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Kovács András Ferenc: December 
 

Puhán csapongó hópihék,  

száguldozó csöpp csillagok,  

ti fedjetek be engemet -  

szánkómmal újra itt vagyok!  

 

Füles sapkámon illatoz,  

viháncol tágas ég hava,  

bolyhos bundámon száz pehely  

pusmog: "Ne menjél még haza . . . "  

 

Kuszán kavargó hópihék -  

fehér zenétek hallja tán,  

ha néha roppan, hócipőm  

hunyorgó utcák hajlatán?  

 

Havat szitál a lámpafény,  

pilinkél már a villany is  

szobámból át a függönyön -  

pislogva hív a kis hamis . . .  

 

Puhán csapongó hópihék,  

takarjatok be, itt vagyok -  

a kékes este fátyolán  

pelyheznek fázós csillagok. 

 

 



 

ÖTÖDIKESAVATÓ 

 
Mint minden évben, ahogy azt már 

megszokhattuk, idén is megrendezésre 

került az ötödikesavató.  

A háttérmunkálatokban a nyolcadikosok 

vettek részt. A mindkét osztály egyaránt. 

Nagyon sok munka van benne, és egyben 

egy nagy felelősség megszervezni egy ilyen 

eseményt. A sok kreatív diáktársnak köszönhetően viszonylag hamar összeállt a 

műsor menete. Segítette a közös munkát az is, hogy a kezdetektől összhangban 

voltunk, és mindenki segített ötletelni. 

Az avató napján nemcsak az ötödikesek izgultak, hanem mi is egy kicsit. Jó 

volt látni, hogy az új felsősök nagyon érdeklődőek, és kíváncsiak a feladatokra. 

Úgy vettem észre, hogy élvezték a játékokat és tetszett nekik. Természetesen 

a buli sem maradhatott el. Miután eltakarítottuk az avató maradványait, 

kezdődhetett a disco. 

Bátran kijelenthetem, hogy egy jó bulival indult az év. 

Most pedig nézzük meg, hogy az ötödikesek milyennek látták az eseményt. 

 

Vártátok már, hogy felavassunk titeket? 
Igen nagyon vártuk, és el sem hittük, hogy ilyen hamar elérkezett. 

Izgultatok az avató előtt? 
Mi ketten nagyon izgultunk, de szerintünk valamennyire mindenki. 

Milyen feladatokra számítottatok? 
Alapvetően valami ilyesmire számítottunk, de azért voltak elég nagy 

meglepetések. 

Hogy értékelitek az osztályotok teljesítményét? 
Szerintünk jól csináltuk, ügyesek voltunk. Néhány dologban talán lehettünk volna 

egy picit jobbak, de összességében szuperül teljesítettünk. 

Mennyi időt vett igénybe a csatakiáltásotok megírása? Nehéz feladat volt? 
Annyira nem volt sok idő megírni, néha megakadtunk egy-egy szónál, de végül 

összeraktuk, és tetszett mindenkinek. 

Hogy éreztétek magatokat a bulin? 
Nagyon jól éreztük magunkat, és úgy láttuk, hogy mindenki. Reméljük, még sok 

hasonló élményben lesz részünk. 

Burger Dóri 8.a, Franczia Csenge és Kis Vivien Lilla 5.c 



DÖK-TÚRA 
 

A felső tagozatosok  idei túrája a 

vasútállomásról indult.  

A vonatozást követően a kijelölt 

útvonalon évfolyamonként raj-

toltunk. Hol patakon és farön-

kökön át, hol dombokon fel és le 

próbáltunk haladni. Hosszabb séta 

után egy tisztáshoz értünk, ahol 

megpihentünk, majd az osztályok egymást váltva indultak tovább.  

Végül megérkeztünk egy nagyon szép és nagy játszótérre, ahol még büfé is volt. 

A pihenést számháború követte, amihez a számokat a játékosok már előre 

elkészítették, és évfolyamonként versenyeztek. Aztán vonattal elindultunk 

hazafelé. Az állomáson szinte mindenkit vártak a szülei.  

Lőrincz  Lili 6.b 

Tudod-e? 
A Magas-Bakony egyik közkedvelt kirándulóhelye a közel 4 km hosszú sziklás 
völgy, amelynek legszebb része a számtalan védett növény- és állatfaj számára 
menedéket jelentő Cuha-völgyi Kirándulóerdő. 
Ha itt jársz, semmiképp sem szabad kihagynod a völgy északi kijáratának 
közelében található, a hírhedt bakonyi betyár, Savanyú Jóska búvóhelyeként 
elhíresült Betyárpamlag-barlangot, az éltető vizet adó Kőpince-forrást, a  
Zörög-tetőt, valamint az Ördög-rétet, amely a Cuha-patak talán legszebb 
szurdoka. 

 

HALLOWEEN BULI 

Iskolánkban idén (ahogy tavaly is) 

megrendezésre került a Halloween buli. 

Egy szuper hangulatú péntek délutánt 

tölthettünk együtt. Erre az alkalomra az 

aula is halloweeni díszítést kapott. Voltak 

lufik, mű pókhálók és papír denevérek is. 

Nagyon ötletes jelmezeket és sminkeket is láttunk, amelyek egy-egy csokit 

érdemeltek. A zenelistát az osztályok előzetesen állították össze, így mindenki a 

kedvenc számára táncolhatott. Emellett természetesen a büfé is üzemelt. A buli 

végén, aki szeretett volna, egy-egy lufit is hazavihetett. 

Én nagyon jól éreztem magam, remélem ti is!    



ŐSZI JÁTSZÓHÁZ 

 

Az alsósok számára  

idén is megrendezésre került  

az őszi játszóház.  

 

A rendezvény azzal kezdődött, hogy a 

2.a osztályosok előadtak két rövid mesét. 
 

 

 

Ezután a tanító nénik segítségével 

kézműves tárgyakat készítettünk, 

mint például esernyőt,  

képeslapot, bábokat, sünit… 

 

Reméljük, mindenkinek tetszett, és 

még sok ilyen élményben lesz 

részünk. 

Burger Ágota és Kalincsák Dorka 4.b 

 

MŰANYAG KUPAKOK hasznos helyre 

Az előző tanévben iskolánk tanulói által 

összegyűjtött kupakokat eljuttattuk egy 

beteg gyermeket nevelő családhoz.  

A család egy közeli településen él, és így 

szerettünk volna segítséget nyújtani 

nekik.  

 

Bárki kerülhet hasonló helyzetbe. Ezért is 

jó, ha segítő kezet nyújtunk azoknak, akik 

támogatásra várnak. 

Váratlanul kialakuló nehéz helyzetekben 

minden támogatás sokat számít.  

 

Köszönet, mindenkinek, aki részt vett a kupakgyűjtésben! 

Az idei tanévben is folytatjuk a gyűjtést! 



MESÉS HÉTPRÓBA – könyvtári vetélkedő 

A mesés hétpróbán iskolánk alsós diákjai vettek részt. Hét feladatuk volt, 

amelyhez tartozott egy-egy kapcsolódó meserészlet is. A gyerekek láthatóan 

nagyon élvezték, és nagy sikerrel vitték végig a feladatokat. Állomásról, 

állomásra jártak, és mindegyiknél személyre szabott útlevelet használtak.  

A próba végén Emőke néni a könyvtárban várta őket. Jutalmul minden résztvevő 

mézeskalácsot kapott. Az érdeklődők népmeséket is nézhettek. 

Kovács Virág 6.b 

ÁLLATOK VILÁGNAPJA – verseny az állatkertben 

Azért vállalkoztunk erre a versenyre, mert nagyon szeretjük az állatokat és a 

kihívásokat. Amikor megtudtuk, hogy mi megyünk, nagyon megörültünk, és 

nekiláttunk tanulni. Nem is úgy fogtuk fel, mint egy versenyt, hanem mint egy 

szórakozást. 

A versenyen először nagyon izgultunk, aztán rájöttünk, hogy nincs okunk az 

izgulásra. A kedvenc feladatunk a betűpótlás volt. A legnehezebb a szókígyó. 

Negyedikek lettünk, de az a fontos, hogy jól éreztük magunkat. 

Szűcs Luca, Steinmacher Szonja Racsmány Vivien és Lőrincz Lara 4.b 

 

 

EURÓPAI MÉZES REGGELI  

Az idei évben is megrendezésre 

került a mézes reggeli. Rengeteg 

különféle mézet kóstolhattuk, illetve 

szavazhattunk a legjobbról. Akinek 

volt kedve, egy kérdőívet is 

kitölthetett, amelyben különböző 

mézzel kapcsolatos érdekességekről 

volt szó. 

 

Tudod-e? 
A méhek a virágok nektárját gyűjtik össze, a  saját szervezetükben átalakítják, 

és a lépek sejtjeiben raktározzák. Így készül a méz, amely erősíti az 

immunrendszert és sokféle vitamint tartalmaz. 

Burger Dóri és Nagy Lili 8.a 



 

Iskolánk sok tanulója kézizik, de szinte mindenki rajong ezért a sportért. 

Bizonyára a Telekom Veszprém csapatának sikerei is ösztönzik a tanulókat. 

Veszprémben régi hagyományai voltak a kézilabdasportnak, a Bakony Vegyész TC 

női gárdája 1970-ben a vidéki együttesek közül elsőként nyert bajnoki címet. A 

sportegyesület a Veszprém Megyei Állami Építőipari Vállalat szárnyai alatt 

Veszprémi Építők néven alakult meg 1977-ben. 

Az új szakosztály Hajnal Csaba ügyvezető irányítása alatt a megyei bajnokságból 

indulva 1981-ben feljutott az első osztályba, ahol egyedülálló módon minden 

szezont éremmel zárt; rögtön az első szezonban ezüstérmes lett. A következő 

három évben, immáron VÁÉV-Építők néven a bajnokságban egy ezüst- és két 

bronzérmet, a kupában két ezüst- és egy aranyérmet nyertek. 1985-ben és 

1986-ban bajnok lett a csapat. 

A következő négy évben a csapat csupán négy ezüstéremig jutott (három 

alkalommal a Rába ETO, egyszer az Elektromos mögött), ezután viszont páratlan 

sikerszériába kezdett az 1990-től 1992-ig Bramac, 2005-ig Fotex, 2015-ig MKB, 

azóta pedig az MVM által támogatott csapat: 1992 óta, 23 szezon alatt 20 

bajnoki arany- és 3 ezüstérem került Veszprémbe. Eközben 2008. május és 2011. 

október között egyetlen bajnokit sem vesztettek el. 

 

Bogdán Ákos, Szathmáry Bence, Gombár Levente 6.b 



A ZAPREŠIĆ PROJEKT 

2017. szeptember 14. és 19. között 17 tanulónk Horvátországban 

járt. A csereprogram a Zaprešić projekt keretében valósult meg, amelyhez 

négy veszprémi és öt horvátországi általános és középiskola tanulói 

csatlakoztak. 

A 2016-2017-es tanévben váratlan lehetőség adódott az iskolában németet 

tanuló diákok számára. Egy évek óta sikeresen működő csereprogramba kaptunk 

meghívást. Így több évnyi kihagyás után újra részt vehettek ilyen programban az 

erre vállalkozó diákok. Első körben a horvát gyerekek látogattak el hozzánk 

áprilisban. 

Nagyszerűen indult az év a csereprogramban résztvevő diákoknak, hiszen 

rögtön szeptemberben Horvátországba látogattunk. Az indulás kissé döcögősen 

ment a technika ördögének köszönhetően, de végül, kicsit megkésve, 

megérkeztünk a programban résztvevő fogadó iskolákhoz. Itt egy közös ebéden 

vettünk részt, és jobban megismerkedtünk az iskolákkal. Én a bistraiakhoz 

kerültem, akik sokkal kisebb intézményben tanulnak, mint mi. Náluk több osztály 

van, mint nálunk Veszprémben, ezért vannak osztályok, akik délelőtt, vannak, akik 

délután tanulnak.   

  

A második napon ellátogattunk Plitvicére, ahol nagyon jól szórakoztunk 

együtt. Ezen az éjszakán egy diákszállóban aludtunk a horvát diákokkal együtt. 



Másnap elutaztunk a tengerpartra, ahol tettünk egy kis sétát. Az időjárás 

nem volt túl kegyes hozzánk, ezért a tervezett fürdés a tengerben sajnos 

elmaradt. Városnézésre azonban sor került, és lehetőségünk volt kisebb 

ajándékokat vásárolni.  

 

A negyedik napot mindenki a fogadó családdal töltötte. Voltak, akik 

étterembe, voltak, akik cukrászdába mentek, de mi Toplicét választottuk. Az 

ottani fürdőkomplexumba látogattunk, ahol sok másik családdal is találkoztunk. 

Az ötödik napon Zágráb volt az úti cél, és szuper feladatokat oldottunk 

meg a Goethe Intézetben. 

Az utolsó napon Zaprešić polgármesterével találkoztunk, majd elindultunk 

vissza Veszprémbe.  

A program örökre szóló élmény volt. Mindenkit csak biztatni tudok, akinek 

van rá lehetősége, hogy próbálja ki.  

Horváth Bori 8.a 

 

 

Tudod-e? 
Novi Dvori kastélyát 1611-ben a Zrínyiek 
építették. Későbbi tulajdonosai a Csikulin, 
a Sermage, a Festetich és Erdődy 
családok voltak. 



 

 

„A NAGY EURÓPAI 

KARÁCSONYFADÍSZ-CSERE 2016” 

”European Christmas Tree Decoration 

Exchange 2017” 

  

 

A Europe Direct Tájékoztató Központ Wrexham által szervezett nemzetközi 

program keretein belül évente több mint  20 ország 200 iskolája  cserél 

fenyődíszeket egymással. Iskolánk tavaly 28 európai iskolával került így 

kapcsolatba, a díszeket és az országokat bemutató kiállítást az aulában még 

januárban is láthattátok.  

 

Az idén újra neveztünk. Az október végén 

elkezdett munkában ismét több osztálynyi 

tanuló kapcsolódott be tanítóikkal, tanáraikkal 

együtt.  

 

Az elsősök és a negyedikesek tantermeiben 

fenyődíszek… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a felsős technikaórán a Kis herceget 

ábrázoló jelvények készültek. 

 



A felsősök hazánkat, 

városunkat és iskolánkat 

bemutató prezentáción 

dolgoztak, valamint a 

karácsonyi 

hagyományainkról, tipikus 

ünnepi ételeinkről írtak 

angol és német nyelven. 

 

 

 

A partneriskolákba küldött CD-n helyet kapott az iskolánk jelenlegi és volt 

diákjai által előadott betlehemes játék is, amelyet épp egy éve mutattak be 

karácsonyi ünnepélyünkön. 

 

Tanulóink munkájával 16 európai ország 29 általános iskolájában díszítenek majd 

fel fenyőfákat: 

 Angliában  
 Ausztriában 
 Belgiumban 
 Csehország 
 Észtországban 
 Franciaországban 
 Görögországban 
 Horvátországban 
 Lengyelországban 
 Németországban 
 Olaszországban 
 Portugáliában 
 Romániában 
 Skóciában 
 Spanyolországban 
 Walesben  

 
 

A Mini galériában láthatjátok a hozzánk 

érkezett díszeket.  

A kapott információs csomagok segítségével mi 

is megismerhetjük partnereink karácsonyi 

hagyományait, ételeit, történeteit és dalait.  

Poór Zsuzsa néni 

Tudod-e? 
Wrexham Észak-Wales legnagyobb városa. Észak-Wales gyönyörű tájait az 
ország legmagasabb hegye, a Snowdon uralja. A Snowdonia Nemzeti Park a 
Snowdon 1000 m fölé magasodó hegytömbjétől délre sűrű erdőkkel borított 
völgyek, hegyi tavak, zsombékos mélyedések és folyótorkolatok vidéke. 
  



INTERJÚ MÁRTA NÉNIVEL 

 

Mióta tanít az iskolában? 

Ez a 30. évem. 

Van-e valamilyen vicces vagy emlékezetes pillanata, ami az iskolához 

kötődik? 

Rengeteg van. Hirtelen kettő jut eszembe. Egyszer fordítva volt rajtam a 

pulóver és nem vettem észre. A gyerekek szóltak, de én bizonygattam 

őket, hogy nem, ez ilyen. Később vettem észre, hogy tényleg fordítva volt. 

Illetve nagyon szeretem a fülbevalókat és egyszer egy párt tettem egy 

fülembe, egy lyukba tettem mindkettőt. Ezt is csak ebéd után tudtam meg 

a gyerekektől. 

Van kedvenc idézete? Ha van, akkor melyik? 

Kettő is van az egyik Bagdi Emőkétől. „Csak azt a gyermeket lehet 

tanítani, akit szeretünk.” A másik Simone Veiltől. „Meg kell tanulnunk 

vágyakozni azután, ami a mienk.” 

Mennyi időt, energiát vesz igénybe egy majális megszervezése? Szereti ezt 

csinálni? 

Általában két hónappal előtte kezdem a szervezést. Persze ez azért 

lehetséges, mert már van benne rutinom, tudom, melyik gyerek mit csinál, 

milyen együttesek vezetőivel kell beszélnem, kit hol találok. Nagyon sok 

munka és energia, de megéri. Nagyon szeretem csinálni, és fontosnak 

tartom, mert azok a tehetségek, akik szabadidejükben komolyan 

foglalkoznak valamivel, fél éveket, éveket dolgoznak valamin, megérdemlik 

azt a tiszteletet, hogy megmutassák magukat. 

 

Miért éppen alsós tanár szeretett volna lenni? 

Valójában nem alsós tanár szertettem volna lenni. Magyar-ének szakos 

tanárnak készültem, de mivel csak egy hangszeren játszottam, nem vettek 

fel az egyetemre. Így kerültem a tanítóképzőbe és lettem alsós tanár. De 

egyáltalán nem bántam meg. 

 



Szívesen vesz részt az iskola által szervezett programokon? Mi a véleménye 

ezekről? 

Nagyon szívesen veszek részt, mert a szabadidő hasznos eltöltése 

szerintem nagyon fontos. Illetve igyekszünk olyan programokat szervezni, 

amelyek nekünk is kedvesek. 

Tanárként milyennek látja a tanárok illetve a diákok közösségét? 

Az, hogy itt vagyok 30 éve, jelzése annak, hogy nagyon jó légkörben 

dolgozom. A tanári közösség szuper, ismerjük és szeretjük egymást. 

Amikor reggelente bejövök, mindig vidám diákokkal találom szemben 

magam. Ilyenkor elhangzik néhány „Csókolom Márta néni” is. Ez a szuper 

közösség köszönhető a szülőknek és a nevelőtestületnek. Köszönöm a 

sorsnak, hogy ez így van. 

 

„Válassz magadnak olyan munkát, 

amit nagyon szeretsz, s akkor egész 

életedben nem kell dolgoznod.” 

 

 

 

 

INTERJÚ ÁGI NÉNIVEL 

Hány éve tanít az iskolában? 

17 éve. 

Ha nem biológiát és tesit tanítana, milyen tantárgyat választana? 

Matekot, de a nyelvtan is tetszett. 

Mindig is tanárnő szeretett volna lenni? Ha nem mi lenne a szakmája? 

Általános iskolás, felsős koromban volt egy biológia, tesi szakos tanárom 

aki akkor került ki az egyetemről. Nagyon szerettem és így tetszett meg 

ez a két szak, de gimnazista koromban gyógyszerész és nyomozó is 

szerettem volna lenni. 

Tanárként milyennek látja a gyerekek érdeklődését a biológia/ 

természetismeret iránt? 

Úgy látom, hogy szeretik ezeket a tantárgyakat, érdeklődőek és nyitottak. 

Szívesen figyelik a természetet, fotóznak. 



Mit gondol a környezetvédelemről? Mi a vélemény, a mai gyerekek mennyire 

tartják be az ezzel kapcsolatos szabályokat? 

Mindenképpen nagyon fontos. Sajnos előfordul, hogy rossz a minta, amit a 

gyerekek látnak, ezért ők sem mindig tartják be a szabályokat. Szerintem a 

hétköznapi dolgokkal sokat tehetnénk környezetünkért. 

 

Néhány szó az ÖKO-iskoláról… 

Miben nyilvánul meg, hogy iskolánk ÖKO-iskola? 

Sok pályázaton veszünk részt, odafigyelünk a különböző felhívásokra, és 

ezzel kapcsolatban sok dolog működik az iskolában. 

Voltak feltételei annak, hogy iskolánk ÖKO-iskola legyen? 

Igen voltak, de már eleve sok dologra odafigyeltünk eddig is. Ennek a 

projektnek hároméves ciklusai vannak, és 3 évenként három új dolgot kell 

megvalósítanunk. Ennek – azt gondolom – könnyen eleget teszünk. 

Beszéljen egy picit az ÖKO-szakkörről! 

Bár idén nem én vezetem, a tavalyi évről van tapasztalatom. Havi 

lebontásban programokat szerveztünk, újrahasznosított anyagokkal 

dolgoztunk. Amikor lehetett, előadókat hívtunk, illetve sokat 

tevékenykedtünk a kiskertben. De idén is az látható, hogy a gyerekek 

lelkesek, könnyű őket bevonni pályázatokba, programokba, Jó velük dolgozni, 

hiszen kreatívak, érzékenyek a témára. 

Vannak-e jövőbe néző tervek ezzel kapcsolatban?  

Igen szeretnénk a Mini galériába egy raklapos ülőgarnitúrát és a kiskertbe 

egy kültéri tantermet. 

Nagy Lili és Burger Dóri 8.a 

 

 

 

 

Címerünket  

Simon Gábor bácsi 

faragta. 



A szegény ember szerencséje 

Hol volt, hol nem volt, a szántón túl, ahol az ecsetfülű malac túr, volt 

egyszer egy szegény ember. 

Ez a szegény ember olyan házikóban élt, hogy amikor nagy szél fújt, a kunyhó 

megemelte a kalapját. Annyi gyereke volt, hogy minden sarokba jutott legalább 

egy. 

Történt egyszer, hogy reggelre virradóra elfogyott az ennivaló. A szegény 

ember bánatában hóna alá csapta az egyetlen öreg tyúkját, és a király elé 

ballagott. Elpanaszolta a királynak családja sanyarú sorsát. Felajánlotta a 

királynak a tyúkot.  

- Mit csinálnék én egy tyúkkal, és hogyan laknak jól ettől a gyerekeid?- 

kérdezte a király. 

- Olyan cserét ajánlok, amitől a királyi és a szegény gyerek is jóllakik. 

Elámult ezen a király. 

- Csak annyi búzát kérek cserébe, amennyi búzát ez a tyúk életében már 

megevett. Az én asztalomra kenyér, a kend asztalára tojás kerül. 

Mosolygott a király a furfangos ötleten, mert a tyúk egyidős volt az országúttal. 

Felrakták hát a tíz zsák búzát egy szekérre. 

Hallotta a gazdag, milyen szerencsével járt a paraszt. Felvitt hát a király elé 

három tyúkot. 

- Mit csinálnék én ezzel a három tyúkkal? – kérdezte a király. 

- Ha egy tyúk tíz zsák búzát ér, ezt a hármat elcserélném egy fél 

búzaföldre. 

Nem tetszett a királynak a kapzsi válasza, magához rendelte hát a parasztot. 

- Te paraszt! Mit csinálnál három tyúkkal, ha az a feladat, hogy a feleségem 

mindennap tojást, a gyerekeim tyúkhúst ennének, de úgy ám, hogy a 

számuknak se legyen híja. 

- Megoldom én ezt a szüretig, mire a felvonulás elkezdődik, a tyúk a 

levesben úszik. 

A paraszt a piacon egy zsák búzáért három kakast vett és a királyi udvarba 

engedte őket. A baromfiudvar benépesült, így az asztalra tojás, hús és leves 

került. 

Ha a gazdag szerényebb lett volna, az én mesém is sokkal rövidebb lett volna. 

 

A mesét írta Antal Júlia 4.b 



Az első hó 

     A hosszú, színekben dúskáló ősz után 

egyik napról a másikra leesett az első hó. 

Bár Dorka és Gergő szülei már késő este 

felfigyeltek az utcai lámpa fényében 

pilinkélő hóra, a gyerekek csak reggel 

vették észre, hogy az egész környék 

fehér ruhát öltött. 

     – Odanézz, Anya! Esett a hó! Jaj, de 

jó! Ma a hócsizmámban szeretnék az 

oviba menni! – örvendezett Gergő. 

     Dorka is odatapasztotta a két kezét és 

az arcát a hideg ablaküveghez, és csak némán nézte az utcát. Talán 

már az első hóember építése járt a fejében. 

     A gyerekek villámgyorsan elkészültek, és rábeszélték 

anyukájukat, hogy korábban induljanak el az oviba. A nagycsoportos 

Dorka, aki két évvel volt idősebb öccsénél, kiszökkent a bejárati 

ajtón. Feltekintett, és igyekezett néhány szállongó hópihét elkapni. 

Gergő pedig nekifutott, és egy  nagy lendület után hatalmasat 

huppant a hóba. Szerencsére nem ütötte meg magát, mert a fehér 

takaróval borított füvön landolt. Éppen elkezdett feltápászkodni, 

amikor valamire felfigyelt. 

     – Anya, gyere ide gyorsan! Mutatni akarok valamit.  

    Anyával együtt Dorka is odalépett Gergőhöz, és arrafelé néztek, 

ahova a vastag kesztyűbe rejtett kezével mutatott. 

     – Látjátok? Nyomok vannak a hóban. Ahhoz a bokorhoz vezetnek. 

     Gergő kérdően nézett nővérére és anyukájára. Dorka, aki nagyon 

élvezte, amikor valami újat taníthatott kisöccsének, azonnal rávágta: 

     – Nyuszi járt a házunk előtt, Gergő! Biztosan a havazás elől akart 

elrejtőzni, és bebújt a bokor alá.  

     – Egy igazi nyuszi? Nahát! Bevihetjük a házunkba is? Az enyém 

lehet? – és még áhítozva hozzátette: – Nagyon szeretném! 

     Erre már az anyukája válaszolt: 

     – Gergőkém, ez vadnyúl. Itt él az utcán és a közeli mezőn. 



     Még mielőtt a kisfiú elpityeredett volna, Dorka kétségbeesetten 

felkiáltott: 

     – De mit fog most enni ez a szegény nyuszi? A bokrokról már 

lehullott a levél, a füvet pedig vastag hó takarja. 

     Ő és a kisöccse faggató szemekkel nézett fel anyukájukra. 

     – Gyerekek! Indulnunk kell az óvodába. Délutánra biztosan kiötlünk 

valami megoldást. 

     Hamarosan alábbhagyott a havazás, és az oviból hazafelé jövet 

már nem is esett. A gyerekek a házuk elé érve látták, hogy egymást 

keresztező, keszekusza nyuszilábnyomok tarkították a hóval borított 

füvet. Útközben anyukájuk megígérte, hogy valami meglepetés vár 

rájuk. Most benyúlt a terasz oszlopa mögé, és előhúzott egy nagy 

zacskó nyuszieledelt. 

     A gyerekek ujjongva siettek hozzá, és mindketten kaptak egy-egy 

kis pohárral belőle. A bokor tövéhez öntötték, mert ott látták a 

legtöbb nyomot. Még vártak néhány percet, hátha a nyuszi máris 

belekezd a lakmározásba, ám hamarosan elkezdtek dideregni, így 

aztán inkább bementek a házba. Az ablakból próbálták kilesni a 

nyuszit, de nem láttak semmi mocorgást. 

     Vacsora előtt Gergő megkérdezte: 

     – Anya, megnézhetjük, hogy megette-e már a nyuszmusz az ételt? 

     – Jó ötlet – válaszolta anya. – Gyerekek, bújjatok gyorsan 

kabátba, és húzzatok csizmát! Amilyen csendesen csak tudunk, 

kiosonunk a ház elé. 

     Így is tettek. Amikor a nyuszieledel hűlt helyét találták a bokor 

alatt, a testvérek örömükben lelkendezni kezdtek. 

     A tél folyamán Dorka és Gergő sokszor megetette a nyuszit, és 

néha még meg is pillantották. Persze, ahogy megjelentek, a fehér 

farkú szőrgumó átiszkolt az utca túloldalára. De mielőtt elmenekült 

előlük, rájuk nézett néhány pillanatra. Ekkor mindkét gyereknek az az 

érzése támadt, hogy hálával volt teli a nyuszi két barna szemecskéje. 

Nyquist Gizella meséje alapján (http://www.operencia.com/gyermekoldalak) 

  



 

1-2. osztály 

Bálint Ágnes:  

Mi újság a Futrinka utcában? 

Mi újság a Futrinka utcában? Az 

izgalmas regényben megtudhatjátok, 

hogy ki nyerte az Egérújság pályázatát, 

és hogyan került Böbe baba a Csőr 

nevezetű kiadóhoz. Fény derül arra is, 

hogy ki ette meg a kolbászkerítést. Ha 

kíváncsiak vagytok a történetre, 

olvassátok el az érdekes kalandokkal 

teli könyvet! 

 

3-4. osztály 

Erich Kästner: A két Lotti 

Kíváncsi vagy milyen érzés, ha az emberből 

kettő van? Luise és Lotte egy tóparti 

üdülőben találkoznak. Jobban hasonlítanak 

egymásra, mint saját tükörképükre. A 

rejtélyre hamarosan fény derül. De a tábor 

után mindenkinek haza kell mennie. Vajon 

hogyan oldják meg az ikrek, hogy ezután is 

találkozhassanak? És hogyan használják fel 

hasonlóságukat szüleik kibékítésére? Ha 

minderre kíváncsi vagy, olvasd el A két Lotti 

történetét Erich Kästner tollából. 



5-6. osztály 

Balázs Ágnes: Feladó: A fekete 

szivárvány 

Zsófi anyukáját baleset éri. Zsófi a 

nevelőintézettől való félelem miatt mindezt 

titokban tartja. Neki kell ellátnia magát.  

Miket tanul meg az életről? Hogyan próbálja 

megfejteni a felnőttek zavaros életét?  

Ha kíváncsi vagy, hogyan oldja meg élete nagy 

problémáját a szerelem és egyéb nehézségek 

mellett, akkor olvasd el Balázs Ágnes regényét. 

 

 

7-8. osztály 

Maros Edit: Hűvösvölgyi suli 

Kíváncsi vagy egy gimis ikerpár életére? Az őket érő 

kisebb-nagyobb nehézségekre? Akkor jó helyen 

jársz! Maros Edit könyvében majd választ kapsz 

minderre. Lesz itt harc a pattanásokkal, egy igazi 

rock koncerten való szerep, és a lányoknak szembe 

kell nézni az első szerelemmel is. Dóri és Nóri 

történeteivel te is átélheted majd a két ikerpár 

kalandjait. Biztos lehetsz benne, hogy a cserfes 

Dóri és a kissé visszahúzódóbb Nóri története 

sokszor mosolyt csal majd az arcodra. 

 

A könyveket figyelmetekbe ajánlja:  

Varga Eszter és Fodor Virág 7.a, Salamon Eszter 7.b 



Kedves ajándékkísérőket és képeslapokat készíthetsz néhány színes lap, 

filctoll és gomb felhasználásával. 

 

 

Tudod-e? 

 
A karácsonyi képeslapok 

postai küldésének szokása 

az Egyesült Királyságból 

ered az 1840-es évekből. Az 

első karácsonyi képeslapból 

1000 darab készült, és 

darabonként egy schillingért 

árulták. 

 
 

A nyomtatás fejlődésének köszönhetően egyre népszerűbbekké váltak a 

karácsonyi lapok, melyeket 1860-ra már nagy számban gyártottak. Az 1900-as 

években a karácsonyi képeslapküldési szokás elterjedt egész Európában, és 

különösen Németországban vált népszerűvé. 

 

Illatos karácsonyi ajándékok készülhetnek fahéjból fonal segítségével. 

 

Tudod-e? 

 
A fahéj igazi egzotikus fűszer. 
Már a bibliai időkben is 
használták mint illatszert és 
mint füstölőt, Egyiptomba és 
Júdeába eredetileg a föníciaiak 
importálták.  
Sri Lankából (Ceylonból) és 
Indiából származik, valójában a 
belső kérge egy trópusi 
örökzöld fának.  
 



 

Felnőtt segítségével süthetsz ajándékba finomságokat. 

 

Matos Maja: Mézeskalács 
 

Cukor, cimet, méz és dió, 

mézeskalácsba ez való. 

Megkeverem, megkavarom, 

egy nagy tálban összegyúrom. 

 

Jaj! A tálban alig maradt, 

mind a kezeimre ragadt! 

Meglisztezem, újragyúrom, 

Jó vékonyra ki is nyújtom. 

Csillag, csengő meg szívforma, 

Kis tepsibe sorba rakva. 

Nyomok bele dísznek meggyet, 

Mandulát és diót, egyet. 

 

Szép barnára sült a kalács, 

illatával megtelt a ház. 

Karácsonyi angyalcsapat, 

Szimatol az ablak alatt. 

Hozzávalók:  
 

 
 

 
 

 
 

 
-fűszerkeverék 

 

A hozzávalókból gyúrt tésztát kb. 
1 cm vékonyra kinyújtjuk, majd 
különböző formákkal kiszaggatjuk. 

Előmelegített sütőben nagyon 
hamar megsül. 

 

 

 

Poór Zsuzsa néni 



Találós kérdések 

Fenyőfán nő, pikkelye van,  

de nem hal. Mi az? ______________ 

 

Hóból van a lába, répából az orra.  

Mi az?                   ______________ 

Földre estem, de nem fáj, 

Minden gyermek engem vár.  

Mi az?                   ______________ 

 Év múlik, évet ér, 

egymást hajtja négy testvér: 

víg tavasz, virághintő, 

koszorús nyár, kalászdöntő, 

ősz, gyümölcs-érlelő, 

tél, havat terelő. 

Mi az?                 ______________ 

 

 

 

Melyik karó véd a hideg ellen? 

Melyik ács ehető? 

Melyik ember a legidősebb? 

Melyik csap olvad el? 

Melyik tél a leghosszabb? 

 

 

Miből van a hóember orra? 

Hány gomb van a hasán? 

 

 

 

 

 

 

Hány kis karácsonyfa van a képen? 

  
 

 

A feladványokat a legkisebbek számára válogatta Csőszi Dóri 5.b 



Rejtvények 

Do the crossword puzzle. 

 
1             1. virág 

      
 

      11 

2             2. lufi 
3             3. csónak 
4             4. anya 
5             5. robot 
6             6. labda 
7             7. ceruza 
8             8. 11 

 

By Bene Zsófi 5.b 

 

 

 

 

 



 Helyhatározó 

Mondd csak fiacskám, ebben a mondatban, hogy „A pásztor a mezőn legelteti a 

nyájat” melyik a helyhatározó? 

- A pásztor. 

- Nono! Már hogy lenne a pásztor a helyhatározó? 

- Azért, mert a pásztor határozza meg a helyet, hogy hol legeljen a nyáj. 

 

 Alföld 

- Mi az alföld? - kérdezi a tanárnő. 

- Sajnos nem tudom - feleli a gyerek. 

- Sanyika, segíts Csabának! 

- Az alföld nagy kiterjedésű síkság. 

- Hallod, Csaba? Ez egy pontos meghatározás. 

Tehát mi az alföld? 

- Az alföld egy pontos meghatározás. 

 

 Inka indián 

Elnézést, ön milyen indián? 

Inka 

És ő? 

Ő még inkább. 

 

 UPC 

Ki a UPC főnöke ? 

Lassú Anett. 

 

 A székely és a mobiltelefon 

- Hogy veszi fel a székely a 

mobiltelefonját? 

- No, kia? 

 

 Margarin 

Két egér beszélget:   - Vigyázz,  rád 

esik a margarin ! 

- Rám - a margarin? 

 

 Alma 

Két alma beszélget a fán: - Birs?  

- Sőt seretlek 

 

 Vonat 

Mért nincs a vonaton bástya? 

Mert a vonat nem vár! 

 

 Luca nap 

Mért kapta el a boszorkány a lucaszékest? Mert nem volt mákja. 

 

Csizmazia Marci, Gyimesi Gergő és Szathmáry Bence 6.b 

  



POZSGAI ÁDÁM: KARÁCSONY A PARKBAN 

Valahol egy messzi kis városka parkjában egy férfi üldögélt a padon. Orra piros 

volt, mint az érett paradicsom, szemei kissé vérágasak voltak. Nézte a havas 

tájat, ahogy a hópelyhek újabb és újabb kis buckákat csinálnak a földön. A 

távolban egy kisfiú önfeledten futkározott. Arcán végigcsordult egy kicsi meleg 

könnycsepp.  Kezeit elővette a zsebéből és arcát beléjük temette. Fejében sok 

minden kavargott, de a legfőbb gondolata az volt, hogy hol rontottam el.  A 

körülötte lévő csendet a ropogó hó hangja és utána egy kérdés törte meg. 

- Elnézést, leülhetek, ifjú barátom?- kérdezte egy hang. A férfi felnézett és egy 

hetven év körüli urat látott. 

- Természetesen - hangzott a válasz, majd kabátja ujjával letörölte a havat a 

padról, hogy az öregember leülhessen. Kényelmesen elhelyezkedett a padon, 

botját maga elé rakta, és a két kezét összekulcsolva rátámaszkodott. 

Végignézett a mellette ülőn, és nem tudta megállni, hogy meg ne kérdezze mi 

bántja a lelkét. A férfi közölte, hogy semmi, de az öreg tovább nógatta és 

hozzátette, hogy szenteste inkább a családjával kellene lennie. Nagyot 

sóhajtott, majd belekezdett a történetbe. 

- Tudja, úgy nagyjából húsz perce nagyon összevesztem a családommal. 

Olyanokat vágtam a fejükhöz, amit nem is gondoltam komolyan és miért… 

tulajdonképp már magam sem tudom.  Ők nem tudják, hogy eljöttem otthonról, 

de szerintem jobb is nélkülem, én ezzel a kirohanásommal csak megtörtem az 

otthoni harmóniát- mondta és ismét mélyet sóhajtott. Az öreg a kezét a vállára 

tette és válaszolt neki. 

- Nos, fiatalember – kezdte-, mindnyájan mondunk olyanokat, amit később 

megbánunk, de ők meg fogják érteni a maga minden cselekedetét, és ezt nem 

fogják komolyan venni öntől. A férfi ránézett az öregre és megkérdezte, hogy ő 

ezt elhiszi-e? A válasz egy kicsit később érkezett. 

- Én már nem hiszek semmiben- jelentette ki, majd a zsebéből elővett egy 

ruhazsebkendőt, és megtörölte az orrát.  

- Rendben. Én kiöntöttem magának a szívemet, most megkérdezném, hogy maga 

mit csinál ilyenkor a parkban?- kérdezte az öregtől. 



A bácsi megvakarta a tarkóját, és szippantott egyet a hideg, csípős levegőből. 

Próbálta ő is halogatni a választ, de beszélgetőpartnere kicsit sürgető és 

kíváncsi pillantásokat vetett rá. Egy pillantást vetett ő is a kisfiúra, aki már 

hóembert épített, majd belekezdett. 

- Az én feleségem nagyon beteg, és úgy érzem, már nem hiszek a gyógyulásában, 

ezért kijöttem egy kicsit kiszellőztetni a fejemet. Mielőtt megkérdezné –

folytatta -, a fiam otthon vigyáz a feleségemre.  A mellette ülő már válaszolt 

volna neki valamit, amikor ismét felhangzott a ropogó hó jellegzetes zaja. A pad 

mögé néztek, ahol egy csinos huszonöt év körüli fiatal szőke hajú lány állt. 

- Elnézést, leülhetek?- kérdezte ő is, akárcsak az öreg. Mindketten kis mosollyal 

a szájuk sarkában bólogattak. Amint leült, levette fekete kesztyűjét, és jobb 

kezével beletúrt aranyszőke hajába. A két férfi érezte, hogy a lányt is 

nyomasztja, kínozza valami belülről.  Egyikőjük, sem mert rákérdezni, hogy mi a 

probléma, vagy, hogy tudnak-e neki segíteni, illetve miért van egy ilyen csinos 

lány szenteste egyedül egy parkban. A lány érezte az érdeklődő pillantásokat, de 

az ő szeme is megakadt a már majdnem kész hóembert építő kisfiún.   

- Bocsánat - kezdte a fiatalabbik férfi-, de tudnánk valamiben segíteni?  

A lány a fejét rázta, amivel tudatni akarta, hogy nincs semmi gond és nem kell 

segítség. Viszont ők úgy érezték, hogy kell, így először a férfi, majd a bácsi 

mesélte el neki, hogy miért is ül itt, és miért nem a családjával van. A lány ezt 

türelmesen végighallgatta, de úgy érezte, nem tud tanácsot adni egyikkőjüknek 

sem.  Most, hogy már tudott mindent a körülötte ülőkről, rajta volt a sor. 

- Tudják, az apám és én már egy ideje nem beszélünk egymással. Megharagudtam 

rá vagy ő énrám, már nem is tudom, és megint eljött az évnek azon napja, amikor 

együtt kéne lennünk, de ő nem hív, és valahogy én sem vagyok képes rá- mondta. 

A két férfi együttérzően bólogatott. A bácsi rá akart nézni a kisgyerekre, de 

csak a kész hóembert látta helyette. A mellettük lévő bokor mögül előjött a 

gyermek, és nagy barna szemeit rájuk vetette. A lány nem tudta megállni szó 

nélkül és hozzászólt. 

- Szervusz!  Hogyhogy egyedül vagy itt a parkban? –kérdezte, de válasz helyett a 

következő kijelentést kapta. 



- Bocsánat, de mindent hallottam, amit mondtatok, és megmondom, mit kéne 

tennetek- kezdte a kis csilingelő hangján és belekezdett monológjába. – 

Szerintem neked – rámutatott a fiatalabb férfire- egyszerűen haza kéne 

menned, és megölelni a családodat, a mamám ugyanúgy szeret, ha rossz is vagyok. 

Te - rámutatott a bácsira -, tudod, én még mindig hiszek a Mikulásban, pedig már 

ötéves vagyok, úgyhogy neked is hinned kell abban, hogy a feleséged meggyógyul, 

és ott lenni mellette.   És te - tekintete átsuhant a lányra -, szerintem te hívd 

fel apukádat, mivel ő nagyon szeret téged, és biztos, hogy már rég 

megbocsátott, csak félt kezdeményezni. Azzal egy mosolyt vetett 

mindhármójukra, és vidáman továbbfutott.  

Először meg sem tudott szólalni egyikük sem, de pár perc hallgatás után 

rájöttek, hogy mi is volt igazán fontos nekik. A férfi felsegítette a padról a 

bácsit, és elindultak a kijárat felé. A lány elővette a mobiltelefonját és 

tárcsázott. A vonal másik végén az édesapja vette fel a telefont, amire a lány 

szeme könny belábadt. 

Hogy mi ebből a tanulság? Emlékezzünk az adventi gyertyákra… 

Az első gyertya a Béke, amit a fiatal férfi a családjában megtört. 

A második a Hit, amit a bácsi adott fel. 

A harmadik a Szeretetet, amit a lány nem mutatott az apja felé már egy ideje. 

Elérkeztünk az utolsó gyertyához, amely a Remény szimbóluma. A kisfiú volt az, 

aki visszaadta a Békét, a Hitet és a Szeretetet e három ember szívébe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ádám volt a Rózsahír első diák főszerkesztője. 2005-ben végzett a Rózsában. 

Tavaly egyik délután meglátogatott itt az iskolában. Akkor kértem tőle, hogy 

írjon ismét a lapunkba. Válaszul ezt a kis novellát küldte. 


