
Hajrá! 
Rajzaitokat, verseiteket, meséiteket és minden különleges alkotásotokat várjuk az iskolai 

könyvtárban működő szerkesztőségünkben, vagy e-mail-címünkön: hajradiakuj-
sag@gmail.com 

 

 A kiadvány ára: 200 Ft 
Ezzel az összeggel lehetővé teszed, hogy jutalmazzuk  

az újságot kiszínező, a feladatokat megoldó olvasókat.  
Legyél köztük te is! 

 Szatmári Rita nénivel a 3. a osztályosok kihajtható fagyit rajzoltak az 
„art for kids hub” YouTube  csatorna ötlete alapján. Hebők Rebekáé 
(3.a) különösen jól sikerült. Ezen a csatornán  sok más érdekes  ötletet 
találtok barkácsoláshoz, rajzoláshoz.  Kónya Miklós (5. b) ajánlja nektek 
a Cartooning 4 Kids How to Draw csatornát is, mert itt az összes ked-
venc rajzfilmfigurátokat segítenek lerajzolni. Nagy Luca (5.c) pedig saját 
ötletből rajzolt nektek egy kedves mesefigurát. Szabóné Klári nénivel 
Bozóné Wolf Kati nénivel karkötőt csomóztunk. Balog Éva nénivel pedig 
nemezkarkötőt sodortunk vizes kézzel.  

A mi  

Hírös Arany János Református  Általános   

Iskolánk Diákújságja 

2018. III. évfolyam 3. szám 
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A megújult diákújság 
Kedves Olvasóink! 

A „Hajrá” diákújság az idei tanévben is folytatja „diákoktól diá-
koknak” elven a megújulást.  Célunk, hogy kisebb és nagyobb olvasóin-
kat egyaránt kielégítsük, kreativitásra ösztönözzük. Idén is elkészítheted 
a saját újságodat. Színezd ki a képeket, oldd meg a feladatokat! A leg-
jobban sikerült változatokat csokival jutalmazzuk és iskolai könyvtá-
runkban kiállítjuk.  

Feladatunknak tekintjük azt is, hogy tájékoztassunk benneteket. 
az iskolánkban történt eseményekről.  

Sikeres tanévet, jó olvasást kívánunk, „Hajrá”! 
      Kellemes időtöltést kíván  

Bányai Barnabás 8.a   főszerkesztő   

Villám Eleonóra                    rovatvezető pedagógus  

Tóth Krisztián 8.a     rovatvezető  

Balog Dávid 6.c     rovatvezető  

Somogyi László 6.c    rovatvezető  

Steiner Emese 6. c    szerkesztő-            
          munkatárs  

Kónya Miklós 5.b    rovatvezető  

Biró Réka 5.b      rovatvezető  

Peteh Fanni 5.b     szerkesztő-  
          munkatárs  

Matuska Viola Villő 5.b  illusztrátor   

Kesztyűs Kristóf  5.a   segédszerkesztő 

Andó Boglárka 4.b    segédszerkesztő 

Szakáll Krisztina 7.a              illusztrátor  

Mikóné Orisek Márta       mentor könyvtárostanár  

  
felelős 

Hebők  Ráhel (5.b) 
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 2018. 10. 12-én Buda-
pesten, a Csodák Palotá-
jában pályaorientációs 
tudományfesztiválon jár-
tunk öt osztálytársam, 
Mikóné Orisek Márta né-
ni és én.   
 A vonat 8:00-kor in-
dult Nagykőrösről. Nagy 
nehezen találtunk egy 
kabint, ahova mindannyi-
an befértünk. Körülbelül 
9:00-re megérkezett a 
vonat a Nyugati pályaud-
varra. Villamoson utaz-
tunk tovább Budára, a 
Csodák palotájába, a pá-
lyaorientációs kiállításra. 

Útközben találkoztunk Puskás öcsivel.   
 A Csodák Palotájában nagyon sok dolgot kipróbáltunk, pl. kémiai 
feladatokat. Ami nekem nagyon tetszett, az a feladat volt, ahol ki kellett 
találni, hogy milyen illatot érzünk. Ezután minden standot megnéztünk 
az első emeleten. Felmentünk a második emeletre, és voltak ismeretter-
jesztő szobák, nagyon tetszettek nekünk. Az én kedvencem az illúzió- 
szoba volt, ahol az UV fény hatására az árnyékunk a falon maradt.  
Amikor már mindent láttunk és kipróbáltunk, gyalog folytattunk utunkat 
a Margit hídon át a Margitszigetre. A hídról láttuk a Parlamentet, ami a 
délutáni napsütésben nagyon szép volt. A Margitszigeten volt egy szö-
kőkút, zenére mozgott. Nagyon tetszett mindenkinek.  
 A vonat 15:00-kor indult Nagykőrös felé. A kabinban átbeszéltük az 
aznapi élményeinket, és jókat nevettünk. Egy kis késéssel 16:10-kor ér-
keztünk meg Nagykőrösre. Itt elbúcsúztunk egymástól, de nem sokára 
újra találkoztunk az iskolai lampionos buliban.  

                 Bogáromi Blanka 8. b 
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 A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola által rende-
zett komplex helyismereti és helytörténeti csapatver-
seny döntőjében csapataink kiválóan szerepeltek:  
3. helyezés — Sági Benő (6.b), Nagy Marcell (6.a), 
Farkas Martin (6.a), Szécsény Kevin (6.a) 
4. helyezés — Rácz Kata (6.c), Gergely Tímea (6.c), 
Szigetvári Leila (6.c), Hörömpő Rebeka (6.c) 
5. helyezés — Kaszap Alexa (6.a), Bányai Réka 
( 6.a), Laczi Orsolya és Pácsa Henrietta (8.b)  Gra-
tulálunk nekik és kedves tanárainknak, Kis Titanil-
lának, Vancsa Alexandrának, hogy ilyen gondosan 
felkészítették a csapatokat.  A gyerekek nagyon so-
kat dolgoztak , szép és értékes helytörténeti munkák 
születtek. Bemutatunk számotokra néhányat Nagy-
kőrös városi rangra emeltetésének 650. évfordulója 
alkalmából.  
  

A csapatok által készített helytörténeti tár-
gyú munkákat megtekinthetitek az iskolai 
könyvtárban.  

3 

Állandó rajzpályázatunk hírei 
 

A címlapképet Vasai-Szabó Henrietta (3.c ) készítette. 
Ha ti is szeretnétek kéz-kompozíciót rajzolni,  
kérjetek hozzá üres sablont  iskolakönyvtári szerkesztőségünkben. 

 
 Simon Szimonetta (2.c) Vasai-Szabó Henrietta (3.c)

Márton Jázmin Aida (2.c) Szakáll Krisztina (7. a) 
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Rajzolta: Papp Emese (6. a) 
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Mi az, amit el lehet kapni, de nem lehet visszadobni? 
………………………………………………………………………… 
 
Két bicikli tolvajt két triciklis rendőr üldözi: Együtt tíz keréken gurulnak. 
Hány biciklit loptak el a bicikli tolvajok? 
………………………………………………………………………… 
 
A folyó egyik partján állsz, a túlsó oldalon van egy barackfa. A másik 
oldalra nyáron csónakkal mész át, hogy tudj enni barackot. Hogyan mész 
át télen barackért a folyón, ha be van fagyva? 
……………………………………………………………………………

…………                           Tóth Krisztián ( 8. a) 

Írjatok mesét a képek sorrendjében!   

A képeket Papp Emese (6.a) és Váradi Villő (6.a) rajzolta.  
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Színjáték  az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából 

Idei rendezvényünk egészen különleges volt. A forradalom tiszteletére 
Tor Åge Bringsvaerd A Hatalmas Színrabló c. színjátékát mutatta be 8. a 
osztályunk az Arany János Kulturális Központban. A színmű előadásá-
ban az osztály minden tanulója részt vállalt. A cselekményt meghatározó 
szerepeket Bányai Barnabás, Sárvári Bence, Fakan Lilien, Kesztyűs Kí-
ra, Rácz Kevin, Rupp Szabolcs, Gátsik Viktória, Pintér Imre, Ronkó Hé-
di, Kordás Lívia, Medgyesi Rebeka játszották el. Cselóczki Győző szóló-
énekével gazdagította a produkciót. Az előadás nyitóversét Kecskeméti 
Tamara (6.b) mondta el.   
A mű színpadi megformálásában segített Szabóné Istári Judit. A díszlete-
ket Csapó Irma Rebeka készítette. A háttér-munkálatokban szerepet vál-
lalt T. Nagyné Szűcs Mónika vezetésével Nyerges Ferenc (8.b), Kriss 
Máté (7.a), Nyitrai László (7.a). A képi és zenei bejátszások anyagát 
Mikóné Orisek Márta válogatta. Lebbenszki Andrea, a 8.a osztályfőnöke 
és Kesztyűsné Vikartóczki Márta a szereplő gyerekek színpadi megjele-
nésének előkészítésében vállalt feladatokat. A darabot Tóthné Patonai 
Csilla, az osztály magyartanára rendezte.   
A bemutató hatalmas sikert aratott. Iskolánk igazgatója, Vas János Zol-
tán örömmel mondott köszönetet az előadás végén a gyerekeknek és ta-
náraiknak. Nemcsak a színmű tartalma fejezte ki hitelesen az 56-os forra-
dalom értékvilágát, közösségeszményét, hanem a 8. a osztály és a velük 
foglalkozó pedagógusok együttműködő erőfeszítése is méltó volt 56 
szelleméhez.  
                                                                                 Mikóné Orisek Márta 
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Biró Réka, Peteh Fanni,  
Kónya Miklós (5.b)  

 

A szüret 
 

Szőlőt szedni megyünk ki, 
itt az ősz, vártuk már, 
mustot inni jaj de jó, 

most már minden készen áll! 
 

Felnőtteknek bor a jó, 
gyerekeknek nem való, 

süt a nap, jó az idő, 
vártunk már rád Őszanyó! 

 
A madárijesztő 
egy nagymenő. 

Ő mindig bort iszik, 
s aztán eldől, kifekszik. 

Ez megy mindig napnyugtig. 
 
 

Az illusztrációt készítették:  
Kónya Miklós (5.b), Niczuly Dávid (3.c), Biró Réka (5.b)  

Somodi Elizabeth Marika (5.a) 

 
Apró mese 

 
Egyszer voltam,  
hol nem voltam. 
Velem történt,  
s meg is írtam.  

 
Addig mentem, mendegéltem,  

míg egy dombra föl nem értem, 
Ott aztán én megpihentem, 

Lenéztem és megszédültem. 
 

Megbotlottam,  
legurultam,  
történetem  

abbahagytam.  
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Idén a Balatonakali tábor a „Bakalióz” elnevezést kapta, és a ka-
lózok témakörére épült fel. Első este kihúzott számok szerint álltunk 
csapatokba. A csapatok a tábor végéig megmaradtak az ifjúsági vezetők 
(ifik) irányításával, a napi feladatokat mindig csapatonként oldottuk 
meg. Többek között színdarabot találtunk ki úgy, hogy megadott szava-
kat építettünk be a történetbe. Csapatfeladat volt még minden este az 
úgynevezett napi challenge, például vízhez kapcsolódó lassított felvétel 
előadása, labdákkal célba dobás, zászló- és kincsesláda-készítés, ka-
lózéletmódra jellemző tárgyak alkotása. A zászló, a láda és a kalóztár-
gyak utolsó napon kapták a legnagyobb figyelmet, amikor bemutathat-
tuk a kincseinket. A legizgalmasabb a zászlórabló játék volt, amikor a 
többi csapat eldugott zászlóját kellett megtalálni. A játék úgy kezdődött, 
hogy egy lufi kidurrantása után találtunk benne egy kódot, a megfejtés 
pedig ezt a mondatot tartalmazta: "Menjetek rabolni!". A zászlónkat 
visszavásárolhattuk az elrablótól a táborban használt pénznemért, a Bali-
ért. Balit minden feladatért lehetett kapni, és nem megfelelő viselkedé-
sért el is veszthettük a vagyont.  
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Suli Nyitó Buli – Köszönjük! 
 
 A DÖK-győlésen megbeszélt ötletek alapján, közkívánatra rendeztük 
meg ezt a szórakoztató összejövetelt Bakalióz 2018 afterparty címmel a 
Balatonakali táborban együtt eltöltött időre és a fantasztikus, közösségi 
programokra emlékezve.  
Főépületünk megújult udvarát lampionokkal díszítettük, így a szabad téren 
az alkonyati órákban tartott rendezvényünk különösen hangulatosra sike-
rült. Meghívtuk a Balatonakalin velünk együtt nyaraló tavalyi nyolcadiko-
sokat és az ifiket is. Negyedikeseink pedig életükben először együtt buliz-
hattak a felsőseinkkel.   A programot megválasztott diákigazgatónk, Bá-
nyai Barnabás és helyettese, Kesztyűs Kíra nyitotta meg. Köszöntötték ta-
nárainkat, vendégeinket és nem utolsó sorban a vidám diákseregletet.  
A rendezvény első felében újra összeálltak a Balatonakalin sok erőpróbát 
kiállt, ügyes csapatok, és megismételték nyári produkcióikat. A bulit kive-
títős karaoke táncokkal és Dzsessz-dance-szel zártuk. A táncok közti szü-
netekben zsíros kenyeret falatoztunk, finom forró teát is kaptunk hozzá a 
büfében.   
 Ezúton köszönjük Vas János Zoltán igazgatónknak a lehetőséget és a 
részvételt, a diákönkormányzatok vezetőjének, Bársonyné Németh Anikó 
és Csapó Irma Rebeka tanárnőknek a körültekintő szervező munkát és a 
sok segítséget a lebonyolításban, valamint Ronkó Antalnak tanár úrnak is 
köszönjük a közreműködést.               
                                                                          Iskolánk Diákönkormányzata  
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Nagykőrös - Espelkamp cserediákprogram 

 
 2018. szeptember 24-én, hétfőn délután megérkezett Nagykőrösre es-
pelkampi testvérvárosunk 40 fős küldöttsége. A küldöttséget egy hétig 
láttuk vendégül a gimnáziummal közösen. Iskolánk tanulóinak családjai 
is fogadtak német cserediákokat. Vendégeink élményekben gazdag, vál-
tozatos programsorozaton vettek részt kedden és szerdán a gimnázium, 
csütörtöktől szombat estig a mi szervezésünkben.  Kedden Szentendrére 
és Budapestre kirándultak, útközben megtekintették Visegrádot is. A na-
pot parlamenti látogatással zárták. Szerdán délelőtt tanórákon vettek 
részt, majd megismerték városunk nevezetességeit. Csütörtökön Kecske-
mét szépségeit felfedezték fel vendégeink. A Leskowsky Hangszergyűj-
temény interaktív foglalkozása elbűvölte őket, és a kerekegyházi Kaland-
park nyújtotta lehetőségeknek is nagyon örültek. A pénteki program óra-
látogatással kezdődött, majd játékos vetélkedő következett. A szabaduló 
szobákban talált feladatokat magyar-német vegyes csapatokban oldották 
meg a gyerekek. A szombat délelőttöt a vendéglátó családokkal töltötték, 
délután lovagoltak, kocsikáztak a Gátőrháznál, majd este 21.00 órakor 
hazaindult a küldöttség.   

                               Iskolánk Diákönkormányzata 
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Nagy csapatösszefogásra volt szükség akkor is, mikor ki kellett 
jutnunk a házunkból. Egy feladatlapot oldottunk meg, felhívtuk az így 
kapott telefonszámot, így juthattunk le a „kalózhajóról”, vagyis a szo-
bánkból a szabadba.  
           Természetesen idén sem maradhatott el a gólyák felavatása. A pi-
ros festékkel bekent orrú újoncok betűtésztából raktak ki szavakat, táncol-
va lufit durrantottak egymás lábán, vagy éppen színek szerint kölesgolyó-
kat válogattak.   
           Pénteken kirándultunk Balatonfüredre, sétahajóztunk, meglátogat-
tuk a „Vitorlázeumot”, ahol hallhattunk a magyar vitorlázás történetéről, 
megtanultunk különféle tengerészeti csomókat kötni, még viharszimulá-
torba is ülhettünk. Ez egy olyan szerkezet, mely egy vitorlás kabinjából 
nézve festi elénk a viharos Balaton vizét. Két nap számháborúztunk, na-
gyon élveztük. Persze a Balatonban is sokszor fürödtünk. 

          Úgy gondolom, hogy bár rengeteg programot szerveztek 
nekünk kedves tanáraink, mégsem volt zsúfolt egy napunk sem, és mind-
annyian szívesen emlékszünk vissza erre az egy hétre. Annyira élveztük 
ezt  a nyári táborozást, hogy alig várjuk a következőt. 

Arany iskolásnak lenni többek között azért is nagyon jó, mert min-
den évben együtt nyaralhatunk a Balatonnál, s erre bizonyára egész éle-
tünkben szívesen emlékszünk majd vissza.   

                                                                          Kesztyűs Kíra (8.a ) 
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DÖK-elnök választás 
Pár hete egy olyan eseménynek lehettünk részesei, amilyennek még az 

idejárók egészen biztosan nem voltak. Néhány napra az egész iskola kék 
és zöld színekbe öltözött. Természetesen a diákkampányra gondolok. 

Valószínűleg már ti is észrevettétek, hogy iskolánkban megújul a diák-
önkormányzat. Ennek a folyamatnak egyik fontos része volt a diákelnök- 
választás. Az egyik jelölt Kesztyűs Kíra volt, kék színnel, a másik pedig 
Bányai Barnabás (én), zöld színnel. A kampányt Irma néni szeptember 
17-én, hétfőn nyitotta meg, de a készülődés már előtte elkezdődött. 
Mindkét jelölt összegyűjtötte ígéreteit, terveit. A három nap alatt talál-
kozhattunk plakátokkal, karkötőkkel, lufikkal, cukorkákkal és szóróla-
pokkal is. Minden szünetben zene szólt, melyet ezúton is köszönünk Sár-
vári Bence 8/A osztályos tanulónak és V. Faragó Péter bácsinak. A prog-
ram lezárása szerdán volt. Erre az alkalomra mind a két jelölt beszéddel 
készült. Fantasztikus hét volt, köszönjük Anikó néninek és Irma néninek 
a szervezést, valamint minden diáknak, hogy ilyen hangulatossá tették. 
A rákövetkező hét hétfőjén pedig Irma néni kihirdette a végeredményt, 
és ünnepélyesen átadta az osztályok zenei kéréseit az új diákelnöknek. 
Végeredmény:  
Elnök: Bányai Barnabás (8/A), Elnökhelyettes: Kesztyűs Kíra (8/A) 
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 Szüreti bál 
 Szeptember 28-án, 15.00 
órától a gimnázium tornater-
mében tartottuk a szüreti bá-
lunkat. Az idei is többnyire 
hasonlított elődjeire. Például 
idén is a 8. évfolyam üzemel-
tette a büfét, idén is ruhatárak-
ba pakolhattuk a holmikat,  
idén is minden osztálynak ké-
szülnie kellett valamivel, és 
most is remek volt a hangulat.  Különbözött azonban, hogy idén német cse-
rediákok is jelen voltak, és a gimi tornatermében volt a buli. Ennek oka az, 
hogy a mi tornatermünk már be volt rendezve a szombati püspöki fogadás-
ra. Négy órától minden felsős osztály bemutathatta saját szüreti előadását a 
megadott táncstílusban. Minden osztály remekül felkészült. Ezek után né-
met vendégeink egy dallal köszönték meg a vendéglátást. A szép ének után 
következhetett a várva várt bulizás. A zenét a 8. osztályos fiúk biztosítot-
ták. Ebben köszönjük Anti bácsi segítségét. A bál végén, nyolc órakor elé-
gedetten, fáradtan, leizzadtan, boldogan és teli hassal térhettünk haza.  
                
Iskolapolgárrá fogadó ünnepség                    Újabb tanév, újabb diákok. 

Idén is szép számmal érkeztek iskolánkba első 

osztályos gyerekek. Már két hónapja ide járnak, 

sok új dolgot tanulnak, megszokhatták az iskola 

légkörét. Már bizonyára várták a napot, amikor 

iskolapolgárrá fogadják őket. Ez a nap volt októ-

ber 26-án. Az ünnepi istentisztelet és az énekkar 

előadása után le is tették az esküt. Ezek után 

megkapták új nyakkendőiket és énekeskönyvei-

ket. Végül a hagyományokhoz híven elénekelték 

a „Vezess Jézusunk…” kezdetű zsoltárt.  Kedves elsőseink, reméljük ki-

használtátok ezt az időt, ugyanis már az esküt letettétek, nincs több rosszal-

kodás, csínytevés.  Még sok szép élményt kívánunk nektek iskolánkban!         

                            

               Bányai Barnabás 8. a              


