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A ZSÁMBOKI BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA – 2017. MÁRCIUS- 2017. JÚNIUS 
XXVII. ÉVF. 3. SZÁM 

  

 

Május 24. 
Hajnali 4 órakor indultunk el a zsámboki buszfordulóból V. 24-én. A buszban minden gyerek-
nek két ülése volt, hogy tudjanak aludni a legalább 700 km hosszú úton. Átlagosan 2 órán-
ként álltunk meg levegőzni, mosdóba menni. Szerencsére a határnál nem időztünk sokat, 
mert nem volt dugó. A Királyhágón, majd Kolozsváron álltunk meg körülnézni. A hosszú út 
után megérkeztünk a Muhos Pataki Fürdőbe, ami Gyimesközéploktól „kis távolságra” volt. A 
szállás egy dombon egy kis folyó mellett állt. Nekem tetszett az ellátás, mivel minden szobá-
ban volt mosdó, ebédre és vacsorára főtt ételt kaptunk és a szobák sem voltak kicsik. 
Május 25. 
Reggel 7 órakor kelés, 7:30-kor reggeli, 8-kor indulás a tanulókhoz. Az iskoláig majdnem fél 
óra az út, ezért az ottaniakat is iskolabusszal szállítják. Az ajándékozás után Power Point be-
mutatkozás mindkét féltől. A két 7. osztály megnézte a közeli 1000 éves határt, majd egy 
tájházban nézett körül. Visszamentek a zsámbokiak ebédelni a szállásra, de pár óra múlva 
már mentünk vissza az iskolába bemutatni a népi szokásainkat. Az erdélyi viselet nem olyan 
színes, mint a miénk, azt is mondták, hogy nem is olyan kényelmes.  
Lányok: Bőrszínű (legalábbis hasonló) szoknya, mellény. 
Fiúk: Fekete kalap, csángóing, csizma. A színe hasonló. 

A két óra ismerkedés után mentünk 
vacsorázni, később aludni. 
 
Május 26. 
A mai napra az volt a terv hogy elme-
gyünk a Békás - szoroshoz és a Gyilkos - 
tóhoz, majd délután elmegyünk focizni 
az erdélyiekhez (persze csak ha az idő 
engedi).  El is indultunk a Békás - szo-
roshoz, ami gyönyörű volt. Esett az eső, 
de nekem így még jobban tetszett kö-
dösen a kb. 800 m- es "szikla". Voltak 
ott árusok is, és lehetett venni minden-
félét. Ezt követően visszamentünk a 
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buszba és elindultunk a Gyilkos - tóhoz. Az is nagyon szép volt és egyben érdekes is a vízből 
kiálló fatönkök miatt. Mivel esett az eső, sajnos nem mehettünk az erdélyiekhez, hanem visz-
szamentünk a szállásra. Ott szabadfoglalkozás volt, meg dézsafürdő, amit én nem próbáltam 
ki, de a többiek véleménye nagyon pozitív volt róla. Este még megvacsoráztunk, beszélget-
tünk és mentünk aludni! 

 
Május 27. 
Sajnos elérkezett a hazaindulás napja... Reg-
gel nagyon korán keltünk, hogy hamar el 
tudjunk indulni. A reggeli után elköszöntünk 
Zsoltitól (aki mindvégig nagyon kedves volt) 
és elindultunk. Útközben megálltunk a Tor-
dai - hasadéknál. Nincsenek szavaim arra a 
látványra... Egy álmom volt, hogy lássam 
végre, és most teljesült. Ezt követően elmen-
tünk egy sóbarlangba, ami szintén nagyon 
szép volt! Felültünk páran az óriáskerékre is, 
így még jobban beláttuk a területet! Ezután 

már csak vacsorázni álltunk meg illetve a célban, Zsámbokon! Köszönjük, hogy eljuthattunk 
ezekre a gyönyörű helyekre. Köszönjük Melinda néninek a pályázást, Zsuzsa néninek, Márti 
néninek, Györgyi néninek és Évi néninek, hogy vigyáztak ránk! És végül a két sofőr bácsinak, 
hogy elvittek minket ezekre a gyönyörű tájakra!  

Ui: Szerintem felvásároltuk az erdélyi árusok összes Fidget Spinnerjét!  
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Csapó Előd, Tóth Bibiána 7. osztály 

Magyarok Háza 

Május 17-én a 7. osztály kora délután elindult a Magyarok Házához. Már a buszon nagyon jó 
volt a hangulat, ezért az egyórás 
út nekünk pillanatok alatt eltelt. 
Úticélunkat a buszmegállóból egy 
kis séta után értük el. Az épület-
ben egy kedves bácsi fogadott, 
aki útba igazított bennünket. 
Ezután megnéztünk egy kisfilmet 
az épületben található helyszí-
nekről, majd elindultunk a film-
ben látott helyszínekre. Nagyon 
érdekesek és különlegesek voltak 
az állomások, például régi sport-
eseményeket láttunk, kipróbálhattunk régi magyar találmányokat, ezek közül a Rubik kockát 
próbáltuk a legtöbben kirakni. Ezután elérkeztünk a végállomáshoz, amit nagyon sajnáltunk, 
de a kiállítás végére többet tudtunk meg a magyarokról. A busz megállójához vezető úton 
nagyos sok fotót készítettünk. A buszon hazafelé sokat nevettünk, mindenki nagyon jól érez-
te magát. Köszönjük azoknak, akik lehetővé tették, hogy elmehessünk erre a kirándulásra. 

Hrágyel Dóra 7. osztály 
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József Attila vetélkedő 

2017. április 11-én 6 vendégcsapat és iskolánk 2 csapata gyülekezett a hagyományos vetél-
kedőre. Feladatok sorát, totó, puzzle, életszakaszok ismertetése, versmondás, megzenésített 
József Attila- versek felismerése- oldottuk meg. Iskolánk 2 csapata: a Kertészek: Tóth Bibiána 
Hanna, Soós Mária, Urbán Laura, és a Harmatocskák: Hangya Lili, Fülöp Barbi, Kovács Patrik 
alaposan kitettek magukért- a Harmatocska 2., a Kertészek 3. helyezett lett a 8 csapat közül. 

Tóth Bibiána Hanna, Hrágyel Dóra 7. osztály 

 

Szent László vetélkedő 

Május 2-án volt a verseny 
Vácszentlászlón, de mi már 
előtte több héttel készülőd-
tünk. Videókat néztünk Szent 
Lászlóról, anyagot gyűjtöt-
tünk, ismereteket szereztünk 
a Wikipédiáról a neves király-
lyal kapcsolatosan. Vácszent-
lászlón 8 csapat mérte össze 
tudását. Valkó, Gödöllő (Dam-
janich Ált. Isk.) Vácszentlászló 
és Zsámbok képviseltette ma-
gát. Képfelismerés, totó, jele-

netek bemutatása, mondák felismerése stb. várt ránk. Szendvicsekkel, sütikkel, teával kínál-
tak bennünket vendéglátóink. Az eredmény: Csapó Előd, Becsjanszki Dorka, Gódor Zoltán 3. 
lett, Győry Filip, Kis Kornél és én elsők lettünk. Különösen büszkék voltunk arra, hogy az első 
helyen több mint 20 ponttal álltunk a 2. helyezett előtt. Nagyon jól éreztük magunkat. Jó volt 
új dolgokat tanulni.  

Tóth Bibiána Hanna 7. osztály 
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Az én anyukám 

A negyedik osztályosok gondolatai  

Az én anyukámnak barna a haja, kék a szeme, vékony kis 
termete kiemeli az arca formáját. Az anyukám nagyon ked-
ves, jószívű, osztozkodó, aranyos. Nagyon nagy az érdeklő-
dési köre. Hobbija az, hogy nagyon szeret varrni, kertész-
kedni, barkácsolni és díszíteni. Én azért szeretem, mert bár 
vannak hibái, de kijavítja azokat. Engem minden fellépésem 
előtt bíztat. Ha van valami gondom, azt is meg tudjuk be-
szélni. Nagyon szereti a gyerekeit. 

Kiss Rita Ágnes 
Az anyukám neve Zombor Gabriella. 65 kg, 170 cm magas, 
sötétbarna a szeme és a haja színe. Átlagos mozgású. Vic-
ces, türelmetlen, okos, ügyes, kedves. Okos, az egyiptomi 
kultúra után érdeklődik. Hobbija nincs, mivel még szabad-
idejében is hívják a munkahelyéről. Jószívű, tettre kész, 
szorgalmas, szerető, gondoskodó. Szokott velünk vesze-
kedni. Rendszeresen mosogat, főz, takarít, olvas, dolgozik, 
telefonál. Reggel kispirálozza a szempilláit. Én azért szere-
tem az anyukám, mert gondoskodik rólam, jó útra térít és 

szeret. Ez a legfontosabb nekem. 
Mezei Melinda 

Az anyukám közepes termetű, sötétbarna hajú, barna szemű, mozgása gyors. Kedves, jószívű, segítő-
kész. Szereti a vadászrepülőket, kertészkedik. Néha mérges rám. Azért szeretem, mert az én anyu-
kám. 

Halasi Kitty Brigitta 
Anya viszonylag magas, haja szőkésbarna, szeme kékeszöld. Lábmérete 39-40-es, és nehéz rá cipőt 
találni. A bőre ekcémás, ami öröklődő. Lelkész családból származik, leánykori neve Blatniczky Judit 
Eszter. 34 éves. Kedves, megértő, gyenge idegzetű, ezért hamar mérges lesz. Osztozkodó, szeret en-
gem, számára a gyerek nevelése és felnevelése az első pont. Ő az én legnagyobb kincsem. 

Becsjanszki Zoé Sára 
Az anyukám a legjobb anya a világon, mert csak hangosan beszél, és soha nem ütött meg. Közepes 
termetű, csíkos haja van. Barna szemű. Duci. Lassú mozgású. Humoros, makacs, aranyos. Hobbija a 
kutyák. Azért szeretem, mert az anyukám. 

Tóth-Götz Emma  
Az anyukám neve Veronika. Nagyon kedves személy. Haja színe vörös, szeme színe pedig barna. Ter-
mete alacsony. Nagyon szeret főzni, takarítani, és a munkáját is szereti, persze minket is nagyon sze-
ret. Ő egy olyan anya, akivel bármit meg lehet beszélni. Rá mindig számíthatok. Nagyon szeretem. 

Szabó Nóra 
Anya kicsit duci. Sötétbarna haja van. Barna szemű. Közepes termetű. Nagyon jól főz. Szeret sportol-
ni. Néha kedves és néha haragos. Szeret takarítani és szeret mosogatni. Ígéretét tartja, és mindent 
megvesz, amit kérek. 

Kovács Attila 
Az anyukámnak rövid, sötét színű haja van. A lába mérete 38-as. Sok szeplője van. Kedves, de ha pl. 
valamit nem akarok megcsinálni, mérges lesz. Nagyon szeretem, nem tudok olyan tulajdonságot 
mondani róla, amiért szeretem, mert én mindenhogy szeretem, mert az anyukám. 

Gódor Nóra 
Az én anyukám közepes testalkatú, nem duci, de nem is sovány. Amikor rosszak vagyunk, akkor jó 
hangosan kiabál, de szerintem ilyenkor mindegyik anyuka szokott kiabálni. Amúgy nagyon kedves is 
szokott lenni. A haja fekete, szeme színe kék. Szeretem őt nagyon, és amikor Iluska átjön, akkor is 
nagyon kedves szokott lenni. Tisztelettudó és nagyon sokat takarít. Valamikor, amikor másnál va-
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gyunk, akkor szégyenlős szokott lenni. Azért szeretem, mert jó anyuka. Amikor szükségünk van vala-
mire, akkor megadja nekünk. Ő az én anyukám. 

Oláh Margit 
Az anyukám szeme színe barnás-szürkés. A haja színe feketés lila. Kistermetű, kicsit duci. Néha ide-
ges, néha felidegesítjük, néha jó szívű. A hobbija a gyereknevelés. Mindig kijavítja hibáját. Főzni szok-
tunk együtt. Azért szeretem, mert ő az én anyukám. 

Gódor Zsombor András 
Az anyukám kistermetű, szőkésbarna hajú, barna szemű. Lassan fut. Jó hozzánk, érdekli, hogy jók 
vagyunk-e, nagyon kedves. Mindig főz, mindig takarít. Azért szeretem, mert mindig ad nekem csokit, 
meg cukrot. 

Fehér Krisztián 
Anyukámat Noéminek hívják. Alacsony, barna hajú és barna szemű. Gyorsan mozog. Okos, szigorú, 
igazságos. Szeret sportolni, filmet nézni, túrázni. Amikor rossz vagyok, hangosabban beszél. Anyukám 
szokott segíteni a leckét megírni, elkészíti az ebédet, takarít. Azért szeretem, mert az anyukám. 

Halasi Bálint 
Anya sötétbarna hajú, kék szemű. Egy kicsit magasabb, mint az átlag méret. Egy kicsit duci. Hosszú 
hajú. A nagy része szeretet, a többi kritizálás. Mindig ránk szól, ha gépezünk. Mi pedig visszaszólunk, 
hogy: „Anya ez lol, ha ki afk-olunk, akkor reportolnak minket”. De szeretem, mert az én anyukám. Ui: 
Nem vállalunk garanciát 

Csapó Áron 

Meglepetés az anyáknak 

Nagy szervezkedésben voltunk napok óta, hogy egy „szülői értekezletet” tartsunk, ami valójában egy 
késő anyák napja és 
köszönet volt azért, 
mikor segédkeztek 
nekünk, mikor itt 
voltak a testvérisko-
lánkból a gyerekek.  
Egyik péntek délután 
ott maradtunk az 
iskolában főzni és 
előkészülni az estére. 
Megpucoltuk a 
krumplit és a hagymát 
aztán tettük is fel főni 
a paprikás krumplit. 
Míg főtt, addig jól 
elvoltunk az osztállyal 
és Marika nénivel. 
Mikor megérkeztek a 
szülők, nagyon izgul-
tunk, ők pedig idege-

sek voltak, hogy mit csináltunk már megint, hogy ilyen sürgős lett a „szülői”. Az aulában előadtuk a 
verseket, énekeket és volt, aki zongorázott, furulyázott, a végén pedig odaadtuk nekik az ajándékot. 
Eztán kimentünk enni (ami nagyon jó volt már), és Marika néni megköszönte azt a sok segítséget. 
Utána meg a tesiteremben játszottunk a szülőkkel kidobóst. Sajnos ennek a napnak is vége lett, de 
mindenkin látszott, hogy nagyon élvezte. Ismét köszönjük ezt a felejthetetlen élményt Marika néni-
nek.   

Majzik Nikoletta 6. o. 
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Csak a szépre emlékezem… 

 
Frühzeitig Anita: Amikor hetedikben elmentünk Romániába. Meg amikor az osztállyal elmen-
tünk a szentegyedi játékokra és Fehér Patrik beleesett a tóba. Meg mikor nyelvtan órán Zoli 
leesett a székről, és nekiment az ajtónak. 
Fülöp Barbara: Mikor elmentünk Jászfényszarura biciklizni, és hazafelé Dominik elesett a bi-
ciklijével. Hiányozni fognak: Mikulás bulik a technika teremben. Suli diszkók. Erdélyi osztály-
kirándulás. Mikulás kupák. Gödöllői mozizás és kastélylátogatás. Farsangi bálok. Az idei ala-
pítványi gála. Nyílt napok a középiskolákban. Heni néni szülinapjának ünneplése ötödik osz-
tályban. 
Gódor Dominik: Nekem az egri osztálykirándulás a legemlékezetesebb. Tetszett még az erdé-
lyi kirándulás is. 
Hangya Lili: Hiányozni fog, hogy nem lesz kivel beszélgessek a kedvenc témámról, az osztály-
programok,a  mindennapos viccelődések. 
Horváth Fruzsina: Én ötödik osztályban kerültem hozzájuk. Mikor Zolival bementünk a te-
rembe, eleinte féltünk, mert nem tudtuk, hogy milyen lesz az osztály. De aztán, mikor oda-
jött Lili, Anita és Barbi, utána már jobb lett. 
Kókai Péter: Hiányozni fog az ötödikes kirándulás a Dányi - tóhoz, az erdélyi kirándulás, és az 
egri fürdőzés. 
Kovács Patrik: Az elmúlt nyolc évben sok barátot szereztem az osztályban. Jó érzés vissza-
gondolni azokra a pillanatokra, amikor testnevelés órán játszottunk és Tamással freestyle- 
oztunk. 
Kovács Zoltán: A farsangi bulik voltak a legjobbak, mert jó volt az osztállyal hülyéskedni. 
Kuhn Tamás: Jó volt a farsangon zenét biztosítani, szerkeszteni, bulizni mindenkivel. 



 
8 

Oláh Ruben: Hiányozni fognak a keringő próbák Erika nénivel, és az erdélyi kirándulás Heni 
nénivel. 
Oláh Sámuel: Jók voltak a keringő próbák, és a dányi játékok. 
Tóth- Götz Máté: A legnagyobb élményem az idei szentegyedi játékok voltak. Anitával hor-
gásztunk, a többiek szurkoltak, mikor kapás volt. Kötélhúzásnál és focinál pedig mi szurkol-
tunk nekik. A tortát, amit nyertünk, kisbicskával vágtuk fel. 
Varga Tamara: Nekem a legjobban az erdélyi kirándulás tetszett. 

Utolsó közös vidámkodások Jászberényben! Bye, bye nyolcadikosok! 

 

 
Kalotaszentkirályiak Zsámbokon 

Április 27- én csütörtök délután izgatottan vártuk az erdélyi gyerekeket. Mikor megérkeztek, 
nagy volt az öröm. Az ismerkedés után az iskola ebédlőjében gulyáslevest, süteményt ettünk. 
Evés után mindenki megkereste, hogy ki kinél alszik. Nálunk két ember: Gaska Ferenc (Ferkó) 
és Berde Máté (Máté) aludt. Amíg itt voltak az erdélyiek, Hangya Mirtill (Mira) is nálunk 
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aludt. Sokáig fent voltunk és beszélgettünk. Másnap 9 órakor indultunk Hollókőre. Én, az 
apukám, az anyukám, Mira, Ramóna, Virág és Vivien ültünk egy kocsiban. Sajnos rossz irány-
ba mentünk és Ramóna is rosszul lett, így meg kellett a mi kocsinknak állnia, hogy kitakarít-
suk. Elindultunk a helyes irányba, és hamar utolértük a többieket. Nemsokára megérkeztünk 
Hollókőre. Először a várba mentünk be, melynek minden zegét-zugát megnéztük. Mire leér-
tünk a faluba, sajnos eleredt az eső, de körül tudtunk nézni. A szüleim vettek sajtot és 
hűtőmágnest is. Benéztünk sok boltba is. Nagyon jól éreztük magunkat. Hazafelé megálltunk 
Aszódon egy nagyon jó fagyizónál. A szökőkútnál fényképet is csináltunk. A vacsora pizza 
volt. Otthon a fiúkkal és Mirával sokáig fent voltunk, mely reggel a kárunkra volt. 7:45 - kor 
indultunk a sulitól Budapestre. Én, apukám, Mira, Edina, Vivien és Virág ültünk egy kocsiban. 
Egész úton hülyéskedtünk és énekeltünk. Először a Vajdahunyad várán belül a Mezőgazdasá-
gi Múzeumot néztük meg. Onnan átsétáltunk a Hősök terére, majd az Andrássy úton keresz-
tül a Parlamentbe érkeztünk. Már itt is majd leszakadt a lábunk, és még az út felénél sem 
jártunk! A Parlamentbe úgy lehetett bejutni, hogy mellette le kellett menni a lépcsőn. Két 
ajtó volt, egy körbe forgó automata és egy sima. Falusi gyerekek lévén ki akartuk próbálni az 
automatát. Egyszerre sokan bementünk. Ment egy kicsit, aztán leállt. Elég ijesztő volt. Végül 
nem vártuk meg míg elindul.  Kimentünk és a sima ajtón jutottunk be. Úgy lehetett bemenni, 
mint a reptereken. Egy készüléket kaptunk, amit a fülünkbe kellett tenni, hogy mindenki hall-
ja, amit a néni mond. Nagyon szép volt. Sok érdekes dolgot megtudtunk, de a legszebbek a 
koronaékszerek voltak. Én mókásnak találtam a koronaőröket. XXI. században kardos kato-
nák? Elég fura volt. Ezután a Margit hídon keresztül elmentünk a Margitszigetre, de sajnos 
visszamentünk, mert az egész sziget fel volt túrva. Felmentünk a Budai várba, ahová sok száz 
lépcső vezetett. Mire felértünk, rosszul voltunk, ha meghallottuk a „lépcső” szót. Megnéztük 
a Halászbástyát és a Mátyás templomot. Majd a Lánchídon át visszasétáltunk. A Szent István 
Bazilikánál egy kicsit megálltunk nézelődni, fagyizni és főként PIHENNI. Visszasétáltunk a 
parkolóba. Összesen 24 km gyalogoltunk le. Apukámnak egy 10 forintosnyi vízhólyagja lett a 
talpán. Visszafelé Ferkó is csatlakozott hozzánk, amit nagyon megbánt. Ugyanis mi lányok 
egész úton nevettünk, hülyéskedtünk és énekeltünk. A vacsora paprikás krumpli volt és sü-
temény. Én nagyon hamar elaludtam. Másnap mindenki szomorúan búcsúzkodott. Sokan 
sírtak, és nem akartak elmenni. Ferkó és Máté megmondták, hogy jövőre is hozzánk jönnek. 
Mikor elmentek egy perc múlva alig várta mindenki, hogy újra jöjjenek. Én jól éreztem ma-
gam ebben a négy napban! Alig várom már, amikor mi megyünk oda! 

Becsjanszki Dorka Eszter 6. osztály 
Csütörtök: 
Este érkeztek olyan 17:00 körül. Még szinte le se szálltak a buszról, de mi már megöleltük 
őket. Vacsorával vártuk őket. Megvacsoráztunk, a segítő szülők elpakoltak, mi pedig addig a 
tornateremben játszottunk egy kidobót. Megindult egy csapat hazafele aztán ment már min-
denki. Mi kocsival mentünk haza. Hazaértünk, lepakoltak, elmentünk fürdeni, mindenki meg-
fürdött, a gyerekek játszottak a felnőttek lefeküdtek. Fennmaradtunk, éjfélig játszottunk, 
zenét hallgattunk.  
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Péntek:  
7:45-kor felkeltünk, felöltöztünk, megfésülködtünk. 8:00-kor reggeliztünk virslit. Elpakoltunk, 
készülődtünk az induláshoz. 8:30-kor indultunk az iskolához. 9:00-kor mindenki készen volt, 
úgy gondoltuk, de Nikiék még nem voltak ott, majdnem otthagytuk őket. 9:10-kor indultunk 
Hollókőre. Hosszú volt az út, mert kerültünk az útépítés miatt. Egy óra hosszát utaztunk. 
Megérkeztünk Hollókőre, parkolót kellett keresni. Találtunk egy parkolót, első dolga az volt 
az összes gyereknek, hogy elmenjen az illemhelyre. Mindenki kijött az illemhelyről, felvette a 
táskáját, gyors névsorszámlálás, és indultunk fel a várba. Megérkeztünk a Vár kapujához, 
Marika néni mondta, hogy álljunk meg kinn, mert megveszi a jegyet. Míg a Marika néni vette 
a jegyet, addig mi kinn beszélgettünk. Megvette a Marika néni a jegyet, vonultunk befele. A 
legfelső részre csak maximum 10 ember mehetett fel egyszerre. Addig mindenki megnézte a 
szinteket, a legfelső szinten volt egy sötét csigalépcső, ahova, ha lementünk, akkor egy üveg-
ablakhoz érkezhettünk. Feljöttünk a lépcsőn, és muszáj volt lemenni minimum egy szintet, 
hogy a többiek is fel tudjanak menni. Lement mindenki, megint névsorszámlálás. Elindultunk 
hazafele. De nem ugyanarra mentünk, amerre odafele, hanem Aszód fele. Aszódra megér-
keztünk, és kerestünk egy olyan parkolót, ahova befért az erdélyiek kisbusza. Találtunk egy 
parkolót, leparkoltunk és mentünk fagylaltozni. Mindenki megette a fagyit, csináltunk egy 
közös képet a szökőkútnál. Elindultunk hazafele. Hazaértünk, várt minket a vacsora. Megva-
csoráztunk, kimentünk egy kicsit az udvarra, beszélgettünk, a többiek meg fociztak. Vége lett 
a focinak, mert kifáradtak. Még maradtunk egy picit, mert akartunk bulizni a kalotaszentkirá-
lyi gyerekekkel. Hazamentünk gyalog, mert meguntuk. Hazaérkeztünk, készülődtünk fürdeni. 
Megfürödtünk és elkezdtünk magyar kártyával játszani szintén éjfélig, utána én még 1:00-ig 
minimum néztem a videót. Aztán elaludtam én is. 
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Szombat: 
6:45-kor felkeltünk, felöltöztünk kényelmes ruhába, és mentünk reggelizni tojásrántottát. 
Megreggeliztünk, utána készülődtünk az induláshoz. 7:15-kor indultunk itthonról a 
Daniékhoz, felvenni a kisbuszba a gyerekeket. Onnan 7:20-kor indultunk a sulihoz. A sulinál 
beszélgettünk egy kicsit, amíg nem jöttek a többiek, utána indultunk is Budapestre. Nagyon 
jó volt odafele az út, mert beültek a kisbuszba hozzánk a fiúk, apukámtól megkérdezték, 
hogy hallgathatnak-e zenét.  
Erre apukám azt mondta, hogy igen. Hosszú volt az út kb.: 1óra és 30 perc. Mindenki alig 
várta, hogy kiszálljon a buszból. Leszálltunk a buszról, nagyon hideg volt. Mindenki majd meg 
fagyott. Először a Hősök terére mentünk, ott vártunk egy kicsit, mert készült máris egy cso-
portkép. Elindultunk a Hősök teréről az Andrássy út fele, de előtte egy ilyen labirintusszerű-
ségbe bementünk, fából volt, magas, de végül nem lehetett bemenni teljesen. Elindultunk a 
az Andrássy út fele, ott nézegettük a szép házakat. A Parlamentbe egy önműködő ajtón be-
mentünk 20-an kb. és megakadt. Ki kellett menni. Amikor Marika néni elindult kifele, és elin-
dult az ajtó, Marika nénire csukódott. Aztán várnunk kellett, mert 12:45-kor léphettünk be a 
kapuszerűségen, ami ellenőrizte, hogy nincs-e nálunk pl.: kés vagy valami ilyesmi. Én voltam 
az első és féltem, hogy mit mond a fűzőre, aztán nem volt semmi gond. Átnézett mindenkit. 
Elindultunk, volt idegenvezetésünk. Kaptunk egy kis fülest, amiben hallottuk, amit beszél az 
idegenvezetőnk, de az az összes gyerek füléről leesett. Megnéztük a koronát is. Meg a szivar-
tartókat is. A Parlamentből mentünk a Margit hídon át a Margitszigetre, de rájöttünk, hogy 
nem bírunk oda menni, mert felújítás van. Elindultunk a Budai várhoz, ahol találkoztunk egy 
mozgólépcsővel, és mindenki akart menni, és meggyőztük a Marika nénit, hogy menjünk 

egyet rajta, volt aki kettőt ment. Így 
végül befejezésként mentünk a Budai 
várba, ahol egy 200 lépcső minimum 
volt, mindenki kifáradt a lépcsőbe és 
megutálta. De szép látvány volt, meg-
érte. 

 
Vasárnap:  
Reggel felkeltünk, 7:30-kor felöltöz-
tünk, az erdélyiek összepakoltak, mert 
indultak hazafele. Reggeliztünk és 
8:00-kor mentünk az iskolához. Ott 
búcsúzkodtunk az erdélyiektől, na-
gyon könnyfakasztó volt főleg akkor, 
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amikor integettek a buszból és elmentek, nem láttuk őket a kanyartól. Utána mi még ott ma-
radtunk, és beszélgettünk, nyugtattuk egymást, de végül senkit nem lehetett, meg is értet-
tük. Még a felnőttek is beszélgettek.  

Németh Brigitta 6. osztály 
Majzik Niki: Szombat este, mikor már összeszoktunk, nagyon jó volt. Magunkat tudtuk adni 
egymás előtt. Nem volt bennünk semmi félelem, hogy mit gondol a másik. Nagyon megsze-
rettük egymást, még azokat is, akikről nem is hittük volna. 
A legeslegjobb élmény volt nekünk ez a négy nap! Köszönjük ezt Marika néninek és a kony-
hán segítő szülőknek meg az erdélyieknek is, hogy elfogadták a meghívást. 
Külön köszönet Holló Ilona polgármester asszonynak, Zsámbok község Polgármesteri Hivata-
lának és Bodáné Majoros Henriettának.   
Remélem, még sikerül összehozni ezt a csapatot, mert nagyon jók voltunk együtt, és hiányzik 
a sok új barát, akiket szereztünk. 
Gáspár- Nyika Noémi: Jó volt találkozni a barátokkal, és újakkal ismerkedni. Kár, hogy hamar 
elmentek, mert jó volt eltölteni velük ezt a pár napot. 
Félegyházi- Török Orsolya: Szerintem azért volt jó ez a pár nap, mert nagyon összeszoktunk 
velük is, meg az osztályt is jobban összehozta. Nagyon jó barátságok alakultak ki. 
Burai Tibor: Nekem a pesti út tetszett a legjobban. Sokat hülyéskedtünk, pár barátom is lett. 
Arnolddal lettem nagyon jóba. Péter is jó barátom, mert nagyon jó a humora. 
Lázár Bálint: Jó volt, lett egy barátnőm. Sok új barátot szereztünk. Sokat voltunk egymásnál. 
Vörös Márk: Kedvesek voltak. Jókat lehetett velük beszélgetni. 
Gyenge Adél Ilona: Lehetett velük viccelődni. Jó volt együtt játszani. Kár, hogy gyorsan elre-
pült ez a pár nap. 
Győri Filip Martin: Számomra azért volt jó, mert a két osztály nagyon összebarátkozott. A mi 
osztályunk is jobban összeszokott. Egy csomó új barátság született. Sok kedves, okos, vicces 
gyerekkel találkoztunk. 
Hangya Mirtill: Jó volt, mert új embereket ismerhettem meg. Nyitott tudtam lenni. Nagyon 
kedvesek voltak velem. Jól fogadtak mindent. 
Varga Virág Veronika: Új barátokat szerezhettünk, ismerhettünk meg. 
Bajnóczi Levente: Nagyon jó fejek voltak. Lehetett sokat hülyéskedni és játszani. Sokat be-
szélgettünk.  Budán, mikor megláttam a több száz lépcsőt a sor végéről, felhívtam Marika 
nénit, hogy miért akar megölni. Igazából lefelé nehezebb volt, mint felfelé. 
Gergely Vivien: Az egyik lánnyal nagyon jól lehetett beszélgetni. Nagyon aranyos volt, hogy 
azok a lányok is elköszöntek és átöleltek, akikkel nem sokat beszélgettem. 
Oláh Ramóna: Jókat játszottunk, szép helyeken jártunk, finomakat ettünk. 
 

Gyöngyösön és Hollókőn jártunk 
Május 6-án, szombaton elérkezett a várva várt osztálykirándulás. Az iskola előtt gyülekeztünk 
a negyedikesekkel.  
Először Gyöngyösre mentünk, ott meglátogattuk a Mátra Múzeumot. Láttunk szép állatokat, 
halakat, lepkéket. Az előtérben lehetett venni szép kristályokat, köveket. Utána felszálltunk a 
buszra, és elindultunk Hollókőre. Először megnéztük a várat. Nagyon sok lépcsőt mentünk, 
mire feljutottunk a legtetejére. Szétnéztünk egy kicsit. Ezután az Ófaluba indultunk. A bolt-
ban vettem a testvéremnek és magamnak egy-egy sípot. Mi, fiúk persze focizni is akartunk, 
de az anyukák mindenhová bementek. Ezért egy kicsit duzzogtunk, és focizni már nem ma-
radt idő. Elérkezett a 4 óra, és haza kellett indulni.  
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Ez az osztálykirándulás azért jó volt. Remélem, hogy jövőre is eljutunk hasonlóan szép hely-
re!   

Niegreisz Máté 3. osztály 
Egy szép májusi szombaton Gyöngyösre és Hollókőre mentünk kirándulni.  
Amikor beértünk a városba, bementünk a Mátra Múzeumba. Láttunk kitömött madarat, 
vaddisznót, rókát és őzikét, igazi halakat, madarakat, gyíkot, pókokat, békákat. Ismét buszra 
szálltunk és Hollókőre indultunk. Ott először megnéztük a várat. Volt benne királyi szék, 
konyha, kút, amibe pénzérméket dobáltak. Nagyon szép volt a táj mindenhonnan. Miután 
kijöttünk a várból, lementünk az Ófaluba, ahol régi házak voltak. Bementünk a Babamúze-
umba is. Később én meg a barátaim vettünk egy-egy sípot, és utána fagyiztunk. Végül a ját-
szótéren játszottunk egy keveset.  
Mire Zsámbokra értünk, 5 óra lett és mindenki hazament. Ez volt a mi kirándulásunk. 

Urbán Martin 3. osztály 
Szombaton reggel felkeltem és észbe kaptam, hogy ez a nap az, amit én vártam. 
Mamámmal gyorsan felöltöztünk és mentünk a buszhoz. Vártunk pár percet, és elkezdődött 
a kaland. Ment a busz, és egyszer csak megállt. Néztem mindenhová, hogy hol vagyunk. Le-
szálltunk, és egy szép kertbe mentünk. Körbenéztem, és gyönyörű volt! A múzeum épületé-
ben láttunk sok-sok szép és érdekes dolgot. Kint jégkrémeztünk, és jól éreztük magunkat. 
Visszaszálltunk a buszra, és nemsokára ott is voltunk Hollókőn. Felmentünk a várba, gyönyö-
rű kilátás volt odafenn! Aztán elmentünk a Babamúzeumba, és mire visszaértünk, már na-
gyon meleg volt. Vettem egy sípot, utána elmentünk még egy kicsit a játszótérre.  
Felszálltunk a buszra, és boldogan mentünk haza. 

Tóth Péter 3. osztály 

Ismerkedtünk a világűrrel 

Április 4-én az ötödik és a hatodik osztályosok Jászfényszarura utaztak. Célunk a művelődési 
ház volt, ahol a Tejútrendszert ismertük meg jobban. Az egy órás busszal 
jutottunk el a szomszéd településre. Györgyi néni, Marika néni és 
Szabi bá’ kísért el minket. A buszmegállótól gyalog sétáltunk 
a kultúrházig. A parkban a Petőfi-szobor előtt 

fotózkodtunk. Kipróbáltuk a szökőkút 
vizét is. Ezután mentünk az épületbe. A 

nagyteremben nem székek voltak, hanem 
párnák a földön. Azokra ültünk. Amíg ültünk, egy néni beszélt 
arról, hogy mit fogunk látni. Utána teljesen elsötétült a terem, mi lefeküd-
tünk a párnákra. Felettünk megjelentek a csillagok, azután a bolygók. Hallottunk a bolygók 
történetéről, Niel Amstrongról, és az első magyar űrhajósról, Farkas Bertalanról. E film után a 
bácsi megkért bennünket, hogy maradjunk csendben, nyugton, mert egy izgalmas film kö-
vetkezik a vidámparkról. „Kapaszkodjatok, és vigyázzatok, hogy a reggeli bent maradjon 
bennetek!” Kezdetét vette egy kissé ijesztő utazás a hullámvasúton. Valóban szédültünk is, 
mikor „leszálltunk” a vasútról. 
Fagyiztunk, játszottunk a játszótéren, majd fáradtan értünk haza. 

Bagó Norman, Papp Tibor, Fülöp Noémi, Lakatos Evelin, 5. oszt. 
13:00-kor indultunk a buszmegállóból a jászfényszarui megállóhoz. Elsétáltunk a művelődési 
házhoz. Vártunk kb. 10 percet még egy másik osztály kijött. Egy ugrálóvárhoz hasonló kupo-
laszerűségbe. Nagyon vízhangzott a suttogást is lehetett hallani. Nagyon sokat tanultunk, sok 
érdekes dolgot tudtunk meg. Felfelé kellett nézni. A végén hullámvasutaztunk, és nagyon jó 
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volt. Utána fagyit ettünk, majd teli gyomorral mentünk a fitneszparkba focizni. Visszabuszoz-
tunk egy jó nappal a hátunk mögött.  

Holló Dániel 6. osztály 
Már nagyon vártuk a kirándulást. Reméltük, hogy jó lesz. Busszal mentünk. A buszon nagyon 
jól elvoltunk. Amikor leszálltunk sétáltunk egy kicsit. Amikor megérkeztünk, mindenki várta 
már az előadást. Nagyon jó volt. Amikor vége lett a műsornak, elmentünk fagyizni. A 
fagyizóból tovább mentünk a fitneszparkba, ahol fociztunk, bár persze nem mindenki. Sajnos 
el kellett jönnünk a parkból, mert jött a buszunk. 2 perces séta után megérkeztünk a busz-
megállóba. Jött a busz és felszálltunk. Hazafelé is elvoltunk a buszon. Nagyon jó volt a kirán-
dulás. Reméljük lesz még! 

Lázár Bálint 6. osztály 
Április 4-én délután Jászfényszarura mentünk kirándulni. A művelődési házban megnéztük 
az: Utazó Planetáriumot. A járati busszal mentünk Jászfényszarura. A művelődési házban egy 
nagy terembe kellett menni. Kívülről úgy nézett ki, mint egy nagy fekete ugrálóvár. Belülről 
sokkal nagyobbnak tűnt. A földre, párnákra kellett ülni, de aki akart, feküdhetett is. A vetítés 
bemutatta nekünk a bolygókat, és hogy mit találhatunk rajtuk. Bemutatta a Tejutat és a kö-
zéppontját: a fekete lyukat. A vetítés végén egy hullámvasutat vetítettek, amely olyan hatá-
sos volt, hogy a végén mindenki szédelegve ment ki. Ezután elmentünk a fitneszparkba. Ne-
kem a legjobb egy piros kapaszkodó volt, amin kezezni lehetett, de volt ott sok más eszköz is. 
Kar, láb, hasizom erősítők, játszótér, focipálya, és egy futópálya a futni vágyók részére. Na-
gyon jól éreztem magam. Sokat megtudtam a különböző bolygókról és csillagokról. Sokat 
mozoghattam a fitneszparkban, amit másnap csak a vízhólyagos kezem és az izmaim bántak.  

Becsjanszki Dorka Eszter 6. osztály 

Jótékonysági gála 

Nagy előkészület előzte meg az április 1-jén megrendezésre került gálát. Több mint két hó-
napig gyakoroltuk a keringőt. Az eseményt megelőző csütörtökön feldíszítettük a tornater-



 
15 

met. Pénteken végre magunkra ölthettük a szép ruhákat, s elkezdődött a főpróba. Pénteken, 
szombaton a lányok fodrászhoz, egyesek manikűröztetni mentek. 
Szombaton fél ötre jöttünk az iskolába. Az első felvonásban felsorakoztunk a „színpadon”, és 
elénekeltük a „Húsz év múlva” című dalt. Heni néni is velünk szerepelt. Ezután már öltöztünk 
is át a keringős ruhánkba. A gála utolsó szereplői voltunk, mint ahogy az lenni szokott. Ami-
kor felsorakoztunk a tornaterem mellett, nagyon izgultunk. Szerencsére mire elkezdtük a 
produkciót, már el is múlt az izgalmunk. Csak a táncra koncentráltunk. Kétszer jártuk el. A 
második tánc végén mindannyiunkat elismerő tapssal, hangos éljenzéssel jutalmazott a kö-
zönség. Megtáncoltattuk szüleinket, majd fotózkodtunk az aulában. 
Ki szomorúan, ki örömmel ment haza. Sajnáltuk, hogy vége, másrészt örültünk, hogy pihen-
hetünk végre a sok-sok próba után. 

Hangya Lili, Fülöp Barbara, Oláh Ruben, 8. o. tanulók 

Reggel van, végre itt van ez a nap. Nagyon vártam már. A vendégek miatt is, meg a szereplés 
miatt is. 16:30-ra ott kellett lennünk. Elkészültünk és el is indultunk. Útközben találkoztunk 
mamámékkal. Végre odaértünk. Először én furulyával léptem fel. Azután Lili a nővérem éne-
kelt az osztályával, mert már elballag. Azután én meg az osztályom jöttünk. Természetesen 
előttünk is voltak produkciók: mazsorett, néptánc, stb… Mikor az osztállyal felléptünk, sokat 
nevettek rajtunk. Az én kinézetem: fekete cipő, fekete nadrág, fehér ing, és nyakkendő. A 
lányok voltak a fiúk, a fiúk voltak a lányok. A végén sokan megtapsoltak. Azután az ötödike-
sek tűztáncot adtak elő. Nagyon tetszett nekem. Azután az est fénypontja jött. A tesóm ke-
ringőzött, gyönyörűek voltak. A végén rózsát is kapott. Táncoltunk vele, csináltunk  szelfit  és 
hazamentünk. Nagyon jó nap volt . 

Hangya Mirtill 6. osztály 

Kalotaszentkirályon jártunk 

Április 6-7-én Erdélyben töltöttünk két napot. 6-án 8:30-kor indultunk az iskola elől. Hosszú 
volt az út. Odafele Attila bácsi kocsija lerobbant, de szerencsére megoldódott a probléma. 
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Egyenesen Kalotaszentkirályra tartottunk. Ottani idő szerint 6 órakor érkeztünk meg, Dénes 
tanár úr várt bennünket, és kezdődött a „buli”. A tornateremben szólt a zene, csocsóztunk, 
pókereztünk, volt aki táncolt vacsoráig. Vacsorára kolbászt, virslit ettünk. A szobákban össze-
jöttünk, beszélgettünk, eszegettünk, ökörködtünk. Éjjel két óra is lehetett, mire elaludtunk. 
Ébredtünk 6-7 óra között. Mentünk reggelizni (szendvics, tea), majd megnéztük a kiállításo-
kat. Téma: magyaros ételek, ill. az egészséges táplálkozás. Ezután a 10 csapat bemutatta az 
általa készített anyagot. Nagy örömünkre nyáron mehetünk az ökotáborba – ez volt a mun-
kánk jutalma. Ebéd következett: tejszínes répaleves, pörkölt tésztával. Ebéd után elbúcsúz-
tunk barátainktól és hazaindultunk. 

Kovács Dávid, Tóth Norbert, 7. oszt. 

 

A 7. osztály ünnepi műsora 

Elkezdtünk készülődni a 2017. március 15-én tartandó műsorra. Először ehhez kapcsolódó 
videókat nézegettünk, amelyekből ötletet meríthetünk. Zsuzsa néni összeírta ki milyen színű 
pólót visel. Piros, fehér és zöld színű pólók közül lehetett választani. Volt egy kis vita ezzel 
kapcsolatban, de végül megegyeztünk. Mindenki behozta a saját pólóját, és elkezdtük a pró-
bákat. Először csak az osztályteremben, aztán a tornateremben majd a művelődési házban is 
sokat próbáltunk. Néha már fáradtak voltunk, de tudtuk, hogy a végeredmény szuper lesz, 
ezért tovább próbáltunk. Egyre jobban mentek a próbák, és egyre jobban izgultunk a műsor 
miatt. Elérkezett a fellépés napja. Zsuzsa néni kiosztotta a pólókat átöltöztünk és megvártuk, 
amíg az előttünk lévők leszerepelnek. Felmentünk a színpadra, mindenki nagyon izgult. El-
húzták a függönyt, és elkezdődött a műsor. A szereplés végén lementünk a színpadról és 
mindenki kapott egy csokit. Nagyon jó volt, és mindenkinek tetszett. 

MEGÉRTE A FÁRADSÁGOT! 
Farkas Aida, Pálinkás Noémi 7. osztály 
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Egy vak vakond 

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás 
- tengeren is túl, egy négyzet erdő. Ott él 
Kanálnyi Kaméleon, Házas Csiga, Vak 
Vakond, Ravasz Róka és sokan mások. 
Egyszer a Vak Vakond meg akarta nézni a 
napot, nem csak üreget ásni, amit róla 
neveztek el. Kijött a napvilágra, csak 
nem látta az eget, mert vaksi volt. 
Közben valaki hozzászólt. 
- Hol vagy?- kérdezte Vak Vakond. 
- Egy fán fent. - mondta a Kanálnyi 
Kaméleon. 
- Milyen fán? Én nem látok egy fát sem 
- Hát ezen. Ó! Akkor te a Vak Vakond 
vagy. 

Addig arra csúszkált-mászkált a legerősebb állat: a Házas Csiga. 
- Kivel beszélsz te vakond? 
- A kaméleonnal fent a fán. 
- De itt nincs egy fa! 
- Átvertél te Kanálnyi? 
- Itt több fa van. 
- Ja, akkor bocsi Kaméleon. 
 Miközben mentek át egy lompos farkon, észrevette őket a Ravasz Róka, és mivel francia volt, 
ezért még a csigára is fente a fogát. A róka egy epret leszakított és rákötözte a farkára. A kis 
banda egyből utána szaladt a csigát kivéve, mert ő csúszott, és közben még haza is kellett 
szaladnia egy pár Hamupipőke cipőért. Amikor a célhoz értek, ott egy nagy-nagy fa tövében, 
egy nagy-nagy üregben, egy nagy-nagy állatnál volt az eper, hát persze, hogy gondolkodás 
nélkül odamentek, leszedték és elosztották háromfelé. A róka ravaszul epreket tett be az 
üregbe, hogy ne csak a fél fogára legyen elég: Így sokkal jobban az ínyére való volt a dolog. 
A róka közben meghívta az Ordas Farkast és a Falánk Nyuszit. Falánk Nyuszi lestoppolta a Vak 
Vakondot, a Ravasz Róka a csigát, és az Ordas Farkasnak nem jutott semmi látnivaló. 
Ki akartak szökni a ravasz csapdából az erdőfiak, amit két hangya őrzött, mellettük a róka 
kulcsa, amit nem bírták el, mert a tegnapi egy lábon ugrálástól izomlázuk volt. A 
szabaduláshoz a három vacsoravendégnek össze kellett fognia: 
- Vakond, áss egy lyukat! 
- Kaméleon tereld el a figyelmüket, én addig epret eszek.   
Mikor megtörtént a munka, a csiga házánál sokkal nagyobbra ette magát, a vakond kilométer 
hiányból ásott, amerre csak a szemével látott, a kaméleon odaért. 
A róka a farkas és a nagyon éhes nyuszi odanéztek a szökőkre, de a kaméleon a figyelmüket 
elterelte. 
- Itt vagyok, ragyogok, mint a zöld levél! 
Sehol sem találták, kivéve a nyuszi, mert ő már annyira éhes volt, hogy már a fogát rágcsálta. 
Eközben a vakond már a Marson járt, de lelkiismeret furdalása miatt szemmértékre 
visszaugrott a lyukba a két társával együtt. 
- Ez már sikerülni ffffffffffff!- mondta a Házas Csiga, de közben elkapta a nagyon-nagyon éhes 
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Falánk nyuszi. 
A csiga tudta, hogy már csak egy mód van a menekülésre: a válás. 
A Házas Csiga. Bocsánat, mert már elvált a házától. Szóval a meztelen csiga (megszegte a 6. 
parancsolatot) így szökött meg a nyuszitól, de kicsit sajnálta, mert a füles éhen halt. Itt a 
vége, fuss el nélküle, négyzeterdő közepébe. 
Tanulság: A róka ravasz, de nem ravaszabb ennél a csapatnál! 
UTÓIRAT: Az egy Vak Vakondról szobrot állítottak Budapesten a 42. kerületben. 

Írta: Csapó Áron 

A vak vakond - Második rész: 

A barlang 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az első részben sze-
repelt vakond. Amikor a vadkan fürdőhelynél ásott, kiment 
az üregéből, de megragadt! 
- Segítség! - üvöltözött, mint a sárba szorult féreg. 
Jött egy giliszta, aki szintén vak volt, de elment, mert süket is. 
- Segítség!! - mondta újra. 
Erre járt a róka, akit már a vakond megtréfált. 
- Te, te vacsora! 
El akarta kapni bosszúból, de mikor már majdnem elkapta, ő 
is beleragadt, így már ketten kértek segítséget. 

- Segítség!!! 
Éppen dagonyázott egy disznó. 
- Jaj, már megint. - sóhajtott. 
- Na, segítek nektek. 
- Hogyan kerültetek a második legveszélyesebb helyre? 
- Mi a legveszélyesebb, elefánt úr? - mondta a vak vakond. 
- Nem ez a legveszélyesebb, hanem a barlang, azt beszélik, hogy ott van egy - na hagyjuk. 
- És nem vagyok elefánt, csak a távoli rokona!  
- Mi van ott, ha megkérdezhetem. 
- Egy gri-gri-gri-grizli medve! Nagyon veszélyes. Várj, nem te vagy az a róka? 
- De, az csak az egy félreértés volt, de én nekem mennem kell az Éhes Nyuszi temetésére, 
mert éhen halt. 
- Nekem is mennem kell. Hol a barlang? 
- Jó, elmondom, de vigyázz! Menj 300 vakond lépést előre, fordulj jobbra és már elérted a 
célállomást, a nagy barlangot. 
- Nyugodj meg, voltam már nagy helyen. 
1 óra múlva. 
Szóval ez az a barlang. Jó nagy, bemegyek. Fúújj egy hal csontváza, meg nem te vagy az, va-
gyonos vakond? 
- Igen, de sssss most jön! Bújj el! 
- Brumm - brumm! - jön a Mackó és a Lackó. 
- Skizofrén? 
- Igen. 
- Á, ti hangosak voltatok! - mondta a maci bal oldala.  
- Nem, te hangosabb voltál! - mondta a másik 
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- Hát, így állunk brumm - brumm támadás! És elkezdett pattogni. Sokáig harcoltak, de a mé-
ret arány olyan, mint az eperszem a Földhöz képest, vagy, mint egy vakond a medvéhez ké-
pest. 
- Jó, akkor birkózzunk! Vagyonos vakond nézd, ki győz. 
- Öh, öm és 3, 2, 1, elkezdődött: ráült a medve, és az első meccsnek vége. Nincs közönség, de 
én tombolok! - vagyis nem. Elkezdődött a második forduló, a medve ugyanazt csinálja, de 
átfúrja a földet, ráugrik, megfogja a fülét, meghúzza, és a medve elkezd sírni. Így 1-1-ben 
állnak. 
- Időt kérek. 
- Jól van Mackó és Lackó. 
- Most 1 erős kéz összecsap! 
- O! Nem sikerült Lackó. 
- És elkezdődött a mérkőzés. A medve ugrott egy nagyot, amikor leesett, de felpattant a va-
kond, mert a medve trambulint szerelt a barlangba, és majdnem elkapta, de éppen beszélge-
tett magával, hogy: 
- Mi most egy vakonddal verekszünk? 
- És ezért a vak vakond megrágta az ujját. A medve brümmög - brammog, mert morcos, de a 
medve kitartó! Kitartja a kezét, eltalálja a vakondkát és leesik, de a vaksi rá esett a trambu-
linra. Ráugrik a medvére és meghúzza a fülét.  
- Medve, jól vagy? 
- Ooáááááááááááááááá!! 
- Szóval. már megint sír. És ezért VÉGE. Ezt a küzdelmet nem hiszem el. Egy VAKOND megvert 
egy MEDVÉT, nem is akármilyen medvét, egy GRIZLI MEDVÉT! Na, gyere Vak Vakond men-
jünk át az erdőn a küldetésünk miatt! Úgy érzem, ez nehezebb volt, mint kerokában. 
Kerokában egy nyuszi, egy farkas és egy róka, mocsaüregben meg egy medvebocs. 

Írta: Csapó Áron 4. osztály 

Osztálykirándulás 

Április 29-én az első és második osztály kirándult Budapestre. A 
Tropicáriumban voltunk. Láttunk cápákat, rájákat, aligátorokat, 
és teknősöket. Érdekesek voltak a medúzák, mert lebegtek a 
vízben. Nekem nagyon tetszett , mert sok állatot láttam. Szeret-
nék elmenni még egyszer a Tropicáriumba. 

Petrovics Zsanett 2. osztály 
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Tóth Ákos 1. osztály 

 
Kovács Tibor 2. osztály 
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Vidák Krisztián 2. osztály 

 

 
Becsjanszki András 2. osztály 
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Kovács Melinda 2. osztály 

 

 
Oláh Eszter 2. osztály 
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Sápi Lina 1. osztály 

A papírgyűjtés eredménye 
Az idén tavasszal nagyon sok papírt sikerült összegyűjteni: közel 5000 kg-ot! 
Köszönet a segítőknek: Tóth Norbert és Kovács Roland 7. osztályos tanulóknak, akik fárad-
hatatlanul pakolták mindkét napon a rengeteg papírt. 
Az eredmények: 

Alsó tagozat Felső tagozat 

1. hely: 3. osztály 1164 kg 1. hely: 6. osztály 950 kg 

2. hely: 2. osztály 831 kg 2. hely: 5. osztály 800 kg 
3. hely: 1. osztály 719 kg 3. hely: 7. osztály 377 kg 
4. hely: 4. osztály 158 kg 4. hely: 8. osztály 44 kg 
Akik kiemelkedően sok papírt hoztak: 

1. osztály: 5. osztály: 

Smutz Dávid 248 kg Nemecskó Noel 240 kg 
Zahorján László 137 kg Nyika-Gáspár Norbert 240 kg 
László-Bajnóczi Balázs 86 kg Gódor Zoltán 83 kg 
2. osztály: 6. osztály: 

Vidák Krisztián 133 kg Becsjanszki Dorka 102 kg 
Gyalus Bálint 205 kg Németh Brigitta 102 kg 
Szabó Noel 98 kg Majzik Nikoletta 332 kg 
Szabó Nimród 98 kg Holló Dániel 147 kg 
3. osztály:  

Szabó Csanád 414 kg 
Szomora István 156 kg 
Radics Krisztofer 156 kg 
Csap Bence 231 kg 
Köszönet a tanár néniknek és Szabi bácsinak a segítségért, Vasas Márkéknak a mérőeszkö-

zért! 
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„Madarak és fák napja” 

-Turán jártunk – 
Május 11-én vetélkedőn voltunk Turán, melyet a Madarak és fák napja alkalmából rendeztek 
meg. Hatan mentünk az osztályunkból: Fülöp Noémi, Gacsályi Kitti, Bagó Norman, Kis Kornél, 
Papp Tibor és én. Két felnőtt is jött, akik autóval vittek bennünket. Kornél anyukája a fiúkat, 
osztályfőnökünk, Györgyike néni pedig a lányokat fuvarozta. 
A vetélkedőn voltak szóbeli és írásbeli feladatok is, ezen kívül ügyességi játékok az udvaron. 
Volt egy feladat, amelyben a tengelic madarat kellett bemutatnunk. Nagyon szoros volt a 
verseny a négy csapat – Tura, Vácszentlászló, Galgahévíz és Zsámbok - között. Az utolsó fela-
dat az volt, hogy egy illatos dísztárgyat kellett készítenünk száraz virágokból, amit később 
haza is vihettünk. Nekem nagyon tetszett az összes feladat. az eredményhirdetés volt a leg-
izgalmasabb. Végül 22 ponttal mi lettünk az első helyezettek! A csapatok ajándékokat kap-
tak: füzetet, müzli szeletet és egy szép gyűjtőalbumot. Mindenki jól érezte magát, és boldog 
örömmel ment haza. 

Bartos Lilla 5. o. 

Gyereknap 2017. 
Június 2-án a Bajza Lenke Általános Iskolában megtartottuk a gyereknapot. Reggel az első 
három óra után kezdődtek a sportjátékok a tornateremben. Volt kézilabda, foci és kidobó. A 
kézilabdacsapatunk (Gönczöl Józsi, Nyika-Gáspár Norbi, Fehér Márk, Papp Tibi, Pálinkás Anna 
és Nemecskó Noel) a 6.-osokkal játszott, és nyertek! A focicsapatban Gönczöl Józsi, Fehér 
Márk, Oláh Dávid, Nyika-Gáspár Norbi, Nemecskó Noel és Papp Tibi voltak. Igaz, hogy a csa-
pat nehezen akart összejönni, de végül nagyon megérte, mert másodikok lettek a fiúk. Ez 
nagy eredmény az ötödikesektől! A kidobócsapatunk is hasonlóan sikeres volt, mert elsők 
lettünk. El se akartuk hinni, de sikerült legyőzni még a 8.-osokat is. Csapattagok: Fehér Márk, 
Gódor Zoli, Nyika-Gáspár Norbi, Szabó Barbi, Gacsályi Kitti, Papp Tibi, Bartos Lilla, Nemecskó 
Noel, Papp Tibi és én. 
Amikor vége lett a kidobónak, már javában folytak a kinti programok is. Volt hullahopp ver-
seny Ilike nénivel, ugrókötelezés Detti nénivel, célbadobás Marika nénivel, a parkban volt egy 
kirakós feladat Zsuzsa nénivel, az aulában székfoglaló Mártika nénivel és Szabi bácsival, az 5. 
teremben pedig „Kahoot” foglalkoztató játékot tartott Marika néni. A belső udvaron sokan 
rajzoltak rajzlapra vagy a betonra Judit néni és Márti néni felügyeletével. 
A külső udvarra közben érkezett egy tűzoltóautó, elöl pedig a betonos részen két kedves 
rendőrnő biciklis akadálypályát épített, amit a kerékpárosok tehették próbára ügyességüket.  
Kb. 2 órakor lett vége a programoknak, ekkor hazamentünk. Jól telt el ez a nap. 

Fülöp Noémi 5. osztály 
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Egy izgalmas élmény az 5. osztályosok emlékeiből 

Nyika-Gáspár Norbert: 
Erdélyben a keresztapám, Robi kivitt engem és Istvánt az esztenára (= pásztorok ideiglenes 
szálláshelye a hegyekben, havasi legelőterület). Szép szombati nap volt. Az esztenán megéle-
sítettük a fegyvereket, és kezdődhetett a vadászat. Elindultunk az erdőbe, mindig beljebb, 
beljebb mentünk. Egy pataknál megálltunk, ott körbenéztünk, és tovább indultunk. Megér-
keztünk egy helyre, ahol Robi meglátott két borjút. Mi Istvánnal lemaradtunk, mert nézelőd-
tünk. Robi azt mondta, hogy menjünk vissza a kocsihoz, de mi nem tudtuk, merre menjünk. 
Én addig gondolkodtam, míg rájöttem, merre juthatunk vissza. István követett engem, és 
szép lassan odavezettem magunkat a kocsihoz. Közben megérkezett Robi is, aki ezalatt visz-
szaterelte az elkóborolt borjúkat a csordához. 
Jól telt a nap, sokat nevettünk, sok mindent láttunk, és izgalomban is volt részünk. Csak az 
volt a baj, hogy végül nem is vadásztunk, de talán majd legközelebb. 
Bagó Norman: 
Egyszer kézműves táborban voltam. Ebben a táborban számháborút játszottunk. Én voltam 
az egyik csapatkapitány. Kiválasztottuk a csapatokat. Mi támadtunk, és egyszer elkiáltottam 
magam:” Ne, mindenki kiesett?” – hiszen észrevettem, hogy már alig van valaki játékban a 
csapatomból. De nem adtam fel, egyedül majdnem minden ellenfelünket kiejtettem. A vé-
gén a csapattársaim megünnepeltek engem és a győzelmet, és mindenki boldogan ment ha-
za. 
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Versek az egészséges életmódról 

Csoki, chips, kóla 
Szokjál le róla 
Zöldséget, gyümölcsöt egyél, 
Hogy egészséges ember legyél. 

Tóth Norbert, Bagó Norman, Becsjanszki Dorka 

Tesóm, legjobb kaja a nokedli,  
Egészséges, mert tésztával teli, 
Hozzá pörkölt ajánlatos,  
mert pörkölt nélkül nem hasznos. 

Kovács Patrik 

Az étkezés az fontos 
De legjobban a rostos. 
Minden nap egy alma, 
A hízást távol tartja. 
A dohányzás, az káros,   
Ha eldobod, hatásos. 

Minden nap egy répa, 
Ettől edzett Réka. 
Jaj, de finom a bab,  
Tojásfehérjéből hab. 
Reggelente egy kis tej, 
Minden nap tehénből fejj! 

Farkas Aida, Pálinkás Noémi 
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