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KÖSZÖNTŐ 

 

 

Kedves Kalász Sulis Újságolvasó! 

 

Köszöntelek, köszöntöm Önt a 2020-2021-es tanév első iskolaújságjának megjelenése alkalmából. 

Mindenekelőtt köszönöm a Kalász Suli teljes közösségének, hogy a vírushelyzet kapcsán hozott rendkí-

vüli intézkedéseket precízen betartotta és betartja. Tudom, ezek a szabályok iskolai életünket és az egy-

más közti kapcsolattartást jelentősen megnehezítik.  Közösségünk minden tagjának fontos tisztában len-

nie azzal, hogy csak így tudjuk megvédeni egészségünket a járvány idején. Talán helytállásunk sikeré-

nek bizonyítéka, hogy eddig javarészt normál tanrend szerint működött iskolánk.  

Sajnos most, a járvány idején kevéssé látványosak mindennapjaink. Ezt még diákjaink is így érzik, de a 

szülők közössége most szinte teljesen iskolánk falain kívül rekedt.  Pedig zajlik az élet a Kalász Suli-

ban! 

 A nyáron sok új tanár érkezett hozzánk, legtöbbjüknél mára már úgy érezzük, mintha évek óta 
nálunk tanítanának, közösségünk részévé váltak. 

 Fontos megemlíteni, hogy a nyári felújítások, karbantartások után elindult az iskolaudvarunk tel-
jes átalakítása, mellyel együtt egy új sportpálya is megépült. Az építkezés sok nehézséget okozott: 
csörömpöltek a gépek, lett nagy sár, de erőt adott a tudat, ha kibírjuk, minden sokkal szebb és 
használhatóbb lesz. 

 Jelentős összefogásnak köszönhetően mára minden termünk számítógéppel felszerelt. Ha a jövő-
ben minden szándékaink szerint alakul, akkor év végére már kivetítővel is rendelkezik majd az 
iskola tantermeinek mindegyike. 

 Természetesen már rögtön az évkezdetkor érezhettük a járvány okozta nehézségeket. A Kalász 
Suli társas intelligenciafejlesztő iskola, ezért nekünk nagyon fontos, a csoportmunka, a kooperatív 
tanulás. Mégis átmenetileg le kellett mondanunk pl. a KIP órák különleges hangulatáról és meg-
annyi különleges szabadidős rendezvényről.  

 Azért így is volt sok olyan programunk, amit meg tudtunk tartani még akkor is, ha a járvány miatt 
az előzetes forgatókönyvön némileg változtatnunk kellett.  

 Most is volt meseíró pályázat, a magyar nyelv napján játékos nyelvi vetélkedő, megemlékeztünk 
az aradi vértanúkról és az 56-os forradalom hőseiről.  Elindult idén is az újonnan megválasztott 
képviselőkkel és polgármesterrel diákönkormányzatunk munkája. A megújult iskolaudvarunk 
mellett csodás festményekkel szépültek meg a falak. 

 Nagy nehézséget jelent számunkra idén, hogy minden lehetőségünket megmozgatva sem sikerült 
megszüntetni a főépület beázását. Fenntartónk sok millió forintot költött a javításra, de a végleges 
megoldás ennek ellenére még várat magára. Vagyis a feladat adott, mindent el kell követni annak 
érdekében, hogy ennek a helyzetnek minél hamarabb végleges megoldása legyen. 

A fenti beszámolóból jól látszik, hogy az eddig eltelt időszak is izgalmas és élménydús volt a Kalász 

Suli közössége számára, ezért ezzel a kiadványunkkal szeretnénk betekintést engedni iskolánk életébe 

minden érdeklődőnek. 

Forgassák, forgassátok szeretettel! 

Végh Attila 
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Állatok világnapja 

A Kalász Suliban, az alsó tagozaton, idén rendha-
gyó módon tartottuk meg az Állatok világnapját. 
Iskolánk tanítói és a tanulók osztálykereten belül 

készültek különböző kézműves feladatokkal erre a 
napra.  Szép és érdekes fejdíszeket, állatmintákat, 
rajzokat és kitűzőket készítettek. 

 
"Tök(jó)” délután az 1.b-ben 
 
Bár az 1.b-s Bátor Bocsok mindig tök jól érzik 
magukat együtt az iskolában, október 21-én ezt 
még fokozni is tudtuk. A délután a sütőtök körül 
forgott. Narancssárgába öltöztünk, tök fejdíszt 
készítettünk, mesét olvastunk Tökfilkóról, majd a 
tanteremben játszottunk egy jót. Székfoglalóz-
tunk, és sorversenyeken tettük próbára az ügyes-
ségünket, bolondos fotókat készítettünk. Végül 
lakmároztunk a terülj-terülj asztalkánkról. A ked-
ves Szülők finom falatokkal láttak el bennünket. 
Volt többféle sütőtökös sütemény: brownie, kó-
kuszgolyó, muffin, kalács, tökmagos pogácsa, 
továbbá sós és édes aprósütemények.  
Annyira tök(életesen) jól sikerült ez a délután, 
hogy biztosan megismételjük jövőre! ;)  

Kati néni és Panni néni 
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Diákpolgármester-választás 2020 

 

A Kalász Suliban minden évben az osztályok 

diákönkormányzati képviselőket választanak. Az 

önkormányzat élére vezető is kell, kinek a sze-

mélyéről a felsős diákok titkos szavazáson dön-

töttek szeptember 23-án. Idén fölényes győze-

lemmel Petrik Tamás 8.a osztályos tanuló nyerte 

el ezt a pozíciót. Őt és a képviselőket október 7-

én Budakalász város polgármestere, dr. Göbl 

Richárd avatta fel, majd az eskütételben is segí-

tette őket. Az osztályok az iskolarádión keresz-

tül, de annál nagyobb tisztelettel hallgatták vá-

lasztottaik bizonyságtételét.  

Polgármester Úr néhány kedves szóval, mondat-

tal biztatta a képviselőket, hogy bár nehéz a 

munkájuk, annál lelkesebben, aktívabban végez-

zék, hiszen az őket választó diákok bíznak ben-

nük és várják a változásokat.  

 

Látogatás a polgármesteri hivatalban 
 
A budakalászi önkormányzat meghívásának ele-
get téve, október 20-án a Kalász Suli diákönkor-
mányzatának képviselőivel és megválasztott pol-
gármesterével látogatást tettünk a "hivatalba".  
Szinte mindenki el tudott jönni, és örömmel in-
dultunk el a suliból erre a találkozóra. Izgatott 
volt mindenki, hiszen nagyon sokan egyáltalán 
nem jártak még ezen a helyen.  
A város jegyzője, dr. Deák Ferenc várt minket 
már a kapuban, hogy bevezessen  a nagy tárgya-
lóba. Az ülést ünnepélyesen megnyitotta, majd 
részletes tájékoztatást kaptunk arról, hogy is épül 
fel szerkezetileg a város vezetősége, kinek mi a 
feladata. A jegyző úr kedvessége és szívélyes 
vendégfogadása megalapozta a jó hangulatot, már 
mindenki érdeklődve, minden izgatottság nélkül 
hallgatta szavait. Végül  betekintést nyerhettünk a 
város polgármesterének, dr. Göbl Richárdnak 
szobájába is, ahol a Kalász Suli diákpolgármeste-
re, Petrik Tomi, el is foglalhatta a városvezető 
székét néhány percre.  
Fantasztikus volt bepillantást nyerni a mindenna-
pokba. Reméljük, diákjaink is kaptak motivációt, 
hogy teljes szívvel végezzék a rájuk bízott felada-
tot.  
Érdekesség, hogy polgármesterünk, Tomi, már 
kiskorában is tudta, a fontos eseményeken meg 
kell jelenjen, ha el akar érni valamit Budakalá-
szon a közéletben. Ezt egy fénykép is alátámaszt-
ja a hivatal falán.  
Sok sikert a városvezetésnek és a diákönkor-
mányzatnak is!  
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Számháború az OMSZK parkban 3. b 

A számháború szabályait az iskolában Éva néni 
ismertette, azután elsétáltunk az OMSZK parkba.  

A játszótér mellett leraktuk az innivalónkat. Nina 
néni segített csapatokat alkotni. Külön vonultunk 
és a tenyerünkre írtuk a számokat. 

Sípjelre kezdődött a játék. A piros csapat bátran 
támadott, fától fáig szaladtunk, a zöldek védekez-
tek. Aki kiesett, az leült a pokrócra kártyázni, 
vagy bemehetett a játszótérre. Onnan szurkoltak a 
többieknek. A zöldek is sok ellenfél számát kiál-
tották helyesen. A játék vége felé a piros csapat 
átjutott a zöldek területére és az utolsó játékost is 
leolvasták. A piros csapat nyert. 

Jól éreztük magunkat, otthon elmeséltük az élmé-
nyeinket. 

Berta Bejke és Pály Kíra 3. b 

 

Ki mit tud? - a 4.a-ban 
 

Pásztor Léna 4.a 
 
Az egész ötlet Félegyházy-Megyesy Alfréd fejé-
ből pattant ki: Szervezek egy ,,Ki mit tud?-ot! 
Az ötletét valóra is váltotta. 
Ismertette a gyerekkel a tervét, meghallgatást ké-
szített elő, pontozólapokat gyártott, zsűri-
társakat  nevezett ki, majd díjjal kecsegtette a 
résztvevőket, és  a kétfordulós versenyt le is vezé-
nyelte. 
Nem kis vállalkozás volt ez, csak néhány ötlettel 
kellett neki besegíteni. 
Ezért le a kalappal előtte! 
 
A verseny igen sokszínűnek ígérkezett: volt bű-
vész, lovas akrobata, cukrász, szaltómester, zon-
gorista, irodalmár, festő, focista, kürtös, horgoló 
művész, úszóbajnok, roller-ugrató és táncos. 
 
Fantasztikus produkciókat mutattak be a gyerekek
-mindezt örömmel és felszabadultan. 
Több esetben nagyon meglepődtünk: 
-Jé, ezt te tényleg tudod? 
Lassan négy éve járunk együtt, mégis többen 
okoztak meglepetést az osztálynak. 
Volt olyan, aki keveset beszélt idáig a hobbijáról, 
és volt, aki most gyűjtött erőt ahhoz, hogy új olda-
lát is megcsillantsa előttünk. 
Nagyon emlékezetes és szép délelőttöt élhettünk 
át! 

Nógrádi Anikó 
 

Elérhetőségeink 

Kalász Suli Általános 
Iskola 

Cím: 2011 Budakalász, 
Budai út 54. 

Tel.: (26) 340 307 



6 

 

Csodás munkák 

A novemberi faliújság ismét szemet gyönyör-

ködtető munkákkal telt meg. 

Csodás alkotások  készültek a 2.c osztályban. A 

gyerekek nagy lelkesedéssel, rengeteg türelem-

mel rakosgatták terményeiket a képeikre.  

A látvány magáért beszél. Aki csak rápillant, 

elvarázsolódik a sok szín, forma egyvelegében. 

Ez az esztétikai élmény egy kicsit felmelegít 

mindenkit a hűvös őszi napokon. 

Tarcsiné Duró Edit 

 

Alkotott az 1.c  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márton-napi libák 

 

 

 

 

 

 

 

Angyal 

EZ TÖ RTE NT NÁ LUNK 
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Alkotunk 

Meseíró pályázat 

Egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szeptember 30-a. Igen jeles 

nap ez, hiszen ekkor ünnepeljük a csodás magyar mesekincset és 

Benedek Eleket, születésnapján, aki ennek a mesevilágnak legna-

gyobb gyűjtője, lejegyzője, feltárója volt. 

Iskolánkban, hagyományosan, ezen a napon hirdetjük ki a meseíró 

pályázat eredményét: ki bronz, ki ezüst, ki arany pennát érdemel. 

Sőt, a legjobbak legjobbjai kiemelt aranyat. 

Idén is sok, 59 mese érkezett a megmérettetésre. Sőt, a legkisebbek 

közül az 1. c osztályosok meseillusztációkkal neveztek. 

 

Magyar népmese napja 

Már-már hagyomány iskolánkban, alsó tagozaton, hogy meg-
emlékezünk a Magyar Népmese Napjáról szeptember 30-án. 
Ennek kapcsán idén osztályonként egy-egy magyar népmesé-

hez készítettek a diákok színesebbnél színesebb illusztrációkat. 
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 Az aradi vértanúk emléknapja  

Idén október 6-án iskolarádión keresztül emlé-

keztünk az 1848-49-es szabadságharc vértanúi-

ra a 8. a osztályosok műsorával. 

Az ünnepség végén iskolánk felsős osztályainak 

képviselői néma főhajtással és gyertyagyújtás-

sal tisztelegtek a mártírok emléke előtt. 

Hála Világnapja a Kalász Suliban 

Iskolánk  Örökös Boldog Iskola címmel rendel-

kezik. Így szeptember 21-én a Hála Világnapja 

alkalmából a 3.a osztályosok az iskolará-

dión keresztül közvetítették tanulótársaik felé a 

hála jótékony szerepét életünkben. 

A szeptemberi boldogságórán minden kis tanuló 

megtervezhette a saját Hála Érdemrendjét. 

 

Megemlékezés az 1956-os forradalomról 

Idén október 22-én délelőtt rendhagyó módon 

emlékeztünk meg a Kalász Suliban az 1956. októ-

ber 23-ai eseményekről.  

 

 

 

 

 

A járványhelyzet miatt nem valósulhatott meg 

hagyományos nagy ünnepély, ezért az alsó és fel-

ső tagozatos gyerekek külön-külön a korosztá-

lyuknak megfelelő, saját készítésű kisfilmet te-

kinthettek meg osztálykeretben.  

Ezekből az alsó tagozaton a 4. b, a felsőben pedig 

a 8. a és b osztály tanulóinak közreműködésével 

megható módon ismerhették meg a gyerek az 

1956 őszén történteket. 
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Pályaorientációs nap a Kalász Suliban 

Idén november 20-án került megrendezésre pá-

lyaorientációs napunk, melyen célul tűztük ki, 

hogy tanulóink minél több érdekes szakmát is-

merjenek meg, és nyolcadikosaink segítséget 

kapjanak a továbbtanuláshoz, az előttük álló is-

kolaválasztáshoz. 

Sajnos a járványhelyzet miatt iskolán kívüli 

programokra nem kerülhetett sor, és szülők sem 

látogathattak el iskolánkba, de így is színes 

programok várták tanulóinkat. 

Alsó és felső tagozatosaink különböző foglalko-

zásokkal, szakmákkal ismerkedhettek meg, me-

lyek bemutatásában pedagógusok és gyerekek 

közösen vettek részt.  Voltak, akik a cukrász, 

szakács mesterséget gyakorolhatták, és fino-

mabbnál finomabb ételeket készítettek el. Vol-

tak, akik a gyógynövényekkel, azok felhasználá-

sával ismerkedtek, vagy kézműves termékeket 

állítottak elő. Több osztályban közös játékkal és 

filmekkel kerültek közelebb a munka világához. 

Sőt, néhány osztályban még online szakmabe-

mutatót is tartottak a szülők. 

 

 

 

 

 

 

A nyolcadikos tanulóink idén a járvány miatt 

nem tudtak részt venni a középiskolák nyílt nap-

jain, ezért az osztályfőnökök mutatták be nekik 

az iskolatípusokat, és a Budakalász környékén 

működő középfokú intézményeket. Így diákja-

ink sok hasznos és érdekes információt tudhat-

tak meg a felvételi előtt a kiválasztott iskolák-

ról. 

Mindenki úgy érezte, hogy tartalmas és sikeres 

napot zártunk! 
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Folytatjuk... 
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Németes 

Rendhagyó Márton-nap 

Idén sajnos a Márton-napra sem kerülhetett sor 

az eddig megszokott formában, németeseink a 

tanórákon emlékeztek meg Szent Márton törté-

netéről, mesét néztek, rejtvényeket oldottak 

meg, színezőket készítettek. 

Elsőseinknek azonban igyekeztünk egy kicsivel 

többet átmenteni a többiek által már megismert 

programokból. Nekik, miután német órán elké-

szítették a lampionokat, megtartottuk a temp-

lomkerti libakeresést. Így ők is megismerhették 

ezt az izgalmas programot, amin a többiek az 

elmúlt években részt vehettek. 

Reméljük, jövőre már ismét teljes létszámban 

élvezhetjük ennek a programnak az örömeit is! 

Német népismeret 

Német népismeret órán a diákok szeretik a krea-

tív feladatokat: a 7.b-sek karácsonyi képeslapo-

kat alkottak német szavakkal, a 6.b-sek pedig 

szülinapi meghívókat készítettek a tankönyvi 

olvasmány alapján, amit a többieknek is prezen-

táltak. Nagyon szép munkák születtek. 
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A magyar nyelv napja 

November 13-a a magyar nyelv napja.  

Ennek kapcsán játékos nyelvi vetélkedőt szervez-

tünk felső tagozatos diákjainknak. Az 5-6. és 7-8. 

osztályaink külön feladatlapon mérhették össze 

tudásukat egy rendhagyó magyaróra keretében. 

Betű- és szórejtvényekkel, anagrammákkal és a 

magyar szólások, közmondások ismeretével bizo-

nyíthatták saját anyanyelvi tudásukat. 

Gratulálunk a legügyesebb nyelvész osztályaink-

nak! 

A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen 

Pest megye több száz versenyzője közül iskolánk 

tanulói elismerésre méltó helyezéseket értek el. 

Büszkék vagyunk rájuk! 

 

EZ TÖ RTE NT NÁ LUNK 
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Molnár Emese (2. b): A kívánság 

 

 

 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kicsi erdő. Abban az erdőben 

élt hat kis állatkölyök. Hápi a kacsalány, Huba a kacsafiú, Kamilla a 

nyúllány, Kázmér a nyúlfiú, Cirmi a cicalány és Foltos, a cicafiú. 

Ezek a gyerekek egy szép napon az erdei tisztáson játszottak. Egyszer 

csak megláttak egy pávát, aki azt kiabálta: 

 

 

- Segítség, segítség! 

Nem akármilyen páva volt, hanem egy csodapáva, aki elesett egy kőben, és 

megütötte a szárnyát. Ezt a gyerekek meghallották, és odasiettek, hogy se-

gítsenek rajta. Megkérdezték tőle, hogy mi a baj. 

- Nagyon fáj a szárnyacskám, kérlek, segítsetek rajtam! 

Kamilla levette nyakáról a pöttyös sálat, és bekötözte a sérült szárnyat.  

 

 

Nagyon hálás volt a páva. Meg akarta hálálni 

a segítséget. Megkérdezte a gyerekeket, hogy mire vágynak. Ezt válaszol-

ták: 

- Iskolatársak szeretnénk lenni! 

- Hát, jó! – válaszolta a páva. Tudok segíteni. Jó 

tét helyébe jót várjatok. Most én fogok jót csele-

kedni veletek, ugyanis varázserőm van. 

Kis idő múlva a páva szárnya meggyógyult. Há-

tára vette a kis állatkölyköket, és elrepítette őket 

Mackó néni tanodájába.  

 

Így lettek első bések. Megtanultak írni, olvasni és számolni. 

A páva nagyon jó barátjuk maradt mindörökre. 
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MESEÍRÓ PÁLYÁZAT 

 

 

Kállai Dóra (7. a): A varázslatos golyóstoll 

Elhűlten bámultam magam előtt a golyóstollat. 

Mielőtt valaki nem értené, rajzversenyen voltam. Úgy ment a dolog, hogy mindenki kapott egy borítékot, 
benne a témával, az eszközöket a verseny vezetősége találta ki. És én egy golyóstollat kaptam. Tollal 
max a füzetembe firkálok! 

Oldalra sandítva láttam, hogy a többi versenyzőnek porpasztell, akrill festék és hasonló profi alapanyag 
jutott.  

Oké, talán pont ez illik a feladathoz – nyugtattam magam, és kinyitottam a borítékot. 

Tánc! Hát, jó! Lehetne rosszabb is. 

A lapomra borulva alkotni kezdtem. Az egész terv megvolt már a fejemben. Egy balerina egyedül a szín-
padon. Minden fény rá irányul. A közönség lélegzet-visszafojtva figyeli. 

Kész lettem a balerinával. Azonban elakadt a lélegzetem attól, ami történt. Az apró, rajzolt táncosnő iga-
ziból balettozni kezdett a lapomon. Komolyan, mozgott a rajzom! 

Tovább rajzoltam. A közönség tapsolni kezdett. Azta’! 

Amikor kész lettem, kivittem a lapom, és abban a pillanatban a rajzom szereplői megdermedtek, akár a 
szobrok. 

- Mindenki hagyja az asztalon az eszközeit! – szólt a versenyfelügyelő. 

- Azt már nem! – gondoltam, és zsebre vágtam a tollat, mikor nem figyelt senki. 

- Na, Lea, mondd, hogy sikerült? – kérdezte anya, amikor kiléptem a teremből. Hazafelé mindent elme-
séltem neki. (A tollat nem.) 

Másnap a suliban egyszerűen nem tudtam a tanárokra figyelni (nem, mintha máskor menne). Na, nem 
kell megkövezni, nyolcadikos vagyok, az őszi szünetre várva. Meg, hát, ott volt a toll, amit tegnap le-
nyúltam a versenyről. 

Hetedik órában (biosz) nem bírtam tovább. Szépen megtöltöttem a füzetem margóját mozgó rajzocskák-
kal. 

Az azért ciki volt, mikor a tanárom megkérdezte, tudom-e a választ a kérdésre. Tippelhettek, mit mond-
tam! Hogy nem. (Mellesleg megjegyzem, arra sem figyeltem, hogy jelenleg milyen anyagot veszünk.) 

A’sszem ezzel sikerült felhúznom. Egészen közel hajolt az arcomhoz, és ordibálni kezdett. Összerezzen-
tem, és elejtettem a csodatollat, ami kiesett az ablakon (mivel az ablak mellett ülök). 

Hiába mondtam Fanni néninek, hogy ki kell mennem a tollamért. 

- Nem! Most elkezdesz idefigyelni, vagy nagy bajok lesznek, Lea! Ezt a választ kaptam tőle.  

Így meg kellett várnom az óra végét. De mikor már csak öt perc volt hátra, láttam, hogy a bés Dani arra 
megy haza, és felveszi az én (!!!) tollamat.  

- Talán hétfőn el tudom tőle kérni – gondoltam akkor. 

Csak éppenséggel a világ kegyetlen velem. 

Otthon anya mondta, hogy a rajzverseny szervezője keres valami toll miatt, és holnap jön. Ott helyben 
félrenyeltem az ételt. A toll nyilván értékes, és csak tévedésből került hozzám. Ebben az esetben viszont 
vissza kell szereznem. De már este tíz óra van. 

Hirtelen támadt egy ötletem. Egy olyan ötletem, amibe beleborsódzott a hátam. 

Tizenöt perccel később a sötét utcákat jártam egyedül. Voltam egyszer Dani szülinapi buliján, így tud-
tam, hol lakik. Gond nélkül megtaláltam a házukat éjszaka is. Óvatosan elkezdtem átmászni a kerítésen, 
majd végigosontam a harmattól nedves gyepen. Nem felejtettem el, hogy arra a szülinapjára Dani egy 
kutyát is kapott. Lenyomtam a bejárati ajtó kilincsét, és imádkoztam, hogy nyitva legyen. Isten szerethet 
(akkor is, ha épp betörök valahova), mert nem volt zárva. 

Lábujjhegyen lopakodtam végig a házon. A lépcsőn fel, balról a második szoba Danié. 

Csöndesen benyitottam, és körülnéztem. Minden fiú ilyen kupis, vagy csak ő? 

Szerencsére megláttam a tollat az éjjeliszekrényen. Gyorsan felkaptam, és elindultam kifelé. Nem vett 
észre senki.  



16 

 

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT 

 

 

A kertben is szerencsém volt, nem futottam össze a kutyával. Tizenegy volt, mire hazaértem, de megérte! 
Megvan a toll! Hullafáradtan estem be az ágyamba. 

Másnap reggel hatkor anya felébresztett, hogy itt van a verseny szervezője. Most komolyan, hogy tud ez 
ilyen korán jönni? Nem gondol azokra, akik előző éjjel betörtek valahová? 

- Mint biztosan észrevetted, nem átlagos tollal dolgoztál a versenyen – mondta a szervező, mire bólintot-
tam. – Ez a toll eltűnt. 

- Hát…, ami azt illeti… - kezdtem, és kivettem a zsebemből a tollat. 

- Nálad volt? - kerekedett el a szeme. – Mindegy, tartsd meg! Alapból ez lett volna a nyereményed. Mert 
első lettél. 

- Ó! – lepődtem meg. 

- Bár úgy emlékszem, megkértük a versenyzőket, hogy hagyják ott az eszközöket – tette hozzá gúnyosan 
mosolyogva. 

Hát, igen. Ezen égtem egyet. De az enyém a toll.  

Bár kibírtam volna hétfőig, hogy visszakapjam. 

 

 

Bagdy Borbála (3. b): Bence és a csodaszarvas 

Volt egyszer egy nagy mező, amellett egy kis falu, amelyet Ezüstrétnek hívtak. A faluban volt egy házsor, 

amelyben az egyik házban lakott egy család három gyermekkel, ebből hívták az egyiket Bencének. 

Ez a család nagyon szeretett kirándulni és a mezőn futkározni, játszani. Mikor egyik nap kint voltak a me-

zőn, Bence a bokorból kivágtázó szarvast látott meg, és nagyon megijedt. Az állat hirtelen megállt, és mé-

lyen a fiú szemébe nézett. Bence érezte a kapcsolatot kettejük között. Elállt a szava is, amikor meglátta a 

hófehérszőrű, arany agancsú és patájú állatot. Rájött, hogy az állat különleges, tudta nem árulhatja el sen-

kinek a titkát. Félt, hogy a szarvast felkutatnák és bezárnák, nem élhetne többé szabadon az erdőben. 

Bence mellett lakott Karcsi, a barátja. Karcsi apukája a leghíresebb szarvasvadász volt, messze földön is-

merték a nevét.  

Bence nagy hibát követett el, mert elárulta Karcsinak a nagy titkot, hogy mit látott az erdőben. Karcsi 

nem sejtve, hogy mit tesz, elmondta édesapjának, amit Bencétől hallott. Karcsi apukája nagyon megörült, 

hogy ilyen állat létezik a közelében. Azonnal összepakolta vadász felszerelését és kiment a közeli lesre, 

hátha becserkészheti áldozatát.  

Bence játszott a kertben és meghallotta, ahogy Karcsi beszélget az anyukájával. Éppen azt mesélte, hogy 

apukája Bence varázsszarvasára vadászik. Bence megdermedt, és rögtön az állata segítségére sietett.  

Mindeközben, hosszú várakozás után Karcsi apukája megpillantotta a szarvast a rejtekhelyéről. Rászegez-

te a puskáját, és éppen lőni készült, mikor Bence odaért. A fiú azonnal felmérte a helyzetet, és nagy zajt 

csapott, amire az állat megijedt, és elfutott.  

Karcsi apukája a földhöz vágta a puskáját, és mérgében nagyon cifrákat mondott, mivel elszalasztotta a 

remek zsákmányt.  

Bence hazafelé mendegélt és elgondolkozott, hogy Karcsi vajon igaz barátja-e, ő biztos nem árulta volna 
el a más féltett titkát. Ahogy így bandukolt az úton, megjelent előtte barátja, a szarvas, és megköszönte 

egy fejbiccentéssel, hogy megmentette az életét. 
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Diós Benjámin (4. a): Kinizsi kalandja 

Kinizsi Pál egy lovat kapott Mátyás királytól, akit senki sem tudott megszelídíteni. Villám a ked-
venc lova lett, aki mellé lovászt keresett, hogy gondját viselje. 

Egy nap a várba érkezett egy cigánylegény és je-
lentkezett a munkára. 

- Hogy hívnak? Miért szeretnél lovász lenni? – 
kérdezte Kinizsi.  
- Gáspár a nevem, jóuram. Azért szeretnék lovász 
lenni, mert nagyon szeretem az állatokat – vála-
szolta Gáspár. 
- Téged választalak, holnap reggel kezdhetsz. 

A hadvezér nem bánta meg, hogy őt választotta. 
Gáspár nagy gonddal ápolta a jószágot, minden 
héten levitte a patakhoz megmosni. Reggelire 
friss zabot kapott, közben kifésülte sörényét és 
lecsutakolta. Délelőtt a vár udvarában futtatta, 
délután pedig Kinizsi lovagolt rajta. 

Kinizsi nagyon szertett volna vadászni, ezért elmentek Gáspárral az erdőbe. Lőttek is egy rókát és 
kettő fácánt. 
Gáspár vadászat közben meglátta, hogy közelednek a törökök.  
- Uram! Jönnek a törökök! Haza kell mennünk, mert veszélyben vagyunk! - figyelmeztette Gáspár. 
Kinizsi megfogadta a tanácsot, mivel látta, hogy a törökök túlerőben vannak, és hazalovagoltak. A 
várban kérdőre vonta a vadászát: 
- Honnét tudtad, hogy veszélyben vagyok? 
- Oh, jó uram! Onnét, hogy félig én is török vagyok. Álruhát vettem fel, hogy felvegyél lovásznak. 
Meg akartunk ölni az erdőben, de már megbántam. Szeretek itt élni a várban és becsületben neked 
dolgozni. Bocsáss meg! – vallotta be Gáspár. 
Kinizsi nagyon meglepődött. Nem vette észre, hogy Gáspár nem cigány, hanem török. 
Kinizsi másnap reggel meghozta döntését, megbocsátott a lovásznak. Nagyon megkedvelte, mert 
jól dolgozott, és az erdőben megmentette. 
 

Vámos Andrea (3. b): A cica, a madár és a kutya 

 

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, élt egy 

madár, egy cica és egy kutya. Ők hárman nagyon jó barátok vol-

tak, de ébredt bennük egy olyan vágy, hogy körbeutazzák a vilá-

got. Úgy döntöttek, hogy megvalósítják az álmukat. 

Megszólalt a cica: 

- De mi hogy utazzuk körül a világot, ha nekünk csak lábunk 

van, a madárnak meg szárnya. Neki könnyű, mert tud repülni. 

Erre a madár így szólt: 

- Én nélkületek nem megyek sehova! Biztos, hogy megoldjuk 

valahogy. 

Elindultak, hogy szerezzenek egy járművet, amivel át tudják utazni a világot. 

Találkoztak három tündérrel, akitől segítséget kértek.  
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A tündérek így válaszoltak: 

- Mi tudunk segíteni nektek. 

A varázspálcájukkal odavarázsoltak egy repülő szőnyeget, de mielőtt felszállhattak volna az utazók, a 

tündérek így szóltak: 

Ez lesz a jutalmatok, de az utazásotok alatt teljesítenetek kell három kívánságunkat. 

Az első így szól: 

- Hozzatok egy dézsa rózsaszín homokot, ami rengeteg fényt hoz! A második egy kék virág, amely örök-

ké nyílik. A harmadik kívánság egy hatalmas üveg, mely tele van szeretettel és békességgel. 

A három barát beleegyezett. Kaptak egy térképet, mely segítségével megtalálják a Barátság-szigetét. 

Elindultak. Az utuk során megpihentek egy tónál, ahol megismerkedtek egy sellővel. Segítséget kértek 

tőle: 

- Kedves Sellő! Keresünk rózsaszín homokot. Nem tudod, hol találhatnánk? 

- Tudok nektek segíteni. A tavam alján csupa ilyen homok pihen. Látom, barátságotok őszinte, ezért meg-

ajándékozlak benneteket egy dézsával. 

Megörült a három barát, őszintén megköszönték, és útra keltek.  Útjuk során ismét megpihentek az Örök-

zöld mezőn. Itt találkoztak egy beszélő madárijesztővel, aki védte a mezőt a gaz varjaktól. 

- Kedves madárijesztő! Nincs a szép meződön örökké nyíló kék virágod? 

- Szerencsétek van, de csak akkor kaphatjátok meg, ha bebizonyítjátok, hogy egymás iránti szeretetetek 

őszinte és tiszta. 

Hogy bebizonyítsák, elmesélték utazásuk történetét. A madárijesztő hallván történetüket, érezte, hogy a 

szeretetük őszinte és tiszta, így átadta a virágot, és sok szerencsét kívánt nekik. 

A három barát megérkezett a Barátság-szigetére, ahol egy csodálatos Szarvas fogadta őket. 

- Üdvözöllek titeket fáradt utazók! – köszöntötte őket a Szarvas, majd így folytatta: - Miben segíthetek? 

A három barát elmesélte történetüket. 

- Sokat hallottam rólatok – szólt a Szarvas, majd így folytatta: - Barátaim varázslatos felhővel beszéltek 

velem, és sokat meséltek rólatok. Tudom, mit kerestek. Ahhoz, hogy át tudjam adni, ki kell nyitni egy 

ajtót az aranyalmafa törzsén, de a kulcsot elvitte az Oroszlán. Vissza kell szereznetek a kulcsot. A bar-

langját a sziget másik oldalán találjátok. 

Elindult a három barát. Miután odaértek, bentről hangos, fájdalmas üvöltésre lettek figyelmesek. Bátran 

beléptek, és látták, hogy az oroszlánnak fájdalmai vannak. Bátran, bár félve megkérdezték: 

- Kedves Oroszlán! Hallottuk, hogy nagy fájdalmaid vannak. Segíthetünk neked? 

Az Oroszlán így szólt: 

- Nagyon fáj a mancsom, egy rózsatövis fúródott bele, és nem tudom kiszedni. 

A három barát egymásra nézett, és tanakodás után így szóltak: 

- Segítünk neked, de cserébe vissza kell adnod a Szarvas kulcsát. 

Az oroszlán beleegyezett. Nagyon óvatosan kihúzták a tövist, visszakapták a kulcsot, és visszamentek a 

Szarvashoz. Miután visszaadták a kulcsot, megkapták az üveget, és visszaindultak. 

Miután hazaértek, a három kívánságot átadták a tündéreknek, és boldogan tértek haza, ahol feleszméltek, 

hogy utazásuk közben körbeutazták a világot. 

Itt a vége, fuss el véle. 

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT 
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Iskolásként a járvány idején 

Nincsen ember, aki ne hallott volna a Covid-19 nevű járványról. Sokunk életét gyökeresen megváltoz-
tatta ez az új vírus. Mi gyerekek is részesültünk a következményeiből, tavasszal át kellett állnunk a digi-
tális oktatásra, nem találkozhattunk a barátainkkal, és még folytathatnánk. 

Most szeptembertől úgy döntött a kormány, hogy bár korlátozások között, de folytathatjuk az „offline” 
oktatást. Így szabadabbak vagyunk, mégis sok olyan dolgot kell betartanunk, figyelembe vennünk, ami 
megnehezíti az életünket. Szerintem nem én vagyok az egyetlen, akinek már „agyára megy” a maszk 
viselésével kapcsolatos szabályok sora, vagy a folytonos távolságtartás. 

Igaz, ezek a dolgok számomra erőfeszítéssel járnak, mégis megtanultam, hogyha ezeket a szabályokat, 
korlátozásokat betartom, azzal hozzájárulok sok ember egészségének megőrzéséhez, többek között a 
családoméhoz is. 

A bizonytalanság a legrosszabb számomra ebben a helyzetben. Soha nem tudni, hogy mikor állunk át 
újra az online oktatásra, és azt sem tudja megmondani senki, mikor lesz vége ennek a bezártságnak. 

Bár nekünk, gyerekeknek is nehéz ebben a helyzetben élni, mégis megnyugtató tudni, hogy együttmű-
ködésünkkel, a szabályok betartásával egyszer majd újraindul minden. 

Szecsődi Szonja 8.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 elején mindenki arra számított, hogy ez egy szokványos és jó év lesz. Sajnos nem így történt. A 
koronavírus sok nyaralást, munkahelyet és tervet tett tönkre. 

Nyáron még nem tudtuk, hogy lesz-e iskola, hiszen az előző tanév végén már online oktatás volt. Én 
reménykedtem benne, rendes oktatás lesz szeptembertől. Így is lett, de mégsem ugyanolyan minden, 
mint a járvány előtt. A folyosón maszkot kell felvenni, a bejáratnál fertőtlenítjük a kezünket, és lázat 
mérünk. 

Ez engem annyira nem zavar. Jobban aggódom a rokonaim, nagyszüleim miatt, hisz rájuk már sokkal 
veszélyesebb ez a vírus. Ezért kevesebbet találkozhatok velük. 

Sokan mondják, hogy lehetne újra online tanítás. Szerintem nem volt olyan jó, mert otthon sokkal nehe-
zebben veszem rá magam a tanulásra, illetve azért is szeretem jobban a rendes tanítást, mert az utolsó 
évünk együtt az osztállyal. 

Bár nem örülök a járványnak, remélem, hamarosan vége lesz, igaz, a saját életem nem nagyon változott 
ettől. 

Benczédi Bernadett 8.a 
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Milyen az életünk ebben a helyzetben, és milyen iskolába járni a koronavírus alatt? 

Mikor márciusban bejelentették, hogy online oktatás lesz, még nem tudtuk, mire számítsunk, és minden-
kinek ismeretlen volt ez a helyzet. 

Tulajdonképpen egészen gyorsan és emellett unalmasan eltelt az otthoni tanulás. Viszont szeptembertől 
újra bemehettünk az iskolába, és találkozhattunk osztálytársainkkal, akiket fél éve nem láttunk. Igazság 
szerint örültem, hogy újra közösségben lehetek. Teltek a hetek, és éltük a hétköznapokat, mikor bejelen-
tették, hogy októbertől lázmérés lesz. Ugyebár a kézfertőtlenítés már az első naptól kezdve kötelező 
volt. Mellékesen az iskola meglepően jól tudta kezelni az intézkedéseket, és több helyre tettek kézfertőt-
lenítő adagolót. A maszkviselés a mindennapok részévé vált, és már szinte normális, hogy hordanunk 
kell.  

Sajnos a vírus ismét támad, és csak remélni tudjuk, hogy hozzánk nem fog elérni. Nyilvánvaló, hogy 
csak folyamatos odafigyeléssel, a szabályok betartásával tudjuk megóvni tanáraink és saját magunk 
egészségét.  

Összességében az én életemet nem nagyon befolyásolja ez a járvány, attól eltekintve, hogy már edzésre 
sem járhatok. De ettől a helyzettől függetlenül próbálok ügyesen felkészülni a felvételire, vigyázni ma-
gamra és másokra. 

Mészáros Míra 8.a  

 

 

 

 

 

 

Szerintem nem olyan nehéz ez az időszak, szerencsére ez engem eddig nem nagyon érintett. 

Az utóbbi időben egyre több az óvintézkedés és a szabályok szigorítása. Mégis én nagyon örülök, hogy 
még lehet bejárni az iskolába, sokkal könnyebb számomra így a tanulás. Az, hogy a tanártól hallom a 
tanulnivalót, számomra sokkal élvezhetőbbé, gyorsabbá teszi a tanulás folyamatát, amit otthon sokkal 
nehezebben élnék át a számítógép előtt. Ráadásul így jóval többet találkozom a barátaimmal. Jól esik, 
hogy újra átélhetem azt a kellemes nyüzsgést, ami az iskolai életet jellemzi.  

Ugyan volt olyan tantárgy, ami jobban ment a karantén alatt, de az iskolábajárás legalább „kondiban” 
tart, mert otthon csak kilenckor keltem, simán félbehagytam a feladatokat, csak azért, mert nem volt 
kedvem hozzá. Most, hogy újra iskolába járunk, belelendültem a tanulásba. Remélem, még meg tudjuk 
írni a felvételit, mielőtt újra karantén lesz.  

Magam részéről örülök, hogy még egészséges az iskola nagy része, és tudunk iskolába járni. 

Remélem, mindenki egészséges marad, és köszönöm a tanároknak, hogy a nehézségek ellenére tanítanak 
minket. 

Lakos Márton 8.a 


