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Nyulász Péter: Farsang 

Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni fél nap alatt, 

lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy pöttyös kalap. 

Meggondoltam mégse gomba, inkább messze szálló lepke, 

fejem búbján két kis csápom, hátamon meg szárnyam lenne. 

Pille nem jó, hanem cica! 

Elég lesz egy csíkos ruha, 

cérna bajusz, hosszú farok, 

láthatnák, hogy macska vagyok. 

Talán mégis rendőr inkább, tányérsapkás, komoly, délceg, 

esetleg egy kalóz vezér, vagy egy fehér lovas herceg. 

Van még pár nap eldönteni, mi legyen a tuti jelmez 

Az a fő, hogy nemsokára felvonulós jelmezbál lesz: 

ágyú dördül, sípszó harsan: fület sértő-bántó fals hang. 

Dudafújó, kerepelő, télkergető, zsongó farsang. 

  

Örömmel mondhatjuk, hogy vidáman 
telt el a tanév első része. Nagyon sok 
színes programon vehettünk részt, 
amelyek változatosságot, felüdülést 
hoztak, a felelésesek, dolgozatok, kor-
repetálások, aztán megint csak felelés, 
dolgozat és az ezekkel járó izgalmak 
sorában. Egyik rendezvény a másikat 
követte, ezeken jól szórakozhattunk, 
szórakozva tanulhattunk, kikapcsolód-
hattunk.  

Megmutattuk felkészültségünket, tudá-
sunkat a különböző tanulmányi verse-
nyeken. 

Számos sportversenyen indultak társa-
ink, úsztak, futottak, ugrottak, dobtak, 
röpiztek, fociztak, tornáztak, túráztak.  

Táncosaink jubilálnak az idén, ennek 
keretében rendezvénysorozatot szer-
veztek. 

Művészpalántáink sok szép rajzot ké-
szítettek, szép helyezésekkel büszkél-
kedhettek. 

Mi, média szakkörösök is szorgoskod-
tunk, riportokat. filmeket készítettünk, 
fotóztunk, és csokorba szedtük nektek 
a félév legfontosabb eseményeit.  

Várjuk írásaitokat, fotóitokat, amelyek-
kel gazdagíthatjuk újságunkat! 

A  M É D I A  S Z A K K Ö R  L A P J A   
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Beszélgetésre hívtuk Jankát.  
Jelenleg hol tanulsz? 
Jelenleg a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, 9.c osztályos tanulója va-
gyok. 

Hogy alakul a napi programod? 
A napi programom úgy indul mint általában a középiskolákban: első két órám közismereti 
tantárgy. A 3. és 4. órában minden nap balett van, a tánc előtti és utáni szünetek negyed órásak, így lehető-
ségünk van elkészülni. Ezután megint két közismereti óra következik, majd lehetőségünk van ebédelni. 
Ebéd után is általában a suliban folytatódik a nap, újra szakmai órák következnek: zeneelmélet, néptánc, 
modern tánc, színpadi tánc illetve színészet órák. Így gyakran délután 5 vagy 6 óra, mire a kollégiumba 
érek. Következhet a vacsora és a tanulás. A pihenés, kikapcsolódás többnyire a hétvégére marad. 

Mesélj egy számodra kedves iskolához kapcsolódó élményről! 
Az iskolához kötődő kedves élményem az iskola 25. szülinapja. Az ünnepi előadáson táncolhattam, aztán 
átvehettem egy Széchenyi-plakettet, ami erre az alkalomra készült. Aztán a kavalkád, ami este az iskola 
udvarán volt, egyszerűen felejthetetlen!  

Mi szükséges ahhoz, hogy valaki jó táncos legyen? 
Sokat hallottam már arról, mi szükséges ahhoz, hogy valaki jó táncos legyen, de azt gondolom én erről még 
nem tudok mit mondani. 
Van-e példaképed? 
Van példaképem. Szarvas Szilvi néni, akire jellemző a türelem, a szeretet és a segítőkészség. A gondolko-
dása, az értékrendje, a tudása hatott rám. Róla mondta Uhrik Dóra(Kossuth-díjas táncművész, a Pécsi Mű-
vészeti Gimnázium és Szakközépiskola táncművészeti igazgatóhelyettese), hogy amit eddig létrehozott 
Bonyhádon, az egy életmű. Kiváló táncpedagógus, az élete a tánc, a tanítás.  
Kedves Janka! Köszönjük szépen a beszélgetést. További szép sikereket kívánunk! 

Referencia intézmény szeretne lenni iskolánk. Ennek érdekében felkészültek 
tanáraink az oktatásban példaértékű gyakorlatok továbbadására, megismerteté-
sére. Mindezt a TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0289 kódszámú pályázat keretében tör-
tént, melyet egy újabb logó fémjelez a bejárattal szembeni falon. 

 

Beszélgetésre hívtuk Szabó Béláné igazgatónőt. 
 

Több tanárunktól is azt halljuk, hogy azért hiányzik két-három napot, mert továbbképzésen vesz részt. Mi 
az aktualitása a képzéseknek? 
A jó pap is holtig tanul, mondja a közmondás. Nagyon fontos az iskola számára, hogy referencia intéz-
mény lehessen és egy minősítő eljárásban jól megfeleljen. Ezért a kollégák képzésekre járnak: mentorta-
nárok lesznek, jobban fognak érteni az iskolai PR tevékenységhez, a vezetők a változásokra gyorsabban 
és hatékonyabban tudnak reagálni, többen új módszereket tanulnak, hogy számotokra a tanórák érdeke-
sebbek, szervezettebbek legyenek. 
 
Miért fontos Önnek, hogy újabb és újabb pályázati logó kerüljön ki a bejárathoz?  
Iskolánk számára fontos hogy az Európai Uniós támogatásokat elnyerjük. Ilyenkor ingyenesek számunkra 
a képzések, támogatásból fizetjük ki az eszközöket. A pályázatból vásároltunk projektorokat és digitális 
táblákat, laptopokat, így valamennyi osztályunk már felszerelt az eszközökkel. Ahogy titeket a tanárok tá-
mogatnak, mi a szakértőtől kapunk szakmai segítséget ahhoz, hogy az iskolai Jó gyakorlatokat mások 
számára elérhetővé tudjuk tenni. Abban bízom, hogy a képzések eredményeként még több látogató jön el 
iskolánkba, hogy megismerjék az itt folyó szakmai munkát és természetesen titeket, diákokat, hiszen az 
iskolai Jó gyakorlatainak szereplői Ti vagytok tanulók. 
  
Terveznek-e további Jó gyakorlatokat? 
A „Mátyás udvarában” történelmi háromnapos projekt volt az utolsó, mellyel eldicsekedtünk. Bízom benne, 
hogy a sport területén is lesz még folytatás. Kedves Igazgatónő! Köszönjük szépen a be-
szélgetést.  

Iskolapadban  tanáraink 

A 2012. év Széchenyi-díjasa 
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Az idei tanév első félévében is változatos 
programok vártak ránk. Tanév elején a 
rossz idő miatt sajnos meghiúsult a Szé-
chenyi-nap programja, a már hagyománnyá 
vált kirándulás. Reméljük, hogy tavasszal 
bepótolhatjuk! Nagy örömünkre átadták a 
belső udvart, ahol jó időben kedvünkre be-
szélgethetünk.  

 

Nagy izgalommal készültünk a diákönkor-
mányzat elnökének megválasztására. A 
három jelölt közül Enyedi Levente 7. g osz-
tályos tanuló lett az elnök. Helyettese 
Gillich Athina 8. f, a titkár Novák Réka 6. d 
osztályos tanuló lett. Mindhárman szívesen 
vesznek részt a közösségi életben, jó szer-
vezők, ötleteikkel színesítik programjainkat. 

 

Az ötödikesek ismét erdei iskolában vettek 
részt. Szerencsére az időjárás kedvezett a 
táborozóknak, így sok időt tölthettek a friss 
erdei levegőn. Napokig mesélték élményei-
ket a jó hangulatban eltöltött 3 napról.  

A nemzetiségi héten nagyon sok érdekes progra-
mot szerveztek nekünk tanáraink. Ismerkedtünk a 
német hagyományokkal, múzeumokat látogat-
tunk, német dalokat,táncokat tanultunk, hagyomá-
nyos ételeket készítettünk. A szépkiejtési verse-
nyen  első helyezést elért tanulók: Jégl Fruzsina 
3.g, Scheidler Dávid 4.d, Hajas Péter 5. d, Kauf-
mann Ákos 7.  e. A hetet lampionos felvonulással 
zártuk, amelyhez szüleink is csatlakoztak.  

Az „Egészséghét” programjai keretében az al-
sósok barátkoztak az egészséges életmóddal: 
egészséges ételeket készítettek és italokat kós-
toltak a cukrok, csokik, hamburgerek, festék-
anyagok, ízfokozók, sűrítmények, E-k helyett. 
Örültünk, hogy bennünket, felsősöket is kósto-
lóra hívtak. A testápolással kapcsolatos foglal-
kozásaik is voltak, mindezek mellett jutott idő 
kiadós mozgásra is. 

A meseíró verseny egyik kedves alkotását la-
punk 12. oldalán olvashatjátok. 

Egyre több idegen hagyományt veszünk át 
más kultúráktól és honosodik meg nálunk. 
Ilyen  a  Halloween is. Több éve faragunk 
töklámpásokat, játszunk hagyományos an-
gol játékokat, ijesztgetjük egymást jelmeze-
inkben. Így volt ez ebben az évben is.  

Nagyon jól éreztük magunkat! 

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon kará-
csonyi műsorral kedveskedtek alsós társaik-
nak a 3. f és a 4. g osztályosok. A felsősök a 
DÖK-tagjainak műsorát hallgathatták. Ezután 
a felső tagozatosok részt vehettek az „Egy 
perc és nyersz!” című vetélkedőn, ahol sok 
értékes nyeremény várt a versenyzőkre.  

Ezúton is nagyon szépen köszönjük a 

szponzorok támogatását! 
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Erdélyi kirándulás 
 

       „Október 5.-e van, már alig vártam, hogy elérkezzen az 
este. El is érkezett. 36-an felszálltunk a buszra, előtte elkö-
szöntünk szüleinktől, nekivágtunk az útnak. 

       Korán reggel értünk Aradra és megemlékeztünk az 
aradi vértanúkról. Ezután megtekintettük Déva várát és el-
játszottuk Kőmíves Kelemen történetét, elmentünk a Szent 
Ferenc Alapítvány gyermekotthonába egy kis adománnyal. Gyönyörű látványban volt részünk 

Vajdahunyadon, megnéztük Hunyadi László sírját. Innen elmentünk 
Gyulafehérvárra, ahol rendhagyó történelemórát tartottunk a török kor-
ról. Segesvárt és Nagyenyedet is volt alkalmunk megnézni. Zetelakán 
az Olga panzióban volt a szállásunk. A 2. napon Csíkszeredán méz-
fesztivált tartottak, Csíksomlyón pedig a Ferences kolostort néztük 
meg. A következő helyszín a Gyilkos-tó volt, ahol megnéztük a Békás-
patakot is. Innen továbbhaladtunk a Békás-szoroshoz, itt egy jót túráz-
tunk. Nem hagytuk ki Gyergyószentmiklóst, ahol megkóstoltuk a borvi-
zet. Hétfőn, a 3. napon megtekintettük a Budavárt Székelyudvarhelyen 
és egy közös fotót is készítettünk. Meglátogattuk a Székely Nemzeti 
Múzeumot Sepsiszentgyörgyön. A nap utolsó helyszínére, Brassóra is 
eljutottunk, láttuk a Fekete templomot, a Szent Miklós ortodox templo-
mot és a Dracula-várat. Kedden, a 4. napon Korondon a kirakodóvásá-
ron voltunk. Meglátogattuk Tamási Áron szülőházát Farkaslakán. 
Parajdon volt a csodálatos 

sóbarlang, ahol egy közös sétát tettünk. Eljutottunk 
Szovátára és megtekintettük a Medve-tavat. Következett 
Marosvásárhely, ahol a Bolyai Líceumot néztük meg. Az 
este utolsó pontja a Tordai-hasadék. Az estét Torockón 
töltöttük. Az 5., vagyis az utolsó napon Kolozsváron tet-
tünk sétát. Mátyás király lovasszobrát és szülőházát néz-
tük meg. A Fadrusz-házban eljátszottuk a Kolozsvári bírót. 
Az izraelita imaházban éppen gyertyagyújtás volt. A Szar-
vas-házban megnéztük Heltai Gáspár könyvnyomdáját. 
Biológia órát tartottunk a botanikus kertben. A Boncza-kastélyt Csucsán közelről megnéztük. 
Királyhágónál pihentünk. Nagyváradon sétáltunk a várban, majd elindultunk hazafelé. 

      Nagyon jó éreztem magam Erdélyben!” 

                                                                                                                     /Lőrincz Brigitta/ 

Jó hangulatban, telt házzal zajlott novemberben szülők-nevelők bálján. A  társastánc tagoza-

tos tanulók nyitották meg a bált. Nagy örömünkre szolgált, hogy Tarány Tamás iskolánk volt 

tanulója, is részt vett az eseményen és egy felejthetetlen órával ajándékozta meg a jelenlévő-

ket. Szakkörünk stábja riportot is készített vele, amelyet az iskola honlapján és a youtube-on is 

megtekinthettek. 
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A bátaszéki matematika ver-
seny  2. fordulójába jutott, Ko-
zári Tamara 5. osztályos tanuló. 

 

A Bolyai matematika verse-
nyen a 6. helyezést érte el a 6. 
és az 5. évfolyam csapata. A 
hatodikos csapat tagjai: 

Lászó Emese, Kaufmann Kata, 
Stefán Marci, Tóth Bence. 

Az ötödikes csapatban  

Kozári Tamara, Pámer Diána, 
Nikolov Barna, Beke Csanád 
versenyzett. 

 

A Bolyai Anyanyelvi verseny 
legeredményesebb csapata az 
5.helyen végzett: 

Czárth Zsófia, Németh Nadin, 
Szabó Máté, Juhász Márk 5. e 
osztályos tanulók. 

A Lotz János Anyanyelvi ver-
seny iskolai fordulóján a negye-
dik évfolyamosok, a hetedikesek 
és a nyolcadikosok vettek részt. 
Közülük Lénárd Zoé Anna jutott 
be a következő fordulóba. Lap-
zártáig még nem közölték a me-
gyei forduló eredményeit. 

Az Őszköszöntő szüreti ve-
télkedőn több csapat is kép-
viselte iskolánkat. Közülük a 
2-4. évfolyamon az Egri le-
ánykák, 4-5. évfolyamon pe-
dig a Katicák értek el első 
helyezést.  

A Szekszárdon megrende-

zett Szakály Ferenc törté-

nelmi emlékversenyen ver-

senyen szerezte meg a II. 

helyet Nier Máté, Farkas Er-

zsébet és Konkoly András. 

Kossuth Szövetség  „A múlt 

a jövendőnek tükre” cím-

mel meghirdetett pályázatra 

iskolánk öt tanulója készített  

színvonalas pályaművet: 

Varga Katinka, Varga Rebe-

ka (1. oszt.), Pókai Eszter és 

Beke Míra (6. oszt.), Nier 

Máté 8. osztályos tanuló 

munkáját arany oklevéllel 

jutalmazta a zsűri. 

Októberben a Völgység Mú-
zeum felhívására kb. 70 di-
áktársunk csatlakozott a 
„Nagy rajzolás”című prog-
ramhoz. Az esemény külön-
leges helyszínen, egy pincé-
ben zajlott, ez tette még em-
lékezetesebbé az alkotást.                         

A szakmai zsűri döntése alapján 
négy tanulónk alkotásában gyö-
nyörködhetünk a 2013-as UNIQA 
naptárban: 
Budai Bence 6. f oszt., Kovács Kitti 
5. oszt., Jakab Gréta 6. g oszt., 
Nyul Sára 6. f oszt tanulók munkái.   

A TITOK Arany János he-
lyesírási verseny orszá-
gos döntőjébe 8 tanuló ju-
tott be iskolánkból.  

Czárth Zsófia 5. e és Lénárd 
Zoé Anna 4. osztályos tanu-
ló 7. helyezett lett. Weisz 
Gerda, Farkas Erzsébet, 
Müller Laura, Solymosi Esz-
ter, Konkoly András és Sás-
di Bence is eredményesen 
szerepelt. 

A Tolna Megyei Kormány-
hivatal Munkaügyi Köz-
pontja „Az én szakmám, 
az én foglalkozásom” 
rajzpályázatának 72 alko-
tása közül a 12 díjazott 
rajzból 9-et iskolánk grafi-
ka tanszakos tanulói ké-
szítettek. 
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Nyolcvan diáktársunk 

vett részt a bonyhádi 

gyermekek  fedett pá-

lyás atlétika bajnoksá-

gán az AC Bonyhád at-

létikai csarnokában.  

Bonyhád Város Önkormányzatának 

képviselőtestülete elismerésben 

részesítette Forrai   Péter, Pincehe-

lyi Patrik atlétákat, valamint edzőjü-

ket: Schwarcz Katalint, Völgyi Ist-

vánt, Horeczky Balázs úszót, edző-

jét Gulyás Pétert, Wurst Bálint 

úszót, edzőjét Horeczky Jánost és 

Sövér László gokart versenyzőt. Az 

ünnepség után birtokba vehettük 

az iskola udvarárán létrehozott új 

műfüves pályát, amit az U11-es 

csapat azonnal birtokba is vett. 

December 8-án, szombaton, a ha-
gyományos Mikulás-túrára, egy 11 
km-es kirándulásra indultak a ter-
mészetbarátok. A jó hangulatú túrát 
Bakonyi Ilona és Hernyák Zsuzsan-
na szervezte és vezette.  

Aki szereti a természetet, szívesen 
túrázna, jó társaságra vágyik, je-
lentkezzen Bakonyi Ica néninél, 
vagy Fruzsi néninél, ők szervezik a 
túrákat. 

Bakancsos hírek 

Röplabda 

Decemberben, a  Mikulás-kupán 8 csapatból a 2. és a 4. 
helyet szerezték meg társaink, a Sugovica-kupán 9 csa-
patból 3. és 7. helyezettek lettünk. Különdíjat kapott 
Deér Nóra és Beke Míra.  

 

Úszás 

Szeptemberben a Szekszárdi Sprinten Czárth Zsófia 
első helyezést ért el, Ficsor Kata három ezüstöt szer-
zett. A gyorsváltó csapat tagjai a dobogó második foká-
ra léphettek: Ábrahám Ákos, Ábrahám Soma, Lőrincz 
Dániel,Városi Roland. Farkas Klaudia, Farkas Viktória, 
Czárth Zsófia, Gergely Fruzsina a 3. helyet szerezte 
meg. 

Októberben a Delfin Kupán Lőrincz Dániel, két bronz, 
Tarhosi Zsófi két bronz, Ficsor Kata két ezüst, Guzser 
Róbert egy ezüst, Czárth Zsófia egy ezüst éremmel gaz-
dagodott.  

A kecskeméti országos versenyről Horeczky Balázs két 
bronz, Wurst Bálint pedig egy bronzzal tért haza. 

Az utánpótlás versenyen, Budapesten Wurst Bálint két-
szer állt a dobogó harmadik fokára. 

 

A Hód Kupa Nemzetközi Úszóversenyen Wurst Bálint 
2., Horeczky Balázs 3. 
helyezést ért el. 

 

A Solymár István Em-
lékversenyen, Dunaúj-
városban Horeczky 
Balázs és Wurst Bálint 
is egy-egy alkalommal 
állt a dobogó legmaga-
sabb fokára.  
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KEDVENC ÁLLATOM 

A degu egy közkedvelt rágcsáló. Dél-Amerikából származik. Testhossza a farok nélkül 15–20 
cm. Bundája felül barna, a hasa krémszínű. Foga, mint 
a legtöbb rágcsálónak, állandóan nő. A sötétben jól lát. 
A farka végén található bolyhos részt szemrebbenés 
né lkü l  e lhagy ja ,  ha  o t t  eme l ik  meg. 
A deguk 2–8 kölyköt hoznak világra. Természetes körül-
mények között csak kevés degu éri meg a 2 éves kort, 
fogságban tartva viszont akár 4-5 évig is élhetnek. 
A degut rendszerint ketrecben vagy terráriumban tart-
ják. Lakhelye 2–3 példány tartásának legalább 
×50×60 cm legyen,  Lakhelyét ne érje közvetlen fény, s 
a huzattól is kíméljük. Nagyon szívesen épít fészket. 
Alomnak forgács, homok, macskaalom, széna is hasz-

nálható,  Mint minden rágcsálónak, így a degu metszőfoga is állandó növésben van, és koptat-
nia kell, emiatt is célszerű mászókákat, s egyéb tárgyakat berakni neki. Naponta friss vizet, 
szénát és magokból álló keveréket igényel.  Nem szabad neki sok édes gyümölcsöt adni. 

Tapasztalatom: 
Én azt tapasztaltam, az vegyen degut, aki: 1. Szereti a kisállatokat; 2. Van is rá ideje. 

                                                                                                                         (El-Jaber Hasszan) 

Egy kis néphagyomány: A busójárás 

A Busójárás a más népek hiedelemvilágában is megtalálható télűző, 
tavaszköszöntő, termékenységet varázsló népszokások csoportjába 
tartozik. A népszokás 2009 ősze óta "Az emberiség Szellemi Világ-
örökségei" lista tagja. Minden évben megtartják, időpontja farsang 
utolsó hetére esik. Eredetére alapvetően két magyarázat van. 

Az első szerint a török időben a mohácsiak a Mohács-szigeti mocsaras vidékre menekültek. 
A törökök a mohácsi oldalon fosztogattak, és a mohácsiak házaiban éltek. A mohácsiaknak 
már nagyon elegük volt ebből az életből. Az egyiküket egyszer álmában felszólította egy 
alak  hogy fából faragjanak lárfákat (álarcokat) és várjanak a jelre. A magyarok szorgalma-
san készültek. Az álarcokra birkabőrcsuklyát tettek. Valószínű, a régi maszkok szarv nélkül 
készültek. Akkoriban természetesen nem voltak téli kabátok, mint ma, hanem a nagy hideg 
ellen birkabőrbundát hordtak. A monda szerint egyszer csak megjelent egy vitéz fehér lovon. 
Ez volt a jel. Az éj leple alatt a mohácsiak magukra öltötték a bundát és a famaszkot, dere-
kukra pedig marhakolompot lógattak. Csendben csónakjaikba szálltak, és egy hang nélkül 
"átsuhantak" .Amikor átértek, vezényszóra iszonyatosan nagy lármába kezdtek. A törökök 
felriadtak, meglátták a busókat, nagyon megrémültek. A törökök rendkívül babonásak voltak, 
azt hitték, az ördög jött el értük. Erre kimenekültek a városból és többé nem jöttek vissza. A 
monda szerint ezt ünneplik meg Mohácson minden évben 

A másik, jobban hihető verzió szerint ezt a népszokást a sokacok (egy szláv népcsoport)
hozták magukkal őshazájukból, a Balkánról. A népszokás itt Mohácson formálódott tovább 
és nyerte el végleges, mai alakját. E népszokás rokonságot mutat a balkáni népek télűző, 
gonoszűző, tavaszhozó, termékenységvarázsló népszokásaival. A szomszédos országok-
ban (Ausztria, Szlovénia, Horvátország) ma is találhatunk ilyen alakoskodó mulatságokat. A 
mohácsi busójárás ezek közül a famaszkkal tűnik ki, hisz ez máshol nem található meg. 
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- Hogyan lehet víz segítségével fényt 
csinálni? 

- Meg kell mosni az ablakot. 

- Mi van a macska fején? 

- Cirmos cica haj! 

Magyarórán a tanító néni Józsikát korholja: 
- Józsika, a kutyádról írt fogalmazásod szó 
szerint ugyanaz, mint a testvéredé. 
- Igen, tanító néni, mert a kutya is ugyanaz. 

Nyelvtan óra az iskolában: 
- Én csinos vagyok. Na gyerekek, milyen idő-
ben van ez a mondat? 
- Múlt időben, tanárnő kérem! 

Pistike az apukájával vidéki kirán-
dulásra megy. Egy középkori vár 
romjait pillantják meg. Pistike rá-
mutat: 
- Apu, nézd! Az anyu nem itt ta-
nult vezetni? 

Az anyuka szidja Pistikét: 

- Szégyellheted magad, fiam! Megbuktál, pe-

dig horgászfelszerelést is ígértem, ha átmész a 

vizsgán. Csak azt mondd meg, mit csináltál 

tanulás helyett? 

- A horgászvizsgára készültem.  

Két gyerek beszélget a homokozóban: 
- Az én apukám olyan gyorsan fut, hogy még az 
autókat is megelőzi! - dicsekszik az egyik kisfiú. 
- Az enyém meg olyan magas, hogy ha felemeli a 
kezét, eléri a felhőket! - tesz rá egy lapáttal a má-
sik. 
- És szokott olyankor érezni a felhők között vala-
mi puhát? 
- Szokott. 
- Na, látod! Az az én apukám feneke!  

A tízéves Peti szombat délelőtt lélekszakadva 

rohan be az udvarról a házba: 

- Apu, találkoztál már az új szomszédokkal? 

- Nem, kisfiam, de most nem érek rá. 

- Jaj, apu, gyere már, meg kellene velük is-

merkedned! 

- Most azonnal? Talán kint várnak a bejárat-

nál? 

- Hát, őőő... nem. Csak a focim a nappalijuk 

közepén van.  

Apuka kérdezi a fiától: 

- Fiam! Mit dugdosod azt a bizonyítványt? 

Elveszi a gyermektől, és hangosan olvasni kezdi: 

- "A gyermek ma vécépapírral rakta tele az 

osztályt, csótányokat szórt szét a padlón, és 

békát rakott a tanár zsebébe." Ezért most 

büntetést kapsz, büdös kölök! 

- De apa, ezt a bizonyítványt a padláson talál-

tam egy dobozban. 

Erre az apuka felkiált: 

- Ki engedte meg, hogy a dolgaim közt turkálj?!  

A nagymama az 
unokája ágya mellett 
ül és mesét olvas. A 
kicsi megszólal: 
- Nem tudnál kicsit 
halkabban mesélni? 
Úgy szeretnék már 
aludni! 



A csodálatos kívánság 

 

  Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú. Átlagos család-
ban élt. Apukája egy gyárban dolgozott éjjel-nappal. De az anyukája 
nem tudott dolgozni, mert egy balesetből kifolyólag nagyon fájt sze-
génynek a keze. A kisfiú iskolába járt, amikor hazaért, mindig segített 
az anyukájának, és szabadidejében horgászott. 

    Egy nap kifogott egy aranyhalat. Azt mondta neki az aranyhal. Ha 
visszadobsz, teljesítem egy kívánságod. A kisfiú elgondolkodott a 
kívánságon. Szeretett volna magának kisautót, labdát, biciklit renge-
teg játékot. Nem tudta, melyiket kérje. Ahogy ott ült a tó szélén, eszé-
be jutott valami. Odafordult az aranyhalhoz és azt mondta neki. Azt 
kívánom, hogy az egész világon békesség, egészség, és szeretet 
legyen. Azzal visszadobta a vízbe a halat. Összeszedte a horgászfel-
szerelését és elindult haza. Útközben találkozott néhány osztálytár-
sával, elmesélte nekik, hogy ma amikor horgászni volt, mit történt ve-
le. A fiúk kinevették, hogy találhat ki ilyen butaságot. A kisfiú elkeseredett, otthagyta őket és 
elindult haza. Szomorúan, könnyeit törölgetve lépett be a kertkapun. Amikor meglátta édesany-
ját, akkor már a boldogságtól kezdett sírni. Édesanyja kitárt karokkal szaladt felé. Szorosan át-
ölelte a fiát, ahogy a baleset előtt. Percekig álltak így. Ezután belépett a szobájába és meglátta 
a rengeteg játékot. Tudta, hogy ő ezt nem kérte a haltól. Egy darabig játszott a játékokkal, 
majd összeszedte őket. Az anyukája megkérdezte a kisfiút, hova viszi a sok játékot, amit neki 
varázsolt a hal. 

- Úgy gondolom, édesanyám, hogy vannak olyan gyerekek, akik nálam is jobban fognak örülni 
a játékoknak. 

El is vitte a falu szélére, ahol a szegény gyerekek laktak. Szét is osztotta a játékokat. Azt 
mondta mosolyogva az anyukája: 

- Mondd, kisfiam, nem bántad meg, hogy odaadtad a játékokat? 

A kisfiú ránézett édesanyjára és ismét könnybe lábadt a szeme. Azt felelte: 

- Szépek volt a játékok, de a legértékesebb ajándék az ölelésed, a mosolyod, és a boldogsá-
god. 

Sokáig beszélgettek este, majd lefeküdtek aludni. 

      Másnap a kisfiú visszament a tóhoz, hogy megköszönje az aranyhalnak, amit értük tett. 

De a halat a kisfiú soha többé nem látta, csak egy hang hallatszott, amit a szél fújt arra:  
„Tiszta szívű gyermek vagy, és felnőttként is maradj az”. 

 

                                                                                                                                László Viktor 

                                                                                                                                  5. f osztály 

 

Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján szavalóversenyen vehettünk részt. Az ötödik-hatodikos 
korosztály legügyesebbjei: I. Matos Dániel (6. e osztály) II. Biró Péter (6. f) III. Pókai Eszter (6. 
e) A hetedik-nyolcadikosok versenyében egy versenyzőt, Gillich Athina 8. f osztályos tanulót 
díjazták. 

Ebben az évbe először rendeztek meseíró versenyt ötödikes diáktársainknak. A sok érdekes, 
izgalmas írás közül nehéz volt választani. A legjobbnak ítélt mesét László Viktor 5. f osztályos 
tanuló írta, második helyezett Sebestyén Hermina lett, a harmadik helyezést  pedig Szabó Máté 
érte el. Itt olvashatjátok a győztes meséket. 



                       Az elvarázsolt királyfiak 

    Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy király a három fiával, mígnem 
egy gonosz varázsló 3 cápává varázsolta a gyerekeket. Ők ezután a tenger 
mély, kék vízében éltek. 

    A varázsló közölte a királlyal, hogy csak akkor kaphatja vissza gyermekit, 
ha 3 próbát teljesít. Első próba: Készíts a 4 fejű sárkány májából sárkány 
májkrémet! A király elindult, hogy megküzdjön a sárkánnyal. Amikor megta-
lálta, a sárkány éktelen nevetésbe kezdett és mindaddig abba se hagyta, amíg ki nem lehelte a lelkét. Ek-
kor a király elkészítette a májkrémet és elvitte a varázslónak. 

   Második próba: Hozza le neki a grillmadár könnyét! A király elindult, hogy meg keresse a madarat. Ment 
mindenfelé, de senki sem tudta, hol lakik a griff. Egyszer vándorlása során elért a háromszögű kerekerdő-
be, ahol egy ………… elmondta neki, hogy a madarat a világ legmagasabb pontján, Monte Vereszten ke-
resse. Amikor megérkezett, elmesélte történetét a madárnak, akinek oly nagyon megesett a szíve rajta, 
hogy elsírta magát. A király felfogta a könnyét és elvitte a varázslónak. 

   A gonosz mágus közölte vele a harmadik próbát. Ha ezt teljesíti, akkor újra együtt lehet a gyerekeivel, 
ha nem akkor élhetik tovább cápa életüket. Új feladata az volt, hogy válassza ki az összes cápája közül 
gyermekeit. Ekkor a király gondolkodóba esett, hogy mit tegyen. Magához vette a legidősebb fia focilab-
dáját, középső fia kis autóját, legkisebb fia legóját. Gyermeki kedvelt játékaival elindult, hogy kiválassza 
őket. A sok cápa csak úgy úszkált ide oda, de amikor elővette a játékokat, három cápa el sem mozdult 
mellőle. Ekkor kijelentette hogy ők a gyermekei. A varázsló visszaváltoztatta a fiúkat. 

    Ezután boldogan éltek míg meg nem haltak. 

                                                                                                                              Sebestyén Hermina 

                                                                                                                                          5. e 

                       A titokzatos polip 

   Élt-éldegélt az Óperenciás-tengeren is túl, akarom mondani, abban 
benne egy 16 karú polip. Ez a polip hatalmas volt. Egy sötét és félel-
metes helyen lakott, a Rémisztő szikla hasadékában. 

    Ezt a helyet minden vízi élőlény, sőt még a legtöbb tengerész is el-
kerülte. Ennek a polipnak, ha mérges volt, vérvörös színe volt, ha pe-
dig békésen aludt, lilában és fehérben pompázott. A hatalmas bestia 
hetente egyszer járt vadászni, de akkor a halak, rákok elő se merész-
kedtek, mert tudták, hogy ilyenkor a polip a fél tengert kipusztítja. 

100 halat 50 rákot és 2 hajót pusztított el legénységgel együtt. Mondák keringtek a tengeri szörnyről. Az 
emberek fülébe jutott minden hír a polipról, ezért egyből neveket adtak neki. A hajók réme, a tenger ura, 
tengeri szörnyeteg. A hajóskapitányok nem mertek hajóra szállni. De köztük is akadt bátor ember. Hádok 
kapitány . Hádok kapitány összegyűjtötte mindenre elszánt legénységet. A legénységben szakácsok, bál-
navadászok, katonák és búvárok voltak. A legénység egész nap a hajó körül forgott. Másnap indult a hajó. 
Az emberek bizakodva intettek búcsút Hádok kapitánynak és a legénységnek. Sok fegyvert és élelmet 
vittek magukkal. Már a nyílt vízen jártak . Mindenféle hálókat, csapdákat, csalikat vetettek ki. Már három 
napja a polipot keresték, de a bestiának hűlt helye sem volt. Szokás szerint a legénység ellenőrizte a há-
lókat. Egyszer csak látják, hogy rángatózik valami a hálóban. Húzzák-húzzák a hálót, de látják, ez csak 
egy cápa. Még három nap három éjjel keresték a bestiát. Az egyik ember észre vette, hogy fodrozódnak a 
hullámok egy helyen. Látták a hálót, benne a 16 karú szörnyet. A polip tekergett, próbált kiszabadulni a 
hálóból, de akármilyen jó szabaduló művész, nem ment neki. Feladta. A hajón nagy volt az öröm. A poli-
pot a hajóhoz kötötték és elvitték a partra. Amikor már közel jártak a kikötőhöz, meglátták az embereket. 
Kikötöttek. Az emberek neki akartak rontani a polipnak, de Hádok kapitány visszatartotta őket. 

-Van egy ötletem - mondta Hádok kapitány. - Szelídítsük meg, hátha hasznunkra válik. 

Az emberek megfogadták a tanácsot. Odakötözték a bestiát egy cölöphöz a vízben. Leszállt az est. A po-
lip csak erre várt. Letépte a köteleket és úszott, ahogy csak tudott. Visszament a sziklahasadékába és 
megfogadta, soha nem bánt többé senkit. 

   Azóta se látta senki, de a mondák fennmaradtak róla. Itt a vége ússz el véle. 

                                                                                                                                           Szabó Máté                                                       

                                                                                                                                                  5. e 
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REJTVÉNYSZELVÉNY 
Fejtsétek meg a fenti rejtvényt! Vágjátok ki a rejtvényszelvényt! 

A helyes megfejtéseket írjátok a Rejtvényszelvény hátoldalára! Ne felejtsétek 
el feltüntetni a neveteket és az osztályotokat! A megfejtéseket február 13-ig 
tehetitek be a Holló Katalin tanár néni asztalán elhelyezett dobozba.  

A helyes megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki.  

Sorsolás február 15-én, nagyszünetben az aulában. 

1. Milyen népszokás kapcsolódik a képhez? 

2. Melyik városban rendeznek ilyenkor mulatságot? 

3. Voltak-e szarvak a régi álarcokon? 

4. Kiket ijesztettek meg a monda szerint a mohácsiak? 

5. Kérdezősködj! Mikor volt a „mohácsi vész”?  

6. Kik a sokacok? 

A Szélkirálynő ismét útra kel, és ez az utazás, ha lehet, még az eddi-
gieknél is kalandosabb. Rumini és barátai egy háborúskodás kellős 
közepébe csöppennek: a dzsungel különös népei állnak harcban a 
túlélésért. Galléros Fecó régi barátai, a mindenre elszánt ripacsok, a 
jó kedélyű denevérek, és az igazságtalanul száműzött trónörökös pró-
bálják megmenteni Datolyapartot a végső pusztulástól, és ebben a 
Szélkirálynő legénysége is segítségükre siet. Vérszívó denevérek, cá-
pák, egy ostoba selyemmajom király és egy titokzatos varázsló is ne-
hezítik egér-tengerészeink küldetését. S hogy a baj még nagyobb le-
gyen, egy kalóztámadás során maga a Szélkirálynő is odavész. 



Rejtvényszelvény 

A helyes megfejtés:.1.  ................................................................................................................. 

2...............................................................   3. .............................................................................. 

4. .................................................................................................................................................. 

5.................................................................................................................................................... 

6. .................................................................................................................................................. 

Neved:..........................................................................  osztályod:.............................................. 

        2013. február 12-én 

        VÁROSI FARSANG 

               Program: 

            15.00 órakor 

                  GYÜLEKEZŐ ÉS TÉRZENE 

                          a Városháza előtt 

                                15.15 órakor 

            SZÍNES, MASKARÁS FELVONULÁS 

       (Városháza – Szabadság tér – Városháza) 

               KÖSZÖNTŐ ÉS FARSANGI MŰSOR, 

            TÉLBÚCSÚZTATÓ KISZEBÁBÉGETÉS, 

                          FÁNKEVŐ VERSENY 

           A Városháza előtt mézédes, forró teát,  

                    fűszeres forralt bort és fánkot  

          kínálnak a művelődési központ dolgozói. 

   „Hol volt, hol nem volt, a zöldség kerteken innen és túl, élt egy király, aki nagy gondot fordított a 
népe rendszeres testmozgására és egészséges táplálkozására. Nem is volt ott elhízás, magas 
vérnyomás, magas koleszterin…! A király fia Vitamin herceg, egy reggeli kocogás közben hatal-
mas kastély mellett haladt el. Felpillant, s gyönyörűséges lányt lát a kastély ablakában. Azonnal 
beleszeretett a lányba. Mostantól Vitamin herceg minden nap a kastély felé futott, hogy láthassa 
szerelmét. Egy nap megszólította:  

- Ki vagy te gyönyörűséges leány? Gyere le hozzám, beszélgessünk! 

- Kalória hercegnő vagyok! Nem megyek le, nem járok már régen ki a palotából. 

- Félsz tőlem? 

- Nem attól félek. Ha meglátsz megijedsz, és soha többé nem láthatlak már. 

- Ugyan már, mért ijednék meg? Gyere, ígérem, itt maradok! 

A herceg kérlelésére lejött a palota udvarába. Igen! Lett volna mitől megijedni, de a szerelem erő-
sebb volt a herceg szívében és nem törődött Kalória hercegnő külsejével. Lelket öntött  belé, és 
attól a naptól együtt futottak, sportoltak. Kalória hercegnő külseje nagyon megváltozott, lelke bol-
dogabb lett és Vitamin király nem bírta palástolni érzelmeit, feleségül kérte.  

      Kalória hercegnő és Vitamin herceg nagy lagzit csaptak, és még mai élnek.” 

                                                                                                                                                                                 Fábián Brigitta 4.e 

Kalória hercegnő és Vitamin király 

"10 ÉVES A TÁNCTAGOZAT" 

- TÁNCMŰVÉSZETI PROGRAMSOROZAT - 

2013. február 21-én 

18 órakor 

A jubileumi rendezvénysorozat ötödik programja:  
 

„…LÉPNI SEM, NÉZNI SEM… ” 

- szerelmi témájú táncest  

a BONI tánctagozatának előadásában- 

 

Rendező-koreográfus:  

Szarvas Szilvia 
 

Közreműködnek: 

Ferencz Gitta - ének  

Farkas Bertalan - gitár 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a táncosok  

a művelődési házba! 


