnokságokra.
A Mogyi Bajai Judo Club gyaxis tanulóinak eredményei Szabadkán:
U-11: 31 kg: Fekete András 2., 42 kg: Kovács Koppány 2.
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U-13: 30 kg: 5. Szabó Dániel, 34 kg: 5. Szőllősi Balázs, 49 kg: 1. Kovács Dániel
U-16: 38 kg: 2. Andrási Márton, 5. Andrási Gellért, 42 kg: 3. Piukovits Kornél
A Mogyi Bajai Judo Club gyaxis tanulóinak eredményei Szegeden:
Diák C: 30 kg: Fekete András 1., 42 kg: Kovács Koppány 1., 50 kg: Grisnik Benedek 2., 45
kg: Neidert Dorina 1.
Diák B: 33 kg: Véber Vanessza 2., 35 kg: Lógó Norbert 7., 38 kg: Liptai Márk 7.
Diák A: 38 kg:Perger Ivett 1.

Egri vitézek
Szeptember közepén a Mogyi Bajai Judo Club
Eger városába látogatott el, ahol a Kemény Ferenc
Sportcsarnokban 339 versenyző részvételével a 15. Tóth
Péter Emlékversenyen vettek részt. Az utánpótlás
seregszemlére az ország minden részéből érkeztek
csapatok. A színvonalat a Szlovákiából érkező
versenyzők is emelték.
A kis csapatunk gyaxis tanulói több pontszerző hely
mellett 2 első, és 3 harmadik helyezést értek el.
Diák B korcsoport: Csányi Zalán 41 kg 5.
Diák A korcsoport: Szőllősi Balázs 34 kg 1., Grisnik Balázs 49 kg 7.,
Kovács Dániel 54 kg 1., Perger Ivett 38 kg 3.
Serdülő korcsoport: Perger Ivett 36 kg 3., Andrási Gellért 36 kg 3., Andrási Márton 36 kg 5.
Paks: Atom Kupa
Egy nagyon nehéz és nívós hétvégén vagyunk túl, hiszen a paksi Atom Kupát a
legtöbb magyar klubcsapat jelenléte mellett több külföldi csapat (ukránok, románok, szerbek
és horvátok) tette színvonalassá. A Diák korosztály versenye szombaton, míg a Serdülő és az
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Ifjúsági korosztály mérkőzései vasárnap kerültek megrendezésre. A két nap alatt összesen
több mint 700 fő judós lépett tatamira!
A Diák korosztályoknak az utolsó nagyobb felkészülési versenye volt, mert a következő
hetekben rendezik meg az országos bajnokságokat mind a diák, mind pedig a serdülő
korosztályokban is. Ezen az erős versenyen is kitettek magukért tanulóink.
Eredmények:
Diák C korcsoport: Neidert Dorina 45 kg 3., Fekete András 30 kg 5.
Diák B korcsoport: Véber Vanessza 33 kg 5.,Csányi Zalán 41 kg 5.
Diák A korcsoport: Kovács Dániel 54 kg 7.
KOSÁRLABDA:

Ezüstösök a kosaras Gyerkőcök!

Az elmúlt szombaton 8. alkalommal került megrendezésre iskolánk sportcsarnokában
a Vonatkerti Kosár Kupa.
A kis kosaras palánták nagy izgalommal készültek az eseményre, hiszen első-második
alkalommal szerepeltek ilyen rendezvényen. A vendégcsapatok Szegedről, Szekszárdról és
Pécsről érkeztek.
Minden csapat 3 mérkőzést játszott, amelynek alapján a következő eredmény született.
I.
II.
III.
IV.

helyezett:
helyezett:
helyezett.
helyezett:

Szeged
Baja
Szekszárd
Pécs

Minden csapat éremdíjazásban részesült.
A Gyaxi csapata: Halmágyi Kata, Bor Gábor, Katos
Armand, Váits Olivér, Virág Előd, Gyalus Barna,
Bohner Bálint, Kőnig Márton, Gottlieb Gábor,
Petrovácz Csaba, Haincz Andor, Piukovits Dorka,
Negele
László,
Kazy
Kamilla,
Kormos
Adrián,Rittgasszer
Ábel
Felkészítő:
Bátori
Magdolna

LOVAGLÁS:

Lovas vizsga iskolánkban

4. éve vizsgáznak lovaglásból az emelt szintű testnevelés programban résztvevő
tanulóink. Faldum Gábor és Faldum Fanni vezetésével az idén is folytatódott a lovasoktatás,
ahol már hagyományosan az 5. évfolyamba lépők vizsgával bizonyítják tudásukat. A
lovaskultúra-oktatás a 3., 4., 5. évfolyamon gyakorlati és elméleti ismeretekkel gazdagítja
tanulóinkat. A vizsga először gyakorlati bemutatóval kezdődött, majd az 5. c osztályosok
írásban is számot adtak tudásukról.
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