
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 
Az összegyűlt pénzből szeretnénk megvásárolni  

Az egy ropi naplója  
könyvtárunkból még hiányzó köteteit. 

A 3. a Szatmári Rita nénivel technika órán farsangi jelmezt készített.  
A könyvtárban  Mikóné Márta nénivel bohócbábot alkottak a 3. és 4. osz-
tályos bábszakkörösök. A harmadikos németesek textilképen jelenítették 
meg  kedvenc figuráikat Bozóné Wolf Kati nénivel. Szabó Károlyné Klá-
ri néni, a Népművészeti Egyesület elnök asszonya minden második héten 
hétfőn szőni tanítja a harmadikosokat.  

És ne feledjétek, hétfőnként 16.00 órától indul a fafaragó szakkör!  

A mi  

Hírös Arany János Református  Általános   

Iskolánk Diákújságja 

2019. IV . évfolyam 1. szám 
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Farsangi számunk alkotógárdája:  

Diákok:  

2. c : Kovács Zsolt,  

Várkonyi Laura 

3.b 

Faith Alex,  Ternyák Regina 

3. c : Vasai-Szabó Henrietta 

4. a : Csernai Kristóf, Dónáth Gergely, Nagy 

Dániel, Győri János Sándor, Váradi Zselyke 

4. b: Andó Boglárka, Gábor Gréta, 

Tompai Zsombor, Kőházi-Kis Dóra Ágnes 

4. c: Kiss Emese, Kecskeméti Luca Panka,  

Bimbó Jázmin,  

Dér Dóra Csenge, Dávid Maja 

5. b : Kónya Miklós,  

Hebők Ráhel, Pallagi Hella,  

Biró Réka, Peteh Fanni  

6. a : 

Váradi Villő      

6. c :  

Balog Dávid 

7. a :  

Szakál Krisztina  

8. b :  

Tóth Györgyi Alexandra 

Segítő tanárok:  

Hornyák-Németh Anikó, 

Szatmári Rita,  

Bozóné Wolf Katalin, 

Mikóné Orisek Márta 

  

 

 

 

  
felelős 
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 Interjú az új diákkönyvtárosokkal 
 

Márta néni: Hogy jutott eszetekbe 
diákkönyvtárosnak jelentkezni?  

Csernai Kristóf: Szeretünk segíteni, 
láttuk, hogy a könyvtárban lehet na-
gyon érdekes munkákat végezni.  

Márta néni: Melyik a legérdekesebb 
könyvtárosi tevékenység?  

Dónáth Gergely: Nekem egyik ked-
vencem a kölcsönzések segítése, a 
másik pedig a könyvtári kutatómun-
ka. Nagyon érdekel ugyanis a labdarúgás, és a régi Tudorkákban sok 
érdekes tablót és adatot lehet találni a híres focistákról.  

Csernai Kristóf: Szerencsére a könyvtárban szeretek könyveket pakolni, 
hogy rend legyen, mert bizony sok diák nem teszi vissza jól a könyveket 
a helyükre. Pedig nem nehéz, arra kell csak figyelni, hogy a dokumen-
tum gerinccel kifelé, és a helyére kerüljön vissza. Ebben segítenek az 
őrjegyek, mert a kivett könyvek helyére be lehet ezeket tenni addig, 
amíg olvassák a látogatók a kiadványt. 

Márta néni:   A könyvtárban szerkesztjük péntekenként a diákújságot.  
Láttok-e kapcsolatot a könyvtári lehetőségek és az újságírói tevékenység 
között?  

Csernai Kristóf:  Igen. Mi is buzgón  írjuk a cikkeket, és minden témá-
hoz találunk dokumentumokat (újságokat, könyveket). Különösen sze-
retjük az ismeretközlő irodalom polcán, az ETO-számok szerinti besoro-
lás alapján a hetes számnál található, sporttal kapcsolatos könyveket. Jó 
lenne, ha volna ezekből több.  

Márta néni: Üzentek-e valamit a könyvtárba látogató gyerekeknek?  

Dónáth Gergely: Én azt üzenem nekik, hogy a könyvtárban lehetőleg 
csak suttogva szóljanak egymáshoz, és azt se feledjék, hogy a könyvtár 
nem büfé, és nem a folyosó meghosszabbítása.  

Márta néni: Fiúk, köszönöm az interjút, a sok segítséget nektek,  Győri 
Jancsinak és Nagy Daninak is.  
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Jeff Kinney: Egy ropi naplója 
 

Kedves Olvasóink!   
Nagyon vicces és izgalmas szerintem ez a  sorozat. 
Egyet olvassatok el a kötetek közül, és döntsétek el, 
hogy nektek jó-e vagy nem. Ha igen, akkor kölcsö-
nözzétek ki a többi részt is. Örömmel újságolhatom, 
hogy az iskolai könyvtárban majdnem megvan az ösz-
szes kötet, csakhogy állandóan kikölcsönzik őket. Ha 
szeretnétek ti is megkapni, akkor gyertek minél többet 
a könyvtárba, hogy sikerüljön elcsípnetek egy-egy 
kötetet belőle, mielőtt más gyerek elviszi.  
Vagy keressétek itt:   

Nagykőrösi Arany János          Kultu-

rális Központ Szabó Károly Vá-

rosi Könyvtár gyermekrészleg  

2750 Nagykőrös, Jókai utca 10.  

Telefon: (53) 351-849 

Iskolaidőben  

hétfő-kedd: 13.00-18.00                             

szerda: szünnap  

csütörtök-péntek:13.00-18.00  

szombat: 9-13  

Nagy Dániel (4.a) 

Nagy Dániel  (4. a) 
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Kedves Gyerekek! 
Újságunkban ne keressétek azokat az iskolai híreket, melyekről más 
forrásokból tudomást szerezhettek! A diákújság a ti alkotó tevékeny-
ségetek ösztönzését és támogatását vállalta. Örömmel várja szerkesz-
tőségünk írásaitokat, rajzaitokat, ötleteiteket bármilyen titeket ér-
deklő témában. Kíváncsiak vagyunk arra, amit létrehoztok, és sze-
retnénk megosztani másokkal is .                A szerkesztők 

 
 



4 13  
Magyarország az utóbbi időben sokat változtatott keretet, például 

a legendás hálóőr, Király Gábor visszavonult, de még sok más is, és ez 
meg is látszott.  Magyarország még a történelemben 5 meccset nyerő An-
dorrától is kikapott. És így 

a vb
-re 
se 
ju-
tott 
ki!  
És 

 

1. Cristiano Ronaldo 
Adattár: életkor: 33 éves 
klub: Juventus 
Nemzetiség: Portugál 
Cipő márka: Nike CR7 

 

2.Luka Modric 
Adattár:Életkor: 33 éves 
Klub: Real Madrid cf 
Nemzetiség: Horváth 
Cipő márka: Nike  
Mercuiral Vapor Elite 

3. Manuel Neuer 
 Adattár: 
Életkor: 32 éves 
klub: Bayer  
München 
Nemzetiség: Német 
Cipő márka:  
Adidas Predator 18+ 

4. Paul Pogba  
Adattár: 
Életkor: 25 éves 
klub: Manchester United 
Nemzetiség: Francia 
Cipő márka: Adidas Pre-
dator 18+ 5. David De Gea  

Adattár: Életkor: 27 éves 
Klub: Manchester United 
Nemzetiség: Spanyol 
Cipő márka: Adidas x 17.1 

Ezt a cikket azért írtuk, hogy  
hírt adjunk a 2020-as  Európa 
Bajnokságról.  
Reméljük tetszett.  

Feladat: Találjátok ki, melyik kép kit ábrázol a focisták közül!  
A megoldásokkal keressetek minket a jutalmakért.  
          Dónáth Gergely, Győri János Sándor (4. a) 
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Eu-
rópa Bajnokság 2020 

 
 Magyarország ezen az Európa Bajnokságon 4 
rangadót rendez. 
A selejtezőkön a világbajnok ezüstérmes Horvát-
országot, a Gareth Ballel fölszerelt Wales-et, 
Azerbajdzsánt és Marek Hamsikékat, a Szlová-
kokat kapta. A kijutásra legesélyesebb csapatok  
keretét megmutatjuk: 

 

Németország  leg-
jobb játékosai:  Ne-
uer és Kroos.  
A második legjobb 
csapat Franciaor-
szág.Legjobb  
játékosok: Lloris 
Mbappe és Pogba. 
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Bimbó Jázmin (4.c) 
 
Vicces kirándulás 
 
Hol is van az erdő?  
De üres a bendő! 
Mikor megyünk haza?  
Sátrunk nagyon laza! 
 
Otthon mit csinálnál?  
Talán vacsoráznál?  
Még se megyünk haza, 
Bár a sátrunk laza. 
 
Dávid Maja, Kiss Emese (4.c) 
  
Beköszönt a farsang  
 
Beköszönt a farsang, 
Újra itt a napja, 
az egyik bohócnak 
vicces a kalapja! 
 
Itt a farsang, jaj de jó, 
keringőzik a  nagy hó! 
Csárdást jár a habverő, 
egyre zúg a szél, eső! 
 
Hóesésben álmodozunk, 
vagy nagyokat hógolyózunk, 
szánkózunk és szaladgálunk,  
míg elfárad kezünk, lábunk. 
 
 

 
 

Bingó, a rigó 
 
Egyszer volt egy rigó, 
Úgy hívták, hogy Bingó. 
Bingó mindig ringott,  
Épp úgy, mint a bimbó.  
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 Tompai Zsombor (4.b): A bajusz  
 

 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember, akinek hatalmas, 
hosszú, erős, egyáltalán nem szokásos bajusza nőtt. Ráadásul még kun-
kori is volt az a bajusz, ezért Kunkori Komának hívták.  
 Egyszer elhatározta az ember,  hogy levágatja ezt a hatalmas, hosszú, 
erős, naaaaaagy bajuszt. Na, ezt a bajusz meghallotta. Este, amikor az 
ember aludt, a bajusz megszökött. A szobában nagyon nagy rendetlenség 
volt, a bajusz futott jobbra-balra, ugrált fel és le. Aztán végre kiért  a 
konyhába, lakmározott egy kicsit. Onnan kiment az udvarra, de jött a ku-
tya, és mire odaért volna a kutya, ő már rég a kerítés tetején táncolt, ki-
ugrott az utcára,  és elment  vilá-
got látni. Talán még most is ván-
dorol, ha meg nem állt.  
 Itt a vége, fuss el véle, ha nem 
hiszed, nőjön bajuszod neked is!   
 
 
Balog Dávid (6. a) gyűjtése:  
A nyuszika  már harmadszorra 
megy a henteshez, megkérdezi: 
- Szia hentes, van répa? 
- Nincs, de ha még egyszer megkérdezed, kiszögellek a falra.  
Nyuszika másnap is elmegy a henteshez: 
- Lehet itt venni szöget és kalapácsot?  
- Nem.  
- Akkor répát kérek.  

11 

- Hahahahaha – zengett Morti kacagása. Közben Jövő-Morti rákapcsolta 
a laboratóriumi berendezéseket, és kiderült a vizsgálatból, hogy Morti 
akkor tudja visszaváltoztatni a gyerekeket, ha Mortit hirtelen nagyon 
megijesztik. Visszamentek a farsangi bálterembe, ott Jövő-Morti hirte-
len elkiáltotta magát: 
- Morti! Vigyázz! Egy madárpók mászik a hátadon! Morti erre úgy 
megijedt, hogy  minden gyerek azonnal visszaváltozott állatból gyerek-
ké, sőt, képzeljétek, szebbek lettek, mint valaha. Sőt, még jobbak és 
kedvesebbek is. Ha nem hiszitek, járjatok utána. Itt a vége fuss el Far-
sanglandiába véle.     

 

Keresd meg a betűhálóban  
elrejtett szavakat.  
1. Farsanggal kapcsolatos 
szavak + 6 jelmez: 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
……………………………
……………………………. 
2. A többi értelmes szó: 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………. 
……………….. 
 

A rejtvényt Dér Dóra Csenge (4.c) készítette. 
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Kaptás Dávid (4.c):  
Jobb megijedni, mint állatnak maradni 

 
 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiú, és úgy hívták, hogy 
Morti.  Az alsós farsang alkalmával Mortinak hirtelen titokzatos ereje 
lett, ugyanis Csupa-karnak öltözött, és amikor  osztálytársa, Józsi mon-
dott neki egy viccet, akkor olyan nagyot kacagott, hogy ettől mindenki 
azzá az állattá vált, aminek beöltözött. Morti maga is meglepődött, hogy 
a nevetése varázserejűvé vált titokzatos módon.  
- Mi történt? – kérdezte Morti.   
- Átváltoztak a többiek a te nevetésedtől. – vála-
szolt egy különös idegen, akit Morti hatalmas ka-
cagása vonzott oda. 
- Te meg ki vagy? – kérdezte az idegent Morti.  
-  Én vagyok az a Morti, aki te a jövőben leszel, a 
Jövő-Morti.  
- Te tudod, hogy mi fog történni velem a jövőben?  
- Igen!  
- Úúú, ez nekem előnyös?  
- Nem!  
- Miért? 
- Mert ha meg tudod a jövődet, akkor direkt nem 
azt fogod csinálni, és ez nagy bajokat okozhat má-
soknak is.  
- O.K. Akkor ne mondd meg a jövőmet, de teleportálj oda, ahonnan ez a 

titokzatos erőm jött, mert vissza kell változtatni a farsangi buli végére 
a gyerekeket gyerekekké. Mit fognak szólni a szülők, ha ez nem sike-
rül? Gyorsan kell cselekedni.   

- Rendben, én hihetetlenül gyors vagyok, hiszen a jövőből jöttem hozzád. 
Gyere, elviszlek Farsanglandiába, ott van egy titkos bunkerben egy 
még titkosabb laboratórium, ahol meg tudom vizsgálni azt, hogy mi 
gerjeszti az erődet.      

- Jó, induljunk! 
Pillanatok alatt meg is érkeztek a farsanglandi bunkerbe. Behatoltak a 
titkos laboratóriumba, és Jövő-Morti így kiáltott:  
- Morti, most hozd működésbe az erődet! 
- O.K. De vicc nélkül nem tudom. Mondanod kell egy viccet,  
hogy nevessek.  
- Két focista beszélget egymással. Az egyik mondja, hogy buktatta a ta-
nár a fiamat. Erre azt mondja a másik: És nem kapott érte piros lapot?  
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A következő két oldalon  egy 
találtok,  Váradi Zselyke (4. a) 
rajzolta nektek. Egy izgalmas 
történet kezdetét ábrázolja, a befejezése rátok vár, 
ezért nincs címe. Meséiteket jutalmazzuk, és a következő, tavaszi szá-
munkban megjelentetjük. Jutalmat kapnak olvasóink közül azok is, akik 
Zselyke rajzait kiszínezik, vagy saját, új képregényt rajzolnak egyéni 
stílusban.  Hajrá, munkára fel! Szeretnénk felfedezni újabb tehetségeket! 

Ezt a rajzot  
Bimbó Jázmin és  
Dér Dóra Csenge (4.c) 
készítette nektek.  
Feladatot is kitaláltak 
hozzá:  
1. Vajon kire várhat ez 
a szépséges unikornis?  
Talán a szárnyas  
majomra?  
2. Vagy talán a barát-
nőjére, aki egy csiga?  
3. Vagy a vőlegényére, 
aki maga a 6X13 fejű 
sárkány? Jaj, mennyi is 
az?  
Készítsetek mesét az 
unikornisról és arról, 
akire éppen itt az asz-
talnál kávézás köz-
ben, csendesen vára-
kozik!   
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