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A ZSÁMBOKI BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA – 2018. JÚNIUS- 2018. 
NOVEMBER 

XXIX. ÉVF. 1. SZÁM 
  

HATÁRTALANUL! 2018 
 KIRÁNDULÁS KALOTASZENTKIRÁLYRA 

A 2017/18-as tanév 2. félévében ismét lehetőségünk nyílt részt venni a 
hetedik osztályosok számára kiírt pályázaton, melynek célja anyagi támogatás 
elnyerése egy pár napos határon túli kiránduláshoz, valamint az ottani magyar 
gyerekekkel kapcsolatok építése. Úticélként Kalotaszentkirályt választottuk, 
ahol – testvériskolánk pedagógusai és diákjai közreműködésével – már több sike-
res látogatáson vehettek részt iskolánk tanulói. Szerencsére a pályázatunkat 
kedvezően bírálták el, így a jelenlegi hetedik osztályosaink négy felejthetetlen 
napot tölthettek el ebben a csodás kis faluban 2018. szeptember 26-tól 29-ig. 
1. nap 

Autóbusszal indultunk el szerdán reggel az iskolánk elől. Az utazással töl-
tött néhány óra viszonylag hamar eltelt, dél körül már Nagyváradon voltunk. A 
Szent László templom előtt meghallgattuk Szent László királyunk utolsó győzel-
méről szóló mondát Nyika-Gáspár Norbert tolmácsolásában, majd körülnéztünk a 
templom belsejében is.  

Délután megálltunk Körösrévnél, ahol a Zichy-cseppkőbarlangot néztük 
meg. Igaz, hogy az oda vezető úton néhányan eltévedtek, de végül mindenki cél-
hoz ért. Kalandos túrát tehettünk a föld alatt, a Királyerdő-hegység mészkő-
gyomrának belsejében. Néhányan a „Szerelem forrásából” is ittak, a természet-
kedvelők pedig karnyújtásnyi távolságból csodálhatták meg a barlang lakóit, a 
denevéreket. 

Estére érkeztünk meg a kalotaszentkirályi Ady Endre Iskola kollégiumá-
hoz. Finom vacsorával vártak bennünket, és a bentlakókkal is gyorsan összeba-
rátkoztunk.  
2. nap 

A következő délelőttöt a faluban és az iskolában töltöttük. Megismerked-
tünk az ottani hetedikesekkel. Meglepetésünkre ők csak nyolcan vannak! Itthon-
ról egy kis ajándékcsomagot vittünk nekik, melyek összeállítását köszönjük a he-
tedikes szülői munkaközösség tagjainak. 
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Amíg a vendéglátóink az iskolában tanultak, mi megnéztük a falu néhány 
nevezetességét. Berda Máté, helybéli 8. osztályos tanuló kalauzolt bennünket. A 
helyi református templom mindannyiunknak érdekes volt, hiszen ilyet még nem 
sokan láttunk belülről. 

Ezt követően megnéztük a Tájházat, ahol a gazdag helytörténeti 
gyűjteményről, a régi falusi életről idegenvezetőnk, Máté sok érdekességet 
mesélt nekünk. Néhány hasonlóságot is felfedeztünk a zsámboki és a 
kalotaszentkirályi hagyományok között. 

A következő állomás az iskola mellett kialakított Ady-emlékszoba volt. Itt 
Ady Endre életéről, családjáról láthattunk fotókat, korabeli újságcikkeket. Meg-
tudtuk, hogy a költő ebben a faluban írta A Kalota partján című versét, melyet 
később meg is hallgattunk, miután koszorút helyeztünk el a költő emlékműve 
előtt. 
Végül visszatértünk az iskolába, ahol a helyi hetedikesekkel egy kézműves foglal-
kozáson vettünk részt Mártika néni vezetésével. Fém domborművet mintáztunk, 
majd ezt ráhelyezve egy fémdobozra ceruzatartót készítettünk. 

Délután a hetedikeseink együtt kirándultak a havasrekettyei Menyasz-
szonyfátyol-vízeséshez. Szép időben, szép tájakon barangolhattunk a közeli er-
dőkben Lovász Edit, vendéglátóink osztályfőnöke vezetésével. 
3.nap 

Péntekre egész napos kirándulást terveztünk Tordára, közösen a 
kalotaszentkirályiakkal. Ők azonban sajnos nem tudtak velünk jönni iskolai elfog-
laltságuk miatt, így magunkban indultunk el a másfél órás útra. Először a Tordai 
Sóbányát kerestük fel. Kicsit sokáig kerestük ugyan, de végül megérkeztünk. Pá-
ratlan látványban volt részünk! 

Délután a Szent László királyról szóló mondából jól ismert Tordai-
hasadékot látogattuk meg. Elámultunk, hogy mekkora sziklafalak szegélyezik a 
kicsiny Torda-patakot. Valóságos törpének érezhettük magunkat, miközben a 
szűk szurdokvölgyben lépkedtünk a csúszósra lecsiszolt köveken. Ez egy igazán 
kalandos gyalogtúra volt! 
4. nap 

A hazaindulás napján is vártak még bennünket érdekes látnivalók, mi még-
sem izgalommal ébredtünk. Mindenki sajnálta, hogy eltelt ez a néhány nap, és el 
kell búcsúznunk a vidám kollégiumi estéktől, a kalotaszentkirályiaktól. Reggel már 
otthonosan mentünk a kisboltba, ám szomorúak voltunk, hiszen ez volt a faluban 
az utolsó túránk. 

Aznapi első állomásunk Körösfőn volt, ahol a helyi református templomba 
látogattunk el. Az 1700-as években épült és berendezett templom sokban hason-
lított a kalotaszentkirályihoz, eredeti berendezése miatt mégis ámulatba ejtő 
volt. 
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Rövid utazás után Csucsán, Ady Endre és felesége, Boncza Berta egykori 
kastélyánál álltunk meg, ahol a költő emlékére berendezett szobát néztük meg. 
Emellett egy régi ortodox fatemplom apró épülete, és az ott szolgálatot teljesí-
tő apácák keltették fel itt a figyelmünket. 

A következő rövid pihenőnket a Királyhágónál tartottuk, és egy utolsó pil-
lantást vetettünk Erdély, „az erdőn túli területek” gyönyörű hegyeire, erdeire. 
Sokan kívánták magukban: „Bárcsak hamarosan visszatérhetnék!” 

Romániai utazásunk utolsó állomása Nagyszalontán volt, a gyönyörűen fel-
újított Arany János Emlékmúzemban. A gyűjteménynek a város egykori várának 
fennmaradt toronyépülete, a Csonka-torony ad helyet. Modern és szórakoztató 
formában idézhettük fel, amit tavaly a költőről és a verseiről tanultunk, valamint 
új ismereteket is szerezhettünk. 

Ezután Méhkeréknél léptünk Magyarország területére – kisebb várakozás 
után. Innen néhány óra alatt, estére értünk Zsámbokra.  
Köszönetnyilvánítás 

Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy anyagi támoga-
tásával lehetővé tette az utazást, a Dunakeszi Tankerületi Központnak, hogy is-
kolánkat segítette a pályázat elkészítésében, a szülőknek, akik biztosították, 
hogy gyermekük gondtalanul részt vehessen a kiránduláson. Köszönjük a kalota-
szentkirályi Ady Endre Iskola diákjainak és pedagógusainak, hogy vendégül láttak 
minket, és bepillantást engedtek iskolájuk és kollégiumuk hétköznapjaiba. Nagy 
segítségünkre volt Okos-Rigó Dénes igazgató úr, Lovász Edit osztályfőnök, Berda 

Máté tanuló és Kolcsár Attila gondnok, aki a kellemes szállásról és a finom éte-
lekről gondoskodott. Köszönjük Szilágyiné Márkus Mária projektmenedzserünk-
nek, hogy a programok gördülékeny lebonyolítását vigyázta. Külön köszönet illeti 
a szülői munkaközösség két tagját, Gódor Mónika Erikát és Bagó Anikót önzetlen 
segítő munkájukért, valamint a kísérőként és aktív közreműködőként velünk uta-
zó pedagógusokat, Lapu Mártát és Lázárné Both Máriát, akik a gyerekek ismere-
teit gazdagították, tevékenységükkel hozzájárultak a kirándulás programjának 
színesebbé, tartalmasabbá tételéhez. 

Drabos Sándorné 
osztályfőnök 

A hetedikesek élményeiből – saját szavaikkal: 
Nyika-Gáspár Norbert: 
A csütörtöki nap volt a legjobb. Megmosakodtunk és megreggeliztünk, utána be-
mentünk a hetedikesekhez megismerkedni. Mártika néni behozta a dobozokat, 
amiket gyűjtöttünk, abból csináltunk ceruzatartókat. Sokat beszélgettünk a he-
tedikesekkel, délután pedig elmentünk a Rekiceli-vízeséshez. Miután elsétáltunk 
a vízeséshez, sokat fotóztunk, majd kis idő múlva felmásztunk a hegytetőre. Na-
gyon szép volt a látvány, ami ott fogadott bennünket. Miután lejöttünk, elindul-
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tunk a kollégiumhoz. Megvacsoráztunk és utána szabadprogram volt. Megfüröd-
tünk és még beszélgettünk, majd lefeküdtünk. Ez a nap volt a kedvencem.  
Oláh Dávid: 
Nekem a kiránduláson a szakadékok tetszettek a legjobban. Ahogy mentünk mi-
nél feljebb, mindig volt kb. 10 méterre egy szakadék. Nagyon kíváncsi voltam, 
hogy mennyit haladtunk, és minél feljebb jutottunk, annál szebb volt. Sajnos nem 
lehetett közel menni a szakadékokhoz, mert veszélyes. Szerintem megérte eny-
nyit sétálni. Ez a három nap nagyon jó volt! 
Gönczöl József:  
Ami nekem a legjobban tetszett, az a Tordai Sóbánya volt. Ültünk ott egy óriás-
keréken, ami nagyon jó volt. Ott lehet csónakázni is, de azon nem mentünk. Ne-
kem a kiránduláson ezt tetszett a legjobban.  
Szabó Barbara: 
A Tordai-hasadék tetszett a legjobban. Az erdőben sétáltunk függőhidakon, a 
szakadékok mellett drótkötelekbe kapaszkodunk, és a csúszós köveken sétáltunk. 
Nagyon rossz hidakon mentünk át, és ez volt visszafelé is. Tetszett még a temp-
lom is. Egyik reggel 9:30 körül elindultunk a helyi református templomhoz. Belül-
ről nagyon díszes és nagyon kidolgozott volt. Amikor kimentünk az udvarába, lát-
tunk ott egy Ady emléktáblát is. Az udvar sok virággal és díszes faállványokkal 
volt tele. Láttunk még egy Mátyás korában készült harangot is. Nagyon szép volt, 
örültem, hogy megnézhettem. 
Lakatos Evelin: 
A legjobb élmény a kiránduláson nekem a cseppkőbarlang és a buszozás volt. A 
Menyasszonyfátyol-vízesés is nagyon szép volt, csak ott egy kicsit hideg volt. Az 
volt a legrosszabb, amikor majdnem beleestem a szakadékba.  
Liptai Franciska Zsófia: 
Nekem a legjobban a vízesés tetszett, meg amikor mentünk a cseppkőbarlangba. 
Szép volt a templom és a Tordai Sóbánya is. Jó volt, amikor sétáltunk az erdő-
ben, és a határon a sok várakozás. Az volt a legizgalmasabb, amikor a láncokba 
kapaszkodtunk, és nagy köveken kellett menni a Tordai-hasadékban. Néha csak 
60 cm-es helyünk volt, ott mentünk a szakadék mellett.  
Kis Kornél: 
Nekem a kiránduláson a Menyasszonyfátyol-vízesés tetszett a legjobban. A má-
sodik napon délután az ottani hetedikesekkel indultunk el oda. Az úton odafelé 
összebarátkoztam az erdélyi fiúkkal. Amikor odaértünk, egy hosszú séta várt 
ránk, közel 10 000 lépést tettünk meg. Nagyon szép volt a táj, és a vízesés is 
nagyon tetszett. A legjobb barátom az erdélyiek közül Puskás Zsolti lett. Remé-
lem, még találkozom vele és a többi ottani hetedikessel is. 
Nemecskó Noel: 
A kiránduláson a Tordai Sóbánya tetszett a legjobban. 13 emelet mélyen voltunk, 
és felültünk egy óriáskerékre is.  
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Gódor Zoltán: 
A legjobban a Tordai-hasadék tetszett, mert nagyon szép volt, és ott sokat tú-
ráztunk. A hasadékban a Torda-patak folyt végig, és nagyon keskeny úton men-
tünk. Nagyon sziklás és csúszós volt, éppen ezért elég izgalmas is. 
Gajdics Dorottya: 
A legjobb élményem a kiránduláson első nap volt a cseppkőbarlangban. A második 
nap is tetszett, amikor a kalotaszentkirályi gyerekkel voltunk kirándulni a Meny-
asszonyfátyol-vízesésnél.  
Bartos Lilla: 
A legjobb a kirándulásból nekem a Menyasszonyfátyol-vízesés és a túrázás volt. 
A Tordai-hasadék is tetszett, ahol fahidakon kellett átmenni, és meredek utakon 
menni. A cseppkőbarlangban is jó volt, csak meredek lépcsők voltak, és le kellett 
hajolni, mert túl alacsonyan volt a mennyezet. Jó sokat kellett sétálni, mire a 
barlanghoz értünk, és az odavezető út is nagyon szép volt.  

Iskolások lettünk 
Idén szeptemberben 17 kisgyermek  lépte át iskolánk küszöbét, hogy az önfe-
ledt, játékos óvodai éveket komoly munkát és erőfeszítést igénylő iskolai életre 
cserélje. Nagyon várták már azt a pillanatot, amikor a nyolcadikosok kezét meg-
fogva átsétálhattak az iskolába, és részt vehettek életük első tanévnyitó ünnep-
ségén.  
Ezután nyomban megkezdődött a komoly munka, melynek során lépésről lépésre 
megismerkednek a betűk, számok világával, a tanév végére elsajátítják az olva-
sás, írás, számolás tudományát. 
Az első napok az ismerkedéssel teltek. Az iskola épülete, a tanterem a padokkal, 
táblával, a tornaterem, a mosdók, az ebédlő, a két udvar…. mind-mind ismeretlen 
terület volt számukra. Szép lassan azonban megismerkedtek az új környezettel, 
és most már otthonosan mozognak benne. Az első napok nehézségei után már 
tudják, mikor mit kell elővenni a táskából, jól tájékozódnak a tolltartóban is. Ha 
valakinek valami nem sikerül, szívesen segítenek egymásnak. Az órákon szépen 
figyelnek, jelentkeznek, szorgalmasan írják a számokat, betűket. Már tudják, mit 
jelent összeadni és kivonni, az olvasás órán megtanult betűket pedig próbálgatják 
összeolvasni, írás órán egyre hosszabb szavakat leírni. 
Persze még nagyon sok a tanulni való, de a tanév vége még messze van! Igyekezni 
fogunk, hogy jó magatartással és megfelelő szorgalommal – Mártika néni és Haj-
nika néni segítségével - jövőre mindannyian együtt léphessünk át a második osz-
tályba! 

Péter Lászlóné Ilike néni 
Gyarmathy Zsigáné Alkotótábor 2018 

Június 16-án indultunk Erdélybe. Apukám, Zoé, Melcsi, Kitti és én ültünk egy au-
tóban. Kitti először volt külföldön. (Szerencsére Romániában nem találkoztunk 
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metroval) Mi tavaly már voltunk Alkotótáborban, és nagyon élveztük. Az ideit is 
nagyon vártuk. 
Úgy két óra körül meg is érkeztünk az Ady Endre Általános Iskolába, ahol idén, 
Dénes bácsi jóvoltából Bezsánszkik lettünk. Jót mulattunk a franciásított nevün-
kön. 
Ebéd után boldogan foglaltuk el helyünket egy négyágyas szobában. Sajnos az 
ablak kicsit közel volt a kéményhez, így ritkán szellőztettünk, de ez nem számí-
tott, mert a napot nem a szobában töltöttük. 
Hétfőn még volt egy kis barangolás a faluban. Három csapatra voltunk osztva, és 
szentkirályi vezetőinkkel pontokat kerestünk. Kaptunk egy térképet és egy pa-
pírt, amin versek voltak. Ezek alapján kellett megkeresünk a pontokat. Nekem az 
tetszett a legjobban az egészben, hogy a vers kivezetett bennünket a faluból, 
majd azt írta, hogy ne menjünk vissza a faluba, de térjünk rá a köves útra (ami 
visszavezet a faluba), és közben nézzük a térképet (ami a faluról készült). 
Este még énekeltünk egyet, a kalotaszentkirályiak megtanítottak nekünk egy 
dalt. A címe: Udvaromon hármat fordult a kocsi. 
A másnap alkotással telt. Kicsit fáradtak voltunk, mert tudjátok, mennyit alud-
tunk az éjjel… 
Lehetett bogozni, karkötőzni, keresztszemezni, gyöngyözni, írás után varrni, fa-
ragni és még fonalgrafikázni is. Én persze rögtön a keresztszemezéshez mentem. 
Már tavaly is ezt csináltam, és nagyon megtetszett. Mások egy adott mintát 
varrtak, nyakláncot készítettek, én viszont egyéni vállalkozásba kezdtem. Sze-
gélymintát keresztszemeztem az anyagra, amit kaptam. Ezt a mintát én találtam 
ki. Nem volt könnyű feladat, az anyag viszonylag nagy volt. Egész nap ezen dol-
goztam,de a végeredmény nagyon szép lett. 
Ezen az estén a szilágylompértiak adták elő saját dalukat: Porzik, porzik a 
lompérti utca. 
Szerdán kirándulni mentünk. Meglátogattunk két templomot és egy temetőt. Itt 
a kézimunkákat és a motívumokat figyeltük leginkább. Hihetetlen varrások és 
keresztszemezések borították a templomok falát. Kaptam is egy kis ihletet. A 
temetőben főleg a kopjafák faragását figyeltük. Nagyon tetszett az út. 
Ebédre hazaértünk és utána még lehetett kézműveskedni. Aznap délután bogoz-
tam Melcsivel. Csodálatos virágtartó került ki a kezünk közül, melyen közösen 
dolgoztunk. Különösen szép lett, mert még tavaly kitaláltunk egy egyéni techni-
kát. Mivel a nap bogozással telt, így a keresztszemessel aznap nem haladtam. 
Este táncház volt. Élveztem, és nagyon jó volt ez elsajátítani, csak Kitti –ő volt a 
párom- sajnos nem értette a lépéseket. Kicsit furcsa volt, ugyanis a lányok há-
romszor annyian voltak idén, mint a fiúk. 
Csütörtökön egész nap keresztszemeztem. Végig dolgoztam, szünetekre se men-
tem ki, kész akartam lenni másnapra. Csak ebédhez mentem ki, meg elvenni egy 
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szelet dinnyét. Uzsonnázni nem uzsonnáztam, de nem voltam éhes, meg a hét vé-
ge felé már egyébként is kezdtem zsíroskenyér-mérgezést kapni. 
Megérte a sok fáradozás, a végeredmény gyönyörű lett! Nagyon büszke vagyok 
rá! 
Aznap este mi énekeltünk, címe: A zsámboki templomtorony. 
A tábortűz hatalmas volt, és eleinte akkora és olyan sűrű füstöt okádott, hogy 
rendesen tartósítva lettünk mind, aztán akkora lángokat vetett, hogy tartottunk 
tőle, meggyullad valami más is. Sajnos nem tartott túl sokáig, mert leszakadt az 
ég. Ennek ellenére mindenki kint maradt, és hallgatták az éggel együtt bömbölő 
zenét. Kivéve engem, mert én kihasználva az alkalmat elfoglaltam a fürdőszobát. 
Másnap összepakoltunk, és igyekeztünk semmit se otthagyni. Kiállítottuk az alko-
tásainkat. Mindenki gyönyörű munkákat mutatott be. 
A kísérők minden nap kirándultak, úgyhogy jól leégtek a napon. Olyan vörösek 
voltak, mintha legalább is paradicsompürét kentek volna magukra naptej helyett. 
Mivel két nap múlva ökotábor indult, így a csapat fele ott maradt Kalotaszentki-
rályon. Én mindenesetre Kittivel hazamentem. Nagyon élveztem a hetet, és új 
barátokat is szereztem.  
Alig várom a következő alkotótábort! 

Becsjanszki Dorka Eszter 
Hétfő: 
Annyira nagyon vártuk ezt a napot, hogy már előző este csak azt mondtuk, hogy 
majd alszunk a kocsiba. Izgatott volt mindenki hisz volt, aki már egy éve nem lát-
ta a barátait és volt, aki még csak először vágott neki ennek a hosszú útnak. Ne-
künk nem is volt már annyira hosszú ez az örökkévalóság, de mégis izgultunk. 
Nagy meglepetésünkre időben odaértünk, és meg is tudtunk ebédelni. Ezután mi 
nyomban indultunk is a régi mégis új „szállásra”, mivel az osztálytársammal az 
egyik barátnőnknél aludtunk. Meg akartuk lepni, de valahogy nem sikerült. A suli-
nál mindenkit megvártunk, aztán megvolt a megnyitó, és máris egy feladattal bíz-
tak meg minket. Esőre állt az idő, de azt mondták, hogy ha esni kezd, majd sza-
ladunk. A csapatokban faluban és akörül kellett lefényképezni 6 táblát, és az 
utolsónál volt egy láda, amiben a mi neveink voltak benne, később ebből csináltunk 
névtáblát. Ezek után verset kellett írnunk, ami nagy nehezen sikerült. Egy szent-
királyi dalt énekeltünk közösen, amit akkor tanultunk meg, és azóta is sok szép 
emlék köt hozzá minket. Utána a szálláson megvacsoráztunk, és mindenki mehe-
tett a dolgára. Mi úgy döntöttünk, hogy elázunk…  
Kedd: 
Ezen a napon elég nehezünkre esett felkelni. Valahogy sikerült felbattyogni a 
sulihoz és ott elmondták, hogy miket lehet csinálni. Volt, aki faragott, bogozott, 
szőtt, fonalgrafikázott vagy gyöngyöt fűzött. Voltak, akiknek elég nehéz volt a 
döntés és órákig bolyongtak, de végül rájöttek, hogy nem az alkotáson van itt a 
hangsúly, hanem azon, hogy együtt lehetünk, és ez pótolhatatlan. Én aznap bo-
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goztam, amiről azt hittem, hogy már rég elfelejtettem.  Végül már mindenki csak 
az ebédet várta, ami gyorsan el is jött. Ebéd után még kimentünk a faluba, de 
folytattuk is az alkotásokat. Kellett csinálnunk egy videót a táborról péntekre, 
de erre elég későn került sor. Ezen az estén pedig lompérti dalt énekeltünk 
együtt, aztán megbeszéltük a másnapi kirándulást, majd hazamentünk enni és 
jöhetett az este. 
Szerda: 
Ma kirándulni mentünk. Először Zsobokon voltunk egy templomban és megnéztük 
a gyermekotthont is. Majd indultunk tovább Farnasra, ahol szintén egy régi 
templomot és harangot néztünk meg, ahonnan elképesztő volt a kilátás, és még 
egy lóval is összehaverkodtunk. Még ott elmentünk az idősek otthonához is. Ezu-
tán Ketesdre mentünk, ahol az egyik barátnőm lakik, és mivel mi már láttuk ezt a 
fakopjás temetőt, ezért elmentünk hozzájuk, és a szüleivel beszélgettünk. A 
többiek is gyorsan végeztek, mi meg ettünk addig egy jót. Bánffyhunyadra indul-
tunk megkoszorúzni egy szobrot, mert ez a tábor Gyarmathy Zsigáné nevét vise-
li, ezért fontos a falunak. Visszaérve a sulihoz már kész volt az ebéd, ezért 
ehettünk is. Utána folytattuk az alkotásokat. Ezen a napon mi énekeltünk, ami - 
mondjuk azt - többé kevésbé sikerült. Legalábbis a tanár úr 2 héten át biztosan 
ezt énekelte. Kicsit később táncoltunk az ottani szokásoknak megfelelően. Páro-
kat alakítottunk és kezdtük is. Igaz, nem volt a legtökéletesebb a tánc, de mi 
mindenképp élveztük. Talán ez az este volt a legjobb a héten, hisz olyanokkal ta-
lálkoztunk, akikről azt hittük, hogy az életben nem fogjuk őket látni. Ebből kifo-
lyólag elég keveset aludtunk aznap este. 
Csütörtök: 
Ezen a napon be kellett fejezzük az alkotásainkat, majdnem sikerült is. Délelőtt 
befejeztem a bogozást és utána megebédeltünk. Délután fonalgrafikáztunk, ba-
rátnőmmel lett is egy közös művünk. Míg a vacsoráig nem tudtunk mit kezdeni 
magunkkal, felmentünk aludni a koliba vagy filmezni, ki mit akart. Bográcsgulyás 
volt, alig tudtuk kivárni, annyira éhesek voltunk, de még meg kellett gyújtani a 
tábortüzet is, ami el nem maradhat. Akkor jutott eszébe mindenkinek, hogy a 
videó nincsen kész másnapra. Ezt valahogy el is felejtettük. Az eső miatt hama-
rabb lett vége mindennek, mint ahogy mi azt elterveztük, de így is felejthetetlen 
volt az az este is. Hajnalban persze mindenkinek eszébe jutott, hogy a videót 
meg kéne csinálni. Mivel rám volt bízva, ezért hajnali 3-kor, amit ki tudtam hozni 
magamból és ebből a hétből, megtettem. Mint másnap kiderült, annyira nem is 
lett rossz. Ezek után kidőltünk, mint a rosszak. 
Péntek: 
Ez a nap mindenkinek szomorú volt, hisz a búcsú az búcsú. Összeszedtünk min-
dent és kitettük a kiállításra, amiket alkottunk. Még 1-2 órát fociztunk, beszél-
gettünk, aztán táborzárás volt. Bemutattuk a videót, amibe a zenéé volt a fősze-
rep, mert utána mindenkinek az kellett. A verset is felolvastuk, amit írtunk tábor 
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elején és elgondolkoztunk, hogy mennyire gyorsan eltelt ez a pár nap. Kiosztották 
az okleveleket és a szőnyeget, amiket a héten szőttünk, 3 felé elvágtunk és ha-
zahoztuk. Érdekes volt ez a búcsú, mert csak a fele csapat indult haza, mivel a 
másik héten már kezdődött is az ökotábor. Nagyon furcsa volt, de mégis rossz, 
pedig mi aztán látjuk eleget a zsámbokiakat. Biztos csak a csapatszellem miatt.  
Hétvége: 
Nagyon élveztük azt a maradék 2 napot, amit a faluban tölthettünk. Szombaton 
bementünk Kolozsvárra barátnőnk testvéréhez, akinek egy tündéri kisfia van. 
Egész nap a városban voltunk, majd este a többiekkel szintén találkoztunk. A va-
sárnapot kb. végigaludtuk, 4-kor keltünk fel és vagy 10 órát kellett megnézzünk 
azért, hogy elhiggyük,  tényleg ennyi az idő. Eltelt gyorsan ez a nap is és nagyon 
köszönjük a szülőknek, hogy egy hétig a gondunkat viselték, eközben nagyon jóba 
lettünk, és ilyen kedves közvetlen emberekkel lehettünk a héten, és emellett na-
gyon finomakat is ehettünk. 

Majzik Nikoletta 8.o. 
 

Hosszú órák után megérkeztünk Kalotaszentkirályra, ahol ebéddel vártak minket. 
Megengedték, hogy válasszunk szobát. Mi: Zoé, Dorka, Kitti és én a 10. szobát 
választottuk. Ebéd után pihentünk, majd kezdődtek a foglalkozások. Mind a né-
gyen keresztszemeztünk, Zoé és Kitti faragott, mi Dorkával pedig bogoztunk. 
Nagyon tetszett a tábor, az étel is nagyon finom volt, és a gyerekek is nagyon 
kedvesek voltak. Ja és el ne felejtsem, hogy ezután a hosszú hét után még egy 
hétvégét töltöttünk Marika nénivel, hogy ezután az Ökotáborban folytatódjon a 
szünidő. 
Hétvége 
 Az Ökotábor előtti hétvégét egy panzióban töltöttem Marika nénivel, Zoéval és 
Dórival. Szombaton elmentünk a Rekiceli vízeséshez. Felmentünk a legtetejéig és 
egy idő után ki volt írva, hogy VIGYÁZAT VIPERÁK!!! Én persze rögtön megijed-
tem és Marika néni fokozta az ijedtséget azzal, hogy azt mondta: „ Ne hülyés-
kedj már Melinda, eddig is találkozhattunk volna viperákkal”. Visszafelé már na-
gyon fájt a lábunk, különösen Dórinak, mert ő a patakban belerúgott egy kőbe. 
Aztán megpillantottuk Marika néni kocsiját és elkezdtünk szaladni. Még soha 
életünkben nem örültünk ennyire egy kocsinak se! Főleg azért, mert 23 km-t gya-
logoltunk. Másnap úgy nézett ki, hogy nem megyünk sehova, mert esett az eső. 
Aztán mégis csak elmentünk a Bélesi-tóhoz. Sajnos nem tudtunk csónakázni, 
mert valószínű egy hullát kerestek. Úgyhogy így telt ez a hétvége, nekem nagyon 
tetszett. 

Mezei Melinda 6. o. 
Ökotábor 2018 

Hétfő: 
Mivel a hétvégét ott töltöttük, ezért ezen a napon is tudtunk sokat aludni. Vi-
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szont már alig vártam, hogy a többiek odaérjenek, mert már rég találkoztunk. 
Nagyon furcsa, de egyben jó érzés volt így várni őket. Elköszöntünk a szülőktől, 
és le is költöztünk a táborba. Ott még vártunk egy keveset a többiekre, de mikor 
megérkezett mindenki, elkezdtük a sátrakat felállítani. Elhittük, hogy sikerül-
het… elkezdett esni az eső, pedig már sok nem kellett volna ahhoz, hogy álljanak 
a sátrak. Végül csak megoldottuk, mert nem akartunk bent aludni házban. Ezek 
után csapatokra bontottak minket, és játszottunk valami mókusos játékot. Majd 
még kisebb csapatokat alkottunk, és állatszobrokat kellett csinálnunk közösen 
úgy, hogy az belőlünk állt. Mi pókok voltunk, de volt ott elefánt, páva és még sok 
más állat is. Miután elállt az eső, megbeszéltük a szabályokat és a szolgálatoso-
kat. Este barátnőm tesójáéknak nem volt felállítva a sátor, és nálunk kellett vol-
na aludjanak, de mi még a sötétben megcsináltuk, hisz 2 hete nem találkoztunk, 
igaz, nem olyan sok, de mégiscsak… és ezt tudták, hogy mi úgyis ott szerencsét-
lenkedünk majd. De ez a nap is eltelt úgy, elmentünk aludni. 
Kedd: 
Felkeltünk és szolgálatos is voltam, megbeszéltük a napot és kezdődhetett is. Ma 
a szokásos túra volt a Kőhegy tavához. Most tényleg csak odáig mentünk, mert 
nagyon vizes volt minden. Azt a feladatot kaptuk, hogy keressen meg mindenki 
egy virágot, 6pillangót és fényképezkedjen le vele. Ezek elkészültek, de nem volt 
rá idő, hogy bemutassuk. Mire leértünk a hegyről, készen volt az ebéd, és ehet-
tünk is. Ebéd után egy óriási társasjátékot kellett csinálnunk. Mindenkinek ki volt 
adva, hogy melyik részét csinálja. Egy páran kérdéseket kellett írjunk, könnyeb-
beket és nehezebbeket is. Volt köztük vicces és elgondolkodtató kérdés is. Saj-
nos nem jutottunk a játék végére, mert fürdeni kellett menni, de élvezetes volt, 
az biztos. Vacsoráztunk és utána mentünk a sátrakba.  
Szerda: 
Ez a nap ismét egy kirándulós nap volt. Reggeliztünk és kezdődhetett a nap. Egy 
picit késve indultunk el, ezért kellett siessünk a busszal, és páran egy picit rosz-
szul is lettünk, de gyorsan odaértünk. Mézgeden voltunk a cseppkőbarlangban. 
Tetszett nagyon, szép is volt. Azt is megmutatták, hogy milyen a föld alatt igazi 
sötétben lenni, semmihez sem lehet hasonlítani azt a vak sötétet. Hazafele meg-
álltunk egy öreg fánál, körbeölelgettük, megnéztük, hogy hányan kellünk hozzá és 
indultunk a táborba. Megbeszéltük, hogy milyen fagyi legyen majd, és el is men-
tünk fürdeni. Vacsoráztunk, este pedig csillagásztunk. Igaz, sose látom a képeket 
fent, de rájöttem, hogy nem csak én. Ettől függetlenül gyönyörű volt, mint min-
dig. És az ilyen esték után mindig eszembe jutnak a tábor napjai, amit együtt töl-
töttünk. De csillagászat után elment mindenki a sátrakhoz és alvás következett 
persze. 
Csütörtök: 
Felkeltünk, reggeliztünk és jöttek a megoldhatatlan feladatok. Piszkos sziva-
csokkal kellett vizet hordanunk fel egy edényből egy másikba. A cél az volt, hogy 
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lássuk, milyen károsak ezek a dolgok. Persze 2 csapat volt és mi lettünk a nyertes 
csapat, de talán akkor jobb lett volna veszteni. A nagy csapatból lett sok kicsi és 
hát mi voltunk az egyetlenek, ahol csak lányok voltak. Hajót kellett építenünk. Az 
egyik ottani lány rokonaitól szereztünk egy csomó alapanyagot. Most már csak az 
volt a baj, hogy egyszerűen nem tudtuk összefogatni azt a sok fát. Valahogy si-
került, a többi között azonban egy semminek tűnt,  a neve „Kiskacsa” volt. Be-
mentünk Szentkirályra és megnéztük a templomot, aztán pedig egy kis séta után 
a Kalota patakban kötöttünk ki. Szegény hajót le kellett engedni a patakon. Végig 
bírta az utat, tehát nagyon büszkék voltunk a „kiskacsánkra”. Élveztem nagyon, 
hogy végig mentünk egész a faluig a patakon keresztül. Jól leégtünk, de nem bán-
ta senki, mert olyan jó volt. Visszaérve a táborba megebédeltünk, majd tájfutás 
volt a faluban. Kérdésekre kellett válaszoljunk, ami még elment, de az volt a leg-
jobb, hogy legalább nem tévedtünk el. Egy kicsivel ezután mentünk is fürdeni. A 
táborban már kész volt a gulyás, és vacsora után picivel meg is gyújtottuk a tá-
bortüzet. Énekeltünk közben és beszélgettünk. A faluból is kijött a többi gyerek 
hozzánk a táborba utolsó napra. Végül mindenki elment a tűztől, én ottmaradtam 
és odajött a tanár úr, hogy ne bánkódjak, ez egy ilyen tábor, vége lesz. Sajnos 
igaza is lett. 
Péntek: 
Eljött ez is sajnos elég gyorsan. Utoljára keltünk fel ott, azon a helyen. Bár két 
hét után már hiányzott a családom, de mégis fájt eljönni. Reggeli után lebontot-
tuk a sátorokat, és táborzárás következett. Megkaptuk a pólókat és minden 
mást. Páran kellett énekeljünk, amit egy picit elrontottunk, de mindenkit megsi-
ratott, még minket is éneklés közben… Ezután jött a könnyes búcsú, és az utolsó 
pillanatig való integetés. A Királyhágónál még találkoztunk ismerős arcokkal, 
mert a kunadacsiak is elindultak hazafele. Nagyon jó volt ez a két hét, talán picit 
hosszú vagy kevés volt,  nem tudom eldönteni. De köszönjük mindenkinek, aki se-
gített létrehozni ezeket a csodás napokat!!! 

Majzik Nikoletta 8 .o. 
A nyár folyamán Ökotáborban voltunk Erdélyben. A tábor  Mogyorókerekén egy 
szép faluban volt. Nagyon jól éreztük magunkat, mivel mindenki kedves volt ve-
lünk, finom ételeket ettünk és sátoroztunk. A tábor folyamán több érdekes ve-
télkedő is volt. Minden napra volt program, elmentünk túrázni, megnéztünk egy 
református templomot, sétáltunk a Kalota patakban, meglátogattuk a mézgedi 
cseppkőbarlangot. Az utolsó estén bográcsoztunk és tábortüzet gyújtottunk. 
Pénteken összeszedtük a sátrakat, elbúcsúztunk és elindultunk hazafelé. 

Halasi Bálint  
6.osztály 

Július végén volt egy „ Ökotábor ” nevű tábor, amire Marika néni elvitt engem is. 
Nagyon izgultam a tábor miatt, mivel ez volt az első alkalom, hogy elhagyom az 
országot. Amikor eljött a tábor első napja, akkor inkább az osztálytársaimmal 
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bandáztam, de amikor volt egy olyan játék, amiben meg lehetett ismerkedni, ak-
kor egyre jobban megismertem és megkedveltem mindenkit. Nagyon sok érdekes 
és szórakoztató játék és program volt a további napokban. Viszont az utolsó nap 
volt a legszomorúbb nap: a búcsú napja. Amikor mentünk haza, akkor elgondol-
koztam, hogy milyen jó volt ez a hét. Minden és mindenki nagyon hiányzott, mivel 
nagyon imádtam, sőt szerintem ez volt életem legjobb tábora. Köszönöm Marika 
néninek és mindenkinek ezt a nagy élményt, remélem, máskor is lesz ilyenben ré-
szem. 

Soós János  
6.osztály 

 
Ecsenyben táboroztunk 

A Lecsófesztivál után ismét részt vehettem az Ecsenyben megrendezett 5 napos 
nyári táborban, ahol a nyolcadikos Tóth Norbi, a hetedikesek közül Dorka, Niki, 
Levi és én, az ötödikesek közül Zoé és Melcsi vett részt a zsámboki Bajza Lenke 
Általános Iskolából. Erdélyből, a kalotaszentkirályi iskolából 16 diák vett részt, 
mert csak ennyi férőhely volt a buszban, amivel ide utaztak. Bennünket az osz-
tályfőnökünk, Marika néni, Niki anyukája és az én apukám szállított kocsival, az 
erdélyiek Attila bácsi által vezetett kisbusszal érkeztek a tesitanárral, Norbi 
bácsival. 

Az út nagyon hosszú volt, mert az autópályán nagy dugók voltak, sokat álltunk, 
ezért délután csak rövid ideig tudtunk a Balatonban fürdeni a balatonlellei sza-
bad strandon. Itt vártuk be az erdélyieket is, akikkel nagyon megörültünk egy-
másnak.  

Fürdőzés után igyekeztünk Ecsenybe, mert a táborban még fel kellett állítanunk 
a sátrainkat, mert a jurtákat korábban tönkretette a szél, és még nem építették 
újjá. A finom vacsorát elfogyasztva sokat beszélgettünk még egymással.  

A tábor ideje alatt fürdőzhettünk a Balatonban, de egy napot a kaposvári Virág-
fürdőben is töltöttünk, ahol a csúszdák és a szép környezet további élményekhez 
juttattak bennünket. A táborban is volt egy fedett kis medence, ahol jókat szó-
rakoztunk. Még Norbi bácsi is bejött a vízbe, és két csapatot alkotva vízilabdáz-
tunk. Egy nap meglátogattuk a Kaposfüreden a Deseda-tavat, ahol hajókirándulá-
son, biciklitúrán is részt vehettünk, fürödhettünk a tóban. A tó melletti látogató 
központban létesített kiállításon megismerkedhettünk a környék élővilágával, 
annak érdekességeivel. Voltunk Somogyváron is, a nemzeti történelmi emlékhe-
lyen, ahol a bencés apátság romjai voltak meglátogathatók. Itt volt egy magas 
kilátó is, ahonnan jó kilátás volt. Az itteni látogató központban interaktív kiállí-
táson megismerkedhettünk az apátságot alapító Szent László-kori emlékekkel és 
a feltárás folyamatával. Apa mindenhol fényképezett és feltöltötte a 
facebookra. Egyik este vacsora után még Levit is felköszöntöttük, mert azon a 
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napon volt a szülinapja. Levi nagyon meg volt lepődve. Egy tortát kapott, amiből 
mindannyian ettünk.  

Utolsó este bográcsban készített vacsorát Marika néni és Ildi néni. Mi a Bala-
tonban fürödtünk és mire este visszaértünk a táborba, már nagyon éhesek vol-
tunk. A babgulyás vacsora nagyon finom volt. Még repetát is kértem. Utána be-
szélgettünk, csocsóztunk, lengőteniszeztünk.   

Pénteken, reggeli után lebontottuk sátrainkat. Búcsúzás után az erdélyiek indul-
tak is haza, mert nekik nagyon hosszú az út hazáig. Mi segítettünk rendet rakni, 
fürödtünk a kis medencében, és ebéd után mi is elindultunk haza. Hazafelé már 
nem volt dugó az autópályán. Nagyon jól éreztem magam a táborban. 

Németh Brigitta 8. o 
Hétfő: 
Nekünk ez a nap annyira nem volt izgalmas, leutazni a Balatonig, de a Szentkirá-
lyiaknak annál inkább, főleg, aki még sosem látta. Hogy is fogalmazzak.. hosszú 
utunk volt. A 2 órás utunkból lett 4 órás a dugó miatt. Arról nem is beszélve, 
hogy már a WC volt a legnagyobb gond, vagyis hogy nincs, nem volt. Nagy nehezen 
leértünk. Amíg vártuk a többieket, lementünk Lellére fürdeni egyet. Gyorsan 
odaértek, és egy kis fürdés után mentünk a táborhoz. A sátrakat felállítottuk és 
utána vacsoráztunk. Este kimentünk sétálni, majd fürödtünk és vonultunk a sát-
rakba.  
Kedd: 
Felkeltünk, reggeliztünk, majd Desedára mentünk a tóhoz, ahol megnéztünk egy 
múzeumhoz hasonlót, majd hajókáztunk és bicikliztünk. Délután visszaérve a tá-
borba megebédeltünk, és elkezdett esni az eső ezért csocsóztunk aztán délután 
volt, aki medencézett aztán volt aki… hát nem. Nagyon hamar este lett, és rolle-
rezni mentünk fürdés után egy páran. Még az útra is kifeküdtünkm és ott be-
szélgettünk. Ismét vacsora és alvás. 

Szerda: 
Megreggeliztünk, csocsóztunk és Kaposvárra indultunk a Virág fürdőbe. A barát-
nőmnek és nekem ez nem jött össze, de mi a városba bementünk vásárolni és vet-
tünk cérnát délutánra. De gondoltuk, nem sokat változhatott a fürdő tavaly óta, 
úgyhogy annyira nem is bántuk. Egy pár óra után visszamentünk a táborhoz, és 
elkezdtük előkészíteni a dolgokat a bográcshoz. Utána kimentünk képeket csinál-
ni, és még arra is volt idő, hogy megtanuljam a bogozást. Gyorsan eltelt a nap, 
mert már jöttek is a többiek. Este szülinapoztunk és csocsóztunk, rollereztünk. 
Fürdés és alvás. 
Csütörtök: 
Felkeltünk, reggeliztünk és még a boltba is elszaladtunk, szó szerint. Aztán in-
dultunk Somogyvárra, iszonyatosan szép volt ott az erdőben az út, és az egész 
kilátó is. El is tévedtünk valamifelé menet, de nem baj, vicces volt. Délután Lellé-
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re mentünk fürdeni, ettünk, úsztunk és jól éreztük magunkat. A táborba érve a 
csocsó volt a középpontban. Aztán vacsoráztunk és palacsintát ettünk. Majd ver-
set kellett írnunk a hétről, és hozzánk képest nem is lett rossz. Elég sokat cso-
csóztunk, profit faragtunk egymásból. Sajnos eljött az este, és a fürdés majd az 
alvás. 
Péntek: 
Korán keltünk és gyorsan bontottuk is le a sátrakat, mert siettek el a szentkirá-
lyiak, gyorsan megreggeliztünk, utolsó csocsó és sajnos búcsú. Igaz, nem sírtunk, 
de ez volt a legrosszabb, hisz tudtuk, hogy ez az utolsó táborunk a nyáron. Kö-
szönünk mindent mindenkinek. Emlékezetes tábor maradt. Remélem, még sok kö-
zös élményünk lesz!! 

Majzik Nikoletta 8.o. 
 

Hosszas dugóban ülés után érkeztünk Balatonlellére. Bizony-bizony pancsoltunk a 
strandon, ott vártuk be az erdélyieket. Kedden otthon a szálláson fürödtünk. 
Szerdán Kaposváron a Virág fürdőben voltunk, Norbi és Tina is próbált beledobni 
a vízbe, de nem sikerült nekik. Csütörtökön a Balatonban pancsoltunk, pénteken 
búcsúzkodás, nekünk zsámbokiaknak meg pakolás. Szóval 5-ből 4 napot füröd-
tünk. Szerintem mindenkivel jóban voltam, na de azért mégiscsak a palacsinta 
volt a legjobb. Nagyon tetszett a tábor, ha lesz lehetőség, jövőre is megyek. 

Mezei Melinda 
6.osztály 

Augusztus 13-án elindultunk Ecsenybe. Jó idő volt. Az utazást csak az rontotta 
el, hogy kb. 3 órát álltunk a dugóban. Végül is odaértünk Ecsenybe, és rögtön Ba-
latonlellére indultunk, ahol a szabadstrandon voltunk. Este igazán finom vacsora 
volt. Másnap a DESEDA tóhoz mentünk, ahol hajókáztunk és bicikliztünk. Mikor 
hazaértünk, jött a finom ebéd és egy kis fürdés a medencében. Mire kijöttünk a 
vízből és átöltöztünk, vacsora idő volt. Nekem tetszett a vízilabdázás, amitől jól 
kiéheztem. Reggel alig vártam a kaposvári élményfürdőt, ahol volt egy nagy me-
dence meg négy csúzda. Nekem a sodró medence tetszett a legjobban. Csütörtö-
kön megint a Balatonnál voltunk, és ettem nutellás lángost. Utolsó nap az erdélyi 
gyerekek korán indultak. Mi még összepakoltunk, csobbantunk a medencében és 
csak aztán indultunk. Én iszonyúan élveztem és csokibarnára sültem. 

Becsjanszki Zoé Sára 
6.osztály 

 
Etyeki osztálykirándulás 

Reggel 7 órakor volt találkozó az iskola előtti parkolóban a 8. osztályoknak. Meg-
vártunk mindenkit, majd elindultunk Tatára. 5 kocsival mentünk, 3 kocsi együtt 
ment, 2 kocsi meg külön, mert ők nem akartak Budapesten keresztül menni. A 
találkozás a várnál volt. Megnéztük az Öreg-tavat, megláttunk egy játszóteret, s 
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megkérdeztük Marika nénit, hogy bemehetünk-e a játszótérre. Megengedte. 
Mindenki elkezdett a játszótér felé futni, de kicsi gyerekek is voltak ott, és 
szegényeket elijesztettük. Miután kiszórakoztuk magunkat, az Öreg-tó körül 
egészséges környezetben sétálgattunk egy kicsit. Láttunk hatalmas öreg fákat, 
kacsákat, sirályokat, akiket szendviccsel etettünk. Visszavezető utunk végén né-
hányan még fagyiztak is, mert olyan meleg volt. Fagyizás után elindultunk Etyek-
re a Korda Filmstúdióba. Délután 2 órára kellett odaérni. Minden autó külön-külön 
ment, mert a nagy forgalomban elkerültük egymást. Mi oda se találtunk szinte,  
Levente meg idegesített, mert kétpercenként hívott, hogy hol vagyunk, mert már 
nagyon vártak bennünket. Végül odataláltunk. Volt vezetőnk, aki a filmgyár terü-
letén mindent elmondott, bemutatott a filmezéssel, a filmtrükkökkel és a Korda 
családdal kapcsolatosan. Először bementünk egy hatalmas terembe, ahol a trük-
köket mutatták be. Láttunk mű-meggyilkolt embert, trükköknek köszönhetően 
villámokat tarthattunk a kezünkben, részesei lehettünk a zöld hátterű trükkös 
filmezésnek. A külső helyszínek egyikén egy New York-i utcarészlet elevenedett 
meg, míg máshol középkori görög, olasz, spanyol filmek helyszínek hátterei voltak 
láthatóak. A vezetőnk elmondta, hogy az utóbbi időben gyakran fordulnak meg a 
stúdióban ismert külföldi színészek is. Az egyik ház előtt még készítettünk cso-
portképet, majd utána elindultunk haza.  

Németh Brigitta 8. o 
Ötödik osztályosok lettünk! 

Tesi órák Dani bácsival! 
Az 5. osztályban mások lettek a tesi órák. Csöngetéskor a tornaterem előtt 
várunk a tornazsákkal a kezünkben. Bemegyünk az öltözőbe, átöltözünk és ott 
várjuk Dani bácsit. Amikor megérkezik, bemegyünk a tornaterembe, tornasorba 
állunk, köszönünk. Bemelegítünk futással, aztán gimnasztikázunk, utána pedig 
focizunk. Óra végén elköszönünk, átöltözünk utcai ruhába. Ennyiből áll egy tesi 
óránk. 

Niegreisz Máté, Tóth Péter 
 5.osztály 

Új osztályfőnökünk Dani bácsi. Vele tesi órán játszunk, focizunk, floorball-ozunk. 
Ő a legjobb tanár. Mindig játszunk vele az osztályfőnöki órán is. Ő visz minket a 
suli Bozsik-programjára is. Voltunk vele a salakpályán is. Egyszer-kétszer 
rosszak voltunk már, de Dani bácsi kijavítja a hibákat. 

Hangya Dominik, Fekete Benjamin 
5.osztály 

Ötödikesek lettünk! 
Ebben az évben lettünk ötödikesek. Lett egy új tanárunk, úgy hívják, hogy Dani 
bácsi. Nagyon kedves, de nehéz volt Ilike nénitől elválni, mert őt is szerettük. 
Dani bácsi nemcsak egyféle sportágat tanít, hanem többet is. Tudjuk, hogy a 
szíve a helyén van. Amikor rosszat csinálunk, leszid, de mi így is szeretjük. 
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Váradi Zsanett 
5.osztály 

Az osztálykirándulás 
Egy nap Dani bácsi elvitt minket kirándulni Mátrakeresztesre. Először is érkezés 
után kipakoltunk. Körbenéztünk. Voltak klassz helyek. Bújócskáztunk, 
pingpongoztunk, aztán úgy döntöttünk, bemegyünk játszani, mert eleredt az eső. 
Csocsóztunk, majd kidobóztunk. Aztán a megbeszélt időben mentünk a 
templomba. Nagyon szép volt. Az ablakában Jézus, Mária és József szobra állt. 
Az oltár díszes volt. Miután hazamentünk a szállásra, sütögettünk, karaokéztunk, 
fogat mostunk, fürödtünk. Mire elaludtunk, volt két óra. Reggel a szülők 
készítettek nekünk szendvicset, és elmentünk túrázni a Mátrába. Láttunk 
vízesést egy szakadéknál. Nagyon magasan voltunk. Készítettünk fotókat. Mire 
hazaértünk, a szülők paprikáskrumplit főztek. Megebédeltünk, zenét hallgattunk 
és jókat játszottunk. A fotókat - amiket készítettünk - összerendezték egy szép 
zenére. Végignéztük a filmet. Nagyon szép emlék marad ez a kirándulás 
számomra. 

Papp Izabel 
5. osztály 

1. nap 13:30-kor indultunk a buszfordulóból. 1 óra alatt értünk 
Mátrakeresztesre. A régi erdélyi iskolában volt a szállásunk. Körülnéztünk, 
játszottunk. Bementünk a szállásra és csocsóztunk. 16:45-kor elmentünk a 
templomba. Odafelé átmentünk egy hídon. Szétnéztünk a templomban. 
Visszaértünk, és nyársaltunk. Karaokéztunk és táncoltunk is.  
2. nap 10:00-kor elindultunk túrázni a Mátrába kb 4-5 km-t tettünk meg. Amikor 
visszaértünk, rakott krumplit ettünk. Aztán hazamentünk. Szeretnénk, ha 
máskor is elmennénk erre a helyre. 

Szomora István, Kánya Gábor 
5.osztály 

Fél kettőkor indultunk kocsikkal. Körülbelül 1 óra volt az út. Nagyon szűk utak 
voltak, nagyon szép helyeken jártunk. Amikor megérkeztünk, egy nagy és régi ház 
fogadott. Odabent hosszú folyosó volt, és abból ágaztak ki a szobák, vécék, 
fürdőszobák és a folyosó végén volt a nagy konyha. Ott voltak asztalok, székek, 
egy nagy ásványokból álló gyűjtemény, egy csocsóasztal és a sarokban volt egy 
kanapé. Egy szobában volt 4 szülő, a többiben voltak gyerekek és az apukák. 
Utána játszottunk és 7 óra felé elmentünk a templomba. Hazaérkezés után , 
nyársaltunk, és mindenki jóllakott. Amikor mindenki megvacsorázott, bementünk 
és pihentünk, utána pedig karaokéztunk és táncoltunk. Éjszaka 1 óra felé a 
gyerekek lefeküdtek. Másnap megreggeliztünk, és elmentünk túrázni. Kettő és 
fél órát gyalogoltunk az erdőben, kb. 6-7 km-t sétáltunk. Utána hazaérkeztünk 
és megebédeltünk, még játszottunk egy kicsit és elindultunk haza. Nagyon jól 
éreztük magunkat. 
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Szabó Csanád, Urbán Martin 
5.osztály 

Színházlátogatás Pesten 
Október 30-án kedden 17:00-kor indultunk el a József Attila Színházba. 
Körülbelül egy órás volt az út. Amikor odaértünk, bementünk a színházba, 
leraktuk a kabátokat a ruhatárba, elmentünk wc-re, majd bementünk az 
előadásra. Az Indul a bakterházat adták elő. Nagyon vicces volt. Nagyon 
élveztem. Két órás volt az előadás. 23:00-kor értünk haza, eléggé álmosak 
lettünk, de legalább jó volt. 

Petrovics Zsanett 
4.osztály 

Játékdélután 
Október 5-én pénteken délután 15 órakkor gyülekeztünk a termünkben. Beren-
deztünk egy „étkezőasztalt” a padokból. Arra szereltük fel a kis csappal működő 
gyümölcsleves tartályt. Később sütiket tálaltunk fel az aztalon. Jancsi anyukája 
egy almatortát küldött, Timi anyukája pedig egy tál linzert. A konyháról tálcát, 
poharakat, kést és uzsonnát kaptunk. A délután folyamán társasjátékoztunk. 
Áron a saját készítésű kártyajátékot, Jancsi legójátékokat, Dani és Zsombi pe-
dig autókat hozott. Kitti Furby nevű figuráját sokan megsimogattuk, hallgattuk a 
játék furcsa és érdekes hangját. Bence a varázsbotját mutatta be, amit sokan 
kipróbáltunk. Gódor Nóra  Spllato társasjátékával hosszú ideig játszottunk. 
Többször cserélődtek a csoportok. Mindenki vidáman játszott. Aki megéhezett 
vagy megszomjazott, kiszolgálta magát az „étkezőasztalnál”. Szinte észre sem 
vettük, úgy elrepült a játékidő. Összepakoltunk a teremben, majd elköszöntünk 
egymástól. Nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük, még sokszor játszunk együtt. 

6. osztály 
Osztályprogramok 

 avagy beszabadulunk vagy felszabadulunk? a tornateremben 
Mi nagyon szeretjük az osztályprogramokat, mivel olyankor együtt van az osz-
tály, és sokat játszunk. Általában kidobózunk és focizunk. A végére nagyon kifá-
radunk, de szerencsére mindig van üdítő és süti. Időnként uzsonna is jut. Ilyen-
kor ünnepeljük a szülinaposokat is. Köszönet érte a szülőknek, nagyszülőknek és a 
konyhás néniknek. Kár, hogy nem teljes időnként a létszám.  mert jó élmény. 

Bajnóczi Levente, Vörös Márk Zsolt 8. osztály 
Pályaválasztási kiállítás Gödöllőn 

Reggel elindultunk a busszal, mindenki izgatottan várta a kiállítást, mert senki se 
tudta, hogy mi vár rá ott. Amikor bementünk, bemutatókkal fogadtak bennünket. 
A Madách Imre Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégium divatbemutatót 
tartott. Saját készítésű tàskákat, ruhákat láthattunk. Nagy tapssal jutalmaztuk 
az artistaképző ügyes diákjait. Elmentünk akkor az iskolák standjaihoz, ahol kü-
lönféle dolgok fogadtak minket, valamelyik suli kérdőívet csinált, valamelyik pedig 
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egy kis nasival "tömte" meg a hasunkat. A CEAS standjánál kipróbáltam, milyen 
az újraélesztés. Kisebb-nagyobb sikerrel (azt mondták az ottani lányok, hogy 
már az első lépéseket is elszúrtam, de én jót nevettem). Telt-múlt az idő, kezd-
tünk unatkozni, mert néhányan gyorsan meglátogattunk mindent, amit lehetett. 
Mikor el akartunk indulni a buszmegállóhoz, akkor tűnt fel, hogy Dorka még bent 
kóborol valahol, ezért Orsi bement megkeresni, aztán 5 perc után csak előkerül-
tek és indulhattak haza.  

Lázár Bálint és Győry Filip 8. osztály 
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