
Hajrá! 

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

könyvtárban működő szerkesztőségünkben, vagy e-mail-címünkön: 

hajradiakujsag@gmail.com 

 

A kiadvány ára 200 Ft 
Az összegyűlt pénzből szeretnénk új gyermekkönyveket vásá-

rolni könyvtárunk számára. 
 

 

  

Köszönjük a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület elnök asszonyának, Szabó Ká-

rolyné Klárikának, hogy itt hagyta nekünk a szövőállványokat és a szövőkeretet a 

könyvtárban.  Októberben nemezeltünk is a könyvtárban Balogh Éva tanárnő segítsé-

gével. A népművészeti egyesület támogatásával fafaragó szakkörünk folytatódik hét-

főnként 15.15-től leányom, Mikó Julianna segítségével.      

 

 

A mi A mi   

HHírös írös AArany rany JJánosános  RReformátuseformátus    ÁÁltalános ltalános     

Iskolánk DiákújságjaIskolánk Diákújságja  

2019. 2019. IV . IV . évfolyamévfolyam  4. 4. számszám  

JJJ   AAA RRR   

ÁÁÁ

HHH   



2 

Őszi  számunk alkotógárdája:  

 

Diákok:  

1. a: Kaptás Gergő, Várkonyi Kristóf  

4. a: Cseh Krisztián, Kordik Lorina, Pilter Henrietta, Veres Vanda,  

        Farkas Marcell 

4. c : Peti Nándor, Szakál Nikolett, Gál Adrienn  

5. a : Győri János Sándor, Csernai Kristóf, Győri Marcell 

5. b: Szabó Luca Lujza, Andó Boglárka 

6. a Varga Lili 

7. a : Laczi Orsolya, Király Kamilla Odett 

8. a : Szakál Krisztina ( címlapkép), Friesz Petra, Csapó Jázmin  

Segítő tanárok:  

Hornyák-Németh Anikó,  

Villám Eleonóra,  

Csapó Irma Rebeka,   

Vancsa Alexandra,  

Dr. Erdélyi Erzsébet,  

Győri János László,  

Tóthné Patonai Csilla,  

Kőházi-Kis Albertné  

(Szilvi néni), 

Dr. Szenczi Árpád 

Szerkesztő:  Orisek Márta 

 

 

 

 

 

  

 

Rácz Fanni 4.b    

 diákfaliújság-felelős 

(Konyha-kánaán ) 

Juhász cifra szűrben  

Rajzolta Gál Adrienn (4.c) 

„A juhász fiú” c. meséhez 

 

Feladat: Színezzétek ki! 

Újságunk feladatokat is 

tartalmaz.  

A feladatok elkészítőit 

csokival jutalmazzuk.  
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Állati kaland 

 
A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

Állati Kaland címmel országos 

tanulmányi csapatversenyt 

szervezett az általános iskolák 

felső tagozatos tanulói számá-

ra. A verseny háromfordulós 

volt. Az első alkalommal az 

induló csapatok tesztlapot töl-

töttek ki, a második alkalom-

mal Noé bárkáját kellett három 

dimenzióban megépíteni.  

Akik szeptemberben az első és 

második fordulóban továbbju-

tottak, azok október 5-én részt 

vettek a Pálfájai Oktatóköz-

pontban megrendezett döntőn. 

Iskolánkat a döntőben 2 csapat 

képviselte. A versenyben hat 

válogatott csapat vett részt. A döntőben szoros küzdelemben  a  6. osztályos Macska 

Pártiak csapata  harmadik, az 5. osztályos  Vad Oroszlánok csapata pedig első helyezést 

ért el. Köszönjük Lebbenszki Andrea, Tőzsér Márta, Győri János tanároknak, valamint 

szüleinknek a sok segítséget. A képen iskolánk két győztes csapata látható:  

5. a — Győri Marcell, Győri János Sándor, Nagy Dániel, Csernai Kristóf 

6. a — Farkas Albert, Halászy Boglárka, Somodi Elizabeth Mária,  

Tóth Vanessza Hanna                                        

                                                                                      Győri János Sándor 5/a 

 

Feladat:   

Tisztelettel kérjétek meg Dr. Szenczi Árpád igazgató urat, hogy az egyik 

optimizmusunkra is szükség van, valamint arra, hogy megtaláljuk, milyen az ő termé-

szete, személyisége, viselkedésmódja, és ebbe az irányba húzzuk őt felfelé.  

 Az elmélet átültetését a gyakorlatba különben a hat unokám esetében is gya-

korolom. Ha a Jóisten éltet, szeretném ezt a felkészültségemet kamatoztatni még jó pár 

évig Családom körében is. 

 

 A nagymamája, Dr. Erdélyi Erzsébet által készített interjút lerövidítette és               

      a  gyermekolvasók számára érthetővé tette unokája, Szabó Luca Lujza (5.b)    

A teljes interjú a Nagykőrösi Kalendárium 2020-as számában hamarosan olvasha-

tó, megjelenése 1-2 héten belül várható.  
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  „A pedagógus örök fiatal, mert benne van a jövő optimizmusa” 

Dr. Szenczi Árpád igazgató úr és Dr. Erdélyi Erzsébet beszélgetése 

 

 

- Felkértek, vállald el az Arany János Református Általános 

Iskola és Óvoda igazgatói feladatait. Sem az intézmény, sem 

a korosztály nem volt ismeretlen számodra, miért is?  

- Valóban, visszatérőként érkeztem ide, a Hősök tere 8. szám 

alá, az ősi református gimnázium épületébe, ahol Arany János 

tanár úr, a nagy költő is dolgozott, alkotott. Ugyanúgy meg-

hatódtam, mint amikor először léptem be ide – ennek már 

több mint három évtizede. Nagykőrösre érkező fiatal tanár-

ként ez volt az első munkahelyem. A feleségem révén kerül-

tem a városba, a gyökereim messze nyúlnak: egészen a felvi-

déki Csallóközig.  

- Elindult tehát a nagykőrösi életetek. Mit tanítottál  az Arany iskolában? 
- Leginkább éneket, igaz, szakképzetlen voltam ezen a téren, de mint egykori rockzenész, 

meg tudtam kedveltetni a diákokkal, mert gitárral kísértem a dalokat. Hét évig dolgoztam 

itt, majd városi osztályfőnöki munkaközösség-vezető lettem, 1983-ban pedig tanulmányi 

felügyelőnek kértek fel, később városi művelődési osztályvezetővé neveztek ki. A tanítást 

azért sosem hagytam abba, a hivatali feladataim mellett mindig tanítottam: eleinte az 

Arany iskolában, majd négy évig a Toldi középiskolában magyar nyelvet és irodalmat. A 

80’-as években kutatómunkát is folytattam, hiszen nagyon izgatott a nagykőrösi tanítókép-

zés története.  

- Közben a tanítóképző újraindításának szervezőmunkája is megindult, amiben oroszlán-

részt vállaltál.  

- Hihetetlenül felgyorsultak az események, a lényeg az, hogy 1990. október 6-án már a 

tanítás is megkezdődött. Hamarosan főigazgató-helyettes majd dékán lettem. 

- Ez az időszak egyúttal a tudományos tevékenységedben is kiteljesedést hozott, hiszen a 

könyveid sorra jelentek meg. Szám szerint mennyi? 

- Termékeny időszak volt ez valóban: 6 önálló kötet, számos tanulmány- és konferenciakö-

tet, még több konferencia-előadás jellemezte. A nappalaimat leginkább az igazgatás töltöt-

te ki, hajnali kettőtől reggelig tudtam ezeket megírni.  

- Milyen érzésekkel tértél vissza igazgatóként az Arany iskolába? Van-e olyan elképzelé-

sed, amit szeretnél megvalósítani, és ami újként kerülhetne be az iskola életébe?- Kará-

csony Sándor a pedagógusról mindig azt állapította meg, hogy örök fiatal, mert benne van 

a jövő derűlátása, optimizmusa. Én ezen azt értem, hogy a gyermekek úgy nevelhetők, ha 

ezt mi értelmesen, a saját kultúránkban, értékrendünkben tesszük. Fontos azt is szem előtt 

tartani, hogy a gyermekeket gyermekként kell nevelnünk. Nem tudom elfogadni azt a kife-

jezést, hogy gyermekközpontú nevelés, mert ezzel épp őket csapjuk be, hiszen ők kulturáli-

san, tudományos szempontból fejletlenek, és ha a nevelés középpontjába ez kerül, akkor 

visszafelé megyünk. A központban mindig érték legyen, amit a személyiség hoz magával, 

ami fölfelé emeli a gyermeket, és amihez ő fel tud nőni. Hogy fel tudjon nőni, ahhoz a mi 
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Kordik Lorina, Pilter Henrietta,  

Veres Vanda(4.a)   

Fordított világ 
 

A könyv olvassa a gyere-

ket, 

A sóska eszi a libát, 

A zsömle eszi az embert, 

A fa fújja a szelet, 

A kabát veszi fel az embert, 

A macska kergeti a kutyát, 

A könyvre rakják a polcot,  

A tyúk vágja a kést, 

A levegő szívja az orrot, 

A fog tartja az ínyt, 

A táp eszi a kutyát, 

A ruhákba tesszük a  

szekrényt, 

A papír vágja az ollót, 

A lap ír a tollra, 

Az ajtó becsukja az embert, 

A fül beszél a szájnak, 

Az emberre ül a szék. 

 ………………………………………… 

 

Tudod-e folytatni?  Várjuk a versed! 

 

Ha szeretnél még 

hasonlóan vicces 

verseket olvasni, 

kérd a könyvtárban 

Lackfi János Ku-

tyából  

szalonna c.  

kötetét.   

 

Feladat: Írd a képek alá, melyik verssort  

ábrázolják! 

……………………………………………

Csernai Kristóf, Győri János Sándor,  

Győri Marcell (5.a) 

A juhász fiú 
 

Kerekerdő közepében élt egy juhász család, 

körbevette egy virágokkal teli csodálatos táj. 

Legeltetés során a fiú mindig kísérte az apát, 

meg akarta tanulni a juhászat minden  

csinját-binját. 

Egyik napon az apa a fia elé állt 

s közölte vele, hogy holnap övé a nyáj. 

A fiú örömmel a juhok mellé állt, 

de a sok állat neki ellenállt. 

Kétségbeesve mászkált fel-alá, 

hogyan is szólíthatná meg az apát. 

Félelmében azonban elbujkált hét határon át, 

felbontva a családjával való jó viszonyát. 

Elért egy kis faluba, hol egy öreg juhász  

terelte nyáját, 

tőle kérte a szakma minden csínját-bínját. 

Másnap a kis juhász már a fűben 

serényen sétált az új szűrben. 

Három esztendőig tanulta a szakmát, 

mikor elhagyta a nyáj minden tagját.  

Hazatért a fiú szülei örömére, 

kitanulva a szakmát ő lett a család  

szemefénye.  
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 Kedves Diákok! 

 

 Ajánlom nektek szeretettel Berg Judit Rumini Zúzma-

ragyarmaton c. könyvét. 

 Azért tetszik nekem nagyon, mert ha naponta olvasom, 

akkor úgy beleélem magam, mintha én is szerepelnék a 

történetben. Képzeljétek el, hogy még elaludni sem tudok 

néha, annyira izgat, mi fog történni a Szélkirályon 

Ruminival, Galléros Fecóval és  csapatukkal. 

   Például, amikor Ruminiékat a saját hajójukba bezárták 

a zúzmaragyarmati  katonák, akkor … Nem árulom el, 

végül mi lett velük, mert sokkal jobb úgy megtudni, hogy 

elolvassátok ti is a könyvet.  Nagyon tetszettek Kálmán 

Anna rajzai is, ide teszünk nektek kedvcsinálónak egyet, 

amit ki is színezhettek.                     Cseh Krisztián 4. a 

 

Feladat:  Színezd ki a képeket! Milyen más Rumini-köteteket ismersz?  
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Isten hozta az új Arany-os Polgárokat! 
 

 Az ünnep mindig felemelő. Különösen az volt az új elsősöknek, akiket az iskolánk 

nemrégiben polgárává fogadott. De mit is jelent ez? Lehet, hogy bennük sem tudatosult, 

de megérezték az alkalom ünnepélyességét. Az iskola-polgárság a jogok mellett köte-

lességeket is jelent, amelyek teljesítése gyakran nehéz, de a nagyobb diáktársak segítsé-

gére számíthatnak.  

 Az ötödikes diákok nyakkendőt kötöttek az elsősök nyakába, annak jeleként, hogy 

most már ők is ennek a közösségnek a részesei: akik eddig csak aranyosak voltak, most 

már Aranyos-ok is. A nyakkendő megkötése jelképezi az iskolához kötődést, a rajta 

lévő kőrisfa a nagyobb közösség befogadó védelmét, a háromszögben lévő szem pedig 

a HIT biztonságát. A szívükre tett kézzel fogadalmat tevő kisdiákok láttán igaznak érez-

zük Máté evangéliumának (MT.6,21) szavait: 

„Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” 

Írta: Szabó Luca Lujza és nagymamája, Dr. Erdélyi Erzsébet 

Természetesen nemcsak új elsőseinket köszöntjük, hanem azokat a nagyobb diákjainkat 

is, akik újonnan érkeztek iskolánkba. (A szerkesztő megjegyzése) 

Feladat: Fotózzátok le magatokat egy-egy elsőssel, új diákkal, hozzátok a fényképeket! 



12 

Interjú két elsőssel 
 

- Sziasztok! Hogy hívnak benneteket? 

- Kaptás Gergő.  

- Várkonyi Kristóf.  

- Nagyon ismerősen hangzik a nevetek! 

- Igen, én az ötödikes Kaptás Dávid tesója va-

gyok.  

- Az én nővérem pedig a hatodikos Várkonyi Kíra. 

- Nahát! Akkor ti már biztos alig vártátok, hogy a 

testvéreitekkel egy iskolába járhassatok.  

- Igeeen, de azért nagyon örülök, hogy még másik épületbe járok, mint Dávid, mert nem 

tud úgy piszkálni, mint otthon. De azért szerintem szeretjük egymást.  

- Az én tesóm sem mindig örül nekem, de nagyon szomorú lennék, ha nem lenne testvé-

rem, mert így sokkal jobb.  Ha ugráló várba megyünk, akkor együtt szaltózunk.  

- Dávid szokott nekem hozni enni- és innivalót, és kitalál nekem vicces meséket. Az 

egyik ilyen meséje még a diákújságban is megjelent harmadikos korában.  

- Gergő! Te is szoktál meséket kitalálni?  

- Igen, Dáviddal egymást annyira megnevettetjük, hogy még a szemünk is könnyezik.   

- Kedves Elsősök! Engem három éve fogadtak iskolapolgárrá 2016-ban, és én akkor 

annak örültem legjobban, hogy kaptam egy énekeskönyvet. Ti minek örültetek a leg-

jobban?  

- Mi is nagyon örültünk az énekeskönyvnek, a nyakkendőnek és a  képnek is.  

- Mit ábrázolt a kép?  

- Egy kezet, amibe egy kisgyerek belehajtja a fejét.  

- Mit gondoltok, kié lehet az a kéz?  

- Szerintem Istené.  

- És te, Kristóf, mit gondolsz?  

- Én is azt gondolom, Istené, vagy Jézusé, de lehet, hogy nem is férfi keze.  

- Miért, mit gondoltok, Isten férfi?  A Bibliában az található Róla, hogy az embert saját 

képére és hasonlatosságára férfivé és nővé teremtette.  

- Akkor Isten egyszerre férfi és nő?  

- Igen, valahogy így lehet, Isten egyesíti magában az apák védelmező erejét, bátorságát 

és az anyák óvó szeretetét. Valószínűleg minden jó tulajdonságunk Tőle származik, 

bízhatunk benne, és örülhetünk, hogy ebben az iskolában sokat hallhatunk Őróla.  Kö-

szönöm a beszélgetést! Kívánok örömteli éveket ebben az iskolában. 

                                Peti Nándor 4. c 
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A születésnap 

 
 Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kislány, akinek 

születésnapja volt. Anyukája és apukája kitalálta, hogy 

kap egy szép csokrot. Apukája szaladt a virágboltba a 

csokorért. Azt mondta: 

- Kérek szépen egy szép nagy csokrot, amit a kislányom-

nak viszek. 

- És mennyit ad érte, mert pénz nélkül nem kap. Hozzon 

nekem pénzt és adok csokrot. 

Szaladt is az apuka a gyárba. 

- Szeretnék kérni pénzt. A pénzt viszem a virágárusnak,  

a virágot viszem a kislányomnak, mert születésnapja 

van. 

- Csak akkor kap pénzt, ha hoz kenyeret. 

Szaladt máris a pékhez. 

- Jó napot! Szeretnék kérni kenyeret. A kenyeret viszem a gyárosnak, a gyáros ad 

nekem pénzt, a pénzt viszem a boltosnak, a boltos ad nekem virágot, a virágot viszem 

a kislányomnak, mert születésnapja van.  

- Adok én jó szívvel, ha hozol nekem vizet, mert itt a sütők mellett nagyon meleg van. 

Máris ment a kúthoz. 

- Kérek vizet. A vizet viszem péknek, a pék ad nekem kenyeret, a kenyeret viszem a 

gyárosnak, a gyáros ad nekem pénzt, a pénzt viszem a boltosnak, a boltos ad nekem 

virágot, a virágot viszem a kislányomnak, mert  ma van a születésnapja.  

- Ha mersz belőlem, adok. 

Mert is örömmel. Aztán úgy futott a vízzel, ahogy csak bírt. Vitte a vizet a péknek, a 

pék adott neki kenyeret, a kenyeret vitte a gyárosnak, a gyáros adott neki pénzt, a 

pénzt nagy vidáman vitte a boltosnak, a boltos adott neki egy szép nagy csokrot. A 

kislányuk nagyon örült az ajándéknak.          

                   Andó Boglárka 5.b 

Feladat:  Illusztrációként egy bábot láttok. Milyen fajta báb és milyen program alkal-

mával találkozhattatok ezzel a bábbal?  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
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 Új könyveink fociőrülteknek  
Kedves Gyerekek! 

 Észre vettem, hogy iskolánk könyvtárában nagyon kevés a fociról szóló könyv. 

Ezért felajánlottam a könyvtár számára öt futballról szóló kiadványt: 

- A világ legjobb  futballklubjai —1. és 2. kötet  

- Ki a jobb? 

- Futballsztárok 2019 

- Focimánia  

 Nekem a legérdekesebb a David de Gea spanyol kapusról szóló „A győztes 10 

pontja” c. írás volt.  

 

Feladat: Keressétek meg, melyik könyvben, hányadik oldalon szerepel ez a rész! 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Nagyon örültem, amikor megtaláltam a PSG ( Paris Saint-Germain) csapatának teljes 

névsorát.  

Feladat: Keressétek meg, melyik kiadványban, hányadik oldalon szerepel a lista! Írjá-

tok le a 2019-es csapatnévsort! 

            Cseh Krisztián 4. a  
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Idén ballagó táncos sztárunk, Friesz Petra 

 

-Kedves Petra, tavaly láttunk téged táncolni a 

farsangi bálon. Fantasztikus voltál! Mesélj ma-

gadról nekünk!  

-14 éves vagyok. 3 éve hastáncolok. Számos 

versenyen vettem részt Pécsett, Zalaegersze-

gen, Győrött, Budapesten, a Sümegi Fesztivá-

lon. Nagykőrösön is felléptem a Híres 

Möggyfesztiválon. Ez nagy örömmel töltött el, 

mert tanáraim, osztálytársaim megtiszteltek 

jelenlétükkel és tapsukkal, amit ezúton is sze-

retnék megköszönni nekik.  

 A híres Budapesti Thamina Versenyre kap-

tam egy meghívást a Maktoub című gálára, 

mint vendégművész, és számomra ez nagyon megtisztelő. De ami legboldogabbá tesz, 

az, hogy a példaképem lett az oktatóm: Bartos Noémi Naimah, akinek köszönöm a sok- 

sok gyönyörű mozdulatokat, és aki jobban megszeretette velem a táncot. Most pedig 

külföldön is szeretném magam megmérettetni, Bécsben külföldi oktatókkal, zsüri tagok-

kal. Nagyon szeretem a workshoppokat, amelyek azért jók, mert mindig új stílusokat 

lehet tanulni. Annyira magával ragadott a tánc szeretete, hogy a tanulmányomat ezúton 

szeretném folytatni, s felnőtté válásom után is a tánccal szeretnék foglalkozni, hogy 

másokkal is megtudjam szerettetni a tánc művészetét.  

- Köszönöm az interjút. További sok sikert kívánok.   

 

                                Az interjút készítette Csapó Jázmin (8.a).  
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 „Kérlek, 
szelídíts meg!” 

 

 Megújult iskolai könyvtárunk 

 

 Az iskolai könyvtárunk látogatói nevében szeretnénk megköszönni a kényelmes 

kanapét és a szép új polcrendszert.  

 Nagyon jó azt látni, hogy a diákok nagyobb élvezettel használják a könyvtárat. A 

kanapé  nagyon szép és kényelmes, otthonosabbá és kényelmesebbé teszi könyvtárun-

kat. Jól funkcionál olvasóhelyként, de délutánonként csak egyszerűen pihenni, halkan 

beszélgetni is jó rajta.  Köszönjük Zana Zsuzsa néninek, hogy könyvtárunknak ado-

mányozta ezt a szép ülőalkalmatosságot. Kőházi-Kis Albertné Szilvi néninek és kedves 

férjének, hogy segítettek behozni az új bútort a helyére.  

 A kanapé nagyon illik az új polcrendszerhez. Köszönjük  az iskolavezetésnek és az 

egyházközségünknek is a szép új bútorzatot.  

 

                        Király Kamilla Odett, Laczi Orsolya (7.a) 

 

  Roppant vonzerővel bír a kanapé: még régi diákjaink is visszajárnak és örülnek neki.  

7 

Peti Nándor: Karibi Jack kalandjai (folytatás) 

 
Rendőr: Emberek! Mi történt?  

Emberek: Robbanás! 

Rendőr: Rendben!  Valaki megsérült? 

Emberek: Igen.  

Rendőr: Hívják a mentőket! 

Orvos: Hát ez nagyon súlyos! Kórházba kell szállítani. 

Nővér: Semmi baj! Itt jó kezekben van, uram.  

Gál Henrietta: Hogy van a férjem?  

Nővér: Remekül.   

Gál Henrietta: Bemehetek hozzá?  

Nővér: Persze, csak nyugodtan.  

Doktor: Holnap már otthon lesz a férje, hölgyem.  

Gál Henrietta: Köszönöm szépen! Viszlát! 

Doktor: Viszlát. 

Nővér:  Viszlát, uram, köszönjük, hogy ezt a kórházat választotta.  

Karibi jack: Viszlát! Menjünk haza, Unci! Indulás! 

Híradós: Figyelem, figyelem! A vonat masinisztája nem halt bele a robbanásba, ám 

súlyosan megsérült. Így hát a 35 éves férfit kórházba szállították. Ma már nyugodtan 

vonatra lehet szállni.  

Karibi Jack: Szia, drágám, itthon vagyok.  

Gál Henrietta: Hát ez fantasztikus.  

 

Vége.    

 

Feladat: Hol és mikor jelent meg a történet első része?  Színezd ki a képet! 

 

………………………………………………………………………………………… 
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Sikeresen lezajlott a diákdiri-választás. A győztes kampánybeszédét közöljük,  

várjuk ötleteiteket, észrevételeiteket.  

Szavazz a zöldre! 

 

„Sziasztok! Varga Lili 6. a osztályos tanuló vagyok. A zöld az én színem. A tanulás 

mellett szeretek rajzolni, ruhákat tervezni. Ha van időm, akkor meg is varrom őket. Na-

gyon örülnék, ha itt az iskolában szervezhetnénk divattervező tábort. Tanulok csellózni, 

ami szerintem az egyik legsokoldalúbb hangszer a zene világában.  

Hogy mit is szeretnék? Környezettudatosabb iskolát és persze emellett több programot 

is: Egy közös hétvége pl. szombat, amikor kimennénk egy helyszínre szemetet szedni, 

játszani, számháborúzni. Jó lenne, ha mi nem műanyag zacskóban kérnénk a büfében a 

szendvicseket, hanem papírban, szalvétában. (Mert a sok műanyag szennyezi a környe-

zetet.) Segítséget nyújtok mindenkinek, minden osztálynak, hogy szelektíven gyűjtsük a 

hulladékot. Így az általunk felhasznált műanyagot újrahasznosítják, és így nem kell újab-

bakat előállítani.  Csak a ti segítségetekkel érhetjük el, hogy környezetünk, az otthonunk, 

ahol élünk legalább olyan szép maradjon, mint amilyen most. Kis lépés egy gyereknek, 

de nagy lépés a Földnek.    

 Szeretném,  ha még mozgalmasabb lenne iskolánkban a diák élet, közösen erősíthet-

nénk a versenyszellemet. Bár az iskolánkban már hagyománya van az ünnepekről való 

megemlékezésnek, azért szeretném, ha ezt a hagyományt együtt tovább gazdagíthat-

nánk. Szívesen meghallgatom ötleteiteket, tanácsaitokat, mert úgy gondolom, hogy diák 

életünket színesebbé, gazdagabbá csak együtt, közösen tehetjük. Mivel természetből az 

erdők élővilágáról tanulunk, így tudom, hogy egy hangya egyedül nem sokra képes, de 

társaival együtt hegyeket képes megmozgatni.  
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 „Tök-jó Villám-reggeli” 
Sütőtökös smoothye 

 

 Egy tartalmas, finom és selymes sütőtökös smoothye a legjobb napindító ősszel és 

télen. Igazi vitaminbomba! 

Hozzávalók:  

- 25 dkg sült sütőtök 

- 1 dl tej 

- 2 kávéskanál mézeskalács  

- fűszerkeverék 

- 1 evőkanál méz vagy  

juharszirup 

Ezeket a hozzávalókat simára, sely-

mesre turmixoljuk. Gazdagíthatjuk 

banánnal. Higítsuk megfelelő állagúra 

tejjel vagy narancslével, esetleg víz-

zel.                                       Villám Eleonóra (Nóra néni) 

Feladat: Várjuk a megvalósításról a képeket szerkesztőségünkben.  

Természetesen a többi diákdiri-jelölt sem marad parlagon, sokat segíthetnek Lili zöld 

programjának megvalósításában.   

Feladat: Kik voltak diri-jelöltek? Indult-e a szakállas fiatalember a választáson?

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...


