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

könyvtárban működő szerkesztőségünkben, vagy e-mail-címünkön:  
orisekmarta@aranyosok.hu 

 

Iskolakönyvtári kiadványunk  
a „Könyvtárpedagógiai alapú, integrált művészeti és kommunikációs pályázat”  

kedvező elbírálásának köszönhetően  
ingyenes. 

50 Ft-tal diákönkormányzatodat támogatod, ha megveszed.   

„Hajrá!” diákújságunk  a 2021/22 tanévben  a Nemzeti Tehetség Program  
támogatásával, az NTP-INNOV-21-0333 azonosítószámú, 

Könyvtárpedagógiai alapú,  
integrált művészeti és kommunikációs tehetséggondozó 

program  
 pályázathoz kapcsolódóan valósul meg. 

 

KÖSZÖNJÜK! 

 

Kedves Olvasóink! Ti is szeretnétek kesztyűbábot készíteni?  
Íme, ezt a szabásmintát csak  fel kell nagyítanotok akkorára, hogy a ke-
zetek beleférjen. Ne felejtsétek, fél cm–rel nagyobbra kell vágnotok, 
hogy össze is tudjátok varrni! A szabásminta kutyushoz készült, de tet-
szés szerint emberfejet is rajzolhattok hozzá. A lényeg, hogy a kesztyű és 
a fej nyaka egyforma legyen! 

A mi  

Hírös Arany János Református  Általános   

Iskolánk Diákújságja 

2022. VI. évfolyam 1. szám 

Tavaszköszöntő Télbúcsúztató 
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Télbúcsúztató, tavaszköszöntő számunk 

alkotógárdája:  

Diákok:  

2. c : Barna Lili, Bogáromi Bendegúz 

Bogdán Botond, Bordás Alex, Buzsák Gábor 
Csengődi Áron Olivér, Farkas Flóra,  
Illés Dénes, Jóni György, Karai Anna,  
Kis Alexandra Zita, Kiss Vilmos Károly,  
Lassu Nándor, Mészáros-Ady Tamás,  
Nagy Hajnalka, Nagy Hanna,  
Nagy-Gombai Noel Attila, 
Pécsi-Dézsi Herman, Perlaki Kata Emma, 
Radics Ádám, Sáfár Danica,  
Sáfár-Nagy Viktória, Szíjj Zsolt, 
Szűcs Marcell Attila, Tóth-Kozári Kende, 
Wágner Zente 
3.c: Balla Noémi, Balla-Kovács  
Kolos,Csabai Roland Máté, 
Dézsi Odett, Gábor Barbara, 

Háder Noel, Károly Boglárka, 

Kecskeméti Miléna Loretta, 

Kiss Emma Melinda, Kovács Levente, 

Mohácsi Dániel, Nagy Amira, 

Nagy Marcel János, Nagy Szonja Tímea, 

Nagy Veronika, Pécsi-Dézsi Henrik 

Rozsos Attila, Sóber Alexa, Steiner Emma, Steiner Lilla,  

Szendi Virág, Tarcsi Dominik, Ujházi Mónika                                                                                  

4. b : Susán Angéla, Hodaj Verona 

4. c : Barsán Krisztián, Barta Gyula Szabolcs, 

Bíró Máté, Bordás Benett, Farkas Katalin Angyalka,  
Gál Gergő, Gál Gréta, Gál Luca Anna, Hende Jázmin Viktória, 
Jónás Noémi, Kis Luca,  Könyves Norbert Milán,  
Laczi Enikő, Lassu Marcell, Méhesi Mirkó, Miskolczi Dominik, 
Nagy Laura, Szabó Nola,  Szécsény Vanda Henrietta,  
Szivos-Tóth Lili, Szürös Kamilla Szimóna. Tamasi Martin, 
Tóth-Kozári Zsombor, Visser Brendon,  
Wágner Botond, Zsuzsandor Simon 
5.b: Hoffer Hanna, Matuska Lotti Luca, 
Kőházi-Kis Gábor  
6. a : Bähr Katica — A címlapot díszítő 

rajz alkotója. Suba Dávid,  

Horogszegi Flóra 

7. a : Csernai Kristóf, Váradi Zselyke 

7. c : Kecskeméti Luca, Bimbó Jázmin 

8.c :  Királyházi Kamilla 

 

Segítő tanárok,  

munkatársak:  

Kósa Zoltánné (igazgató), 

Kőházi-Kisné Bekő Ág-

nes, 

Bartáné Járó Anita, 
Andorkó Viola, 
Csapó Irma Rebeka,   
Villám Eleonóra,  
Győri János László,  
Kőházi-Kis Albertné, 
Szabó Katalin, 
Karsay Mariann, 
ifj. Ballai Ottó, 
Pörge Rita,  
Ronkó Antal,  
Turák Éva,  
Bányai Viktor,  
Gyurkó Edit 
 
Szerkesztő:  

Orisek Márta 
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Suba Dávid (6. a) bábjai 

 Suba Dávid nemcsak színpadi 
szerepléseiről, hanem bábjairól is 
híres.  A képeken saját készítésű 
kesztyűbábjait  láthatjátok. Nagy 
örömmel játszottak ezekkel a bá-
bokkal az alsó tagozatos bábszak-
körösök. Gyakorolták a bábok moz-
gatását, párbeszédet, majd mesét 
rögtönöztek Dávid és az én segítsé-
gemmel a könyvtárban. Nagy él-
mény volt!     
      Veres Vanda 6. a  
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Királyházi Kamilla (8.c): 

Boldogság 

 

Megvenni nem lehet 

Csak érezni lehet 

Megtartani nehéz 

Elengedni veszteség 

 

Elmúlik ha véded 

Megmarad ha érted 

Élni vele könnyed 

Halni vele könnyes 

 

Fények játszanak közbe 

Hol fényesek hol sötétek 
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Szabari Erika tanító néni: Dongó néni óvodája 
 

Dongó néni előbújt a kis otthonából. Ő egy odvas, mo-
hás, zuzmókkal tarkított ringlószilva fa kérge alatt lakott. 
Tökéletes otthon volt számára. Ott állt a virágokkal tar-
kított kert közepén, a gondosan metszett rózsatövek, az 
illatozó jácintok, nárciszok, sárgán virító kankalinok, és 
a lilán mosolygó fürtös gyöngyikék között. De a kedven-
ce, a levendula és a mézvirág még nem virágzott. Arra 
még várni kellett. A hosszú tél után a tavaszi nap mele-
gen simogató sugarai kicsalták őt a kényelmes kis ottho-
nából. A kékesen csillámló potrohán megcsillant a nap-
fény. Először lassan nyújtóztatta ki a szárnyait, majd 
lomhán átmozgatta őket. 
-Rendben, most már repülhetek! – gondolta magában. 
Majd gyors szárnycsapásokkal végig döngicsélte a tava-
szi virágok kelyheit, a fehér virágba öltözött almafát, 

akinek még vidáman oda is súgta: -Olyan csodálatosan szép vagy, mint egy menyasz-
szony! Az idei tavasz is jól indul! 

Ahogy végigrepült a környék fái, virágai között, sorban odaszólt a lepkéknek, posz-
méheknek, hogy holnaptól újra nyitva van az óvoda. 

Dongó néni, mint a kert rangidős beporzási felelőse, a legkisebbeknek tanította a 
tökéletes beporzás tudományát. Mindenki szerette. Mert mély, döngicsélő hangján min-
dig olyan végtelen türelemmel ismételte a tananyagot az apróságoknak. 

Ahogy hazaért, sűrű szárnycsapásokkal, zümmögve körbetopogta az otthona alatt 
évek óta szorgalmasan növekedő taplógombát, hiszen tisztának kell lennie az ovinak, 
mire jönnek a csimoták. 

Másnap reggel meg is érkeztek sorban a magányosan élő mezei poszméh gyerkő-
cök, a pelyhesméhek, szarvas faliméhek, bányászméhek, karcsúméhek, kakukkméhek, 

Rekordszámú, több mint 900 pályamű érkezett az Agrár-
minisztérium Mesék a Zümmögő birodalomból című 

meseíró-pályázatára. A zsűri által legjobbnak ítélt mun-
kák szerzőinek a tárca környezetvédelemért felelős he-

lyettes államtitkár adta át az elismeréseket a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumban. A beérkezett munkák kö-

zül 70-et választott ki a zsűri, amelyeket online mese-
könyv formájában jelentet meg a minisztérium. A mese-
író pályázat egyik díjazottja Szabari Erika kolléganőnk 

lett. Szeretettel gratulálunk kolléganőnknek! Íme a díj-
nyertes mese:  
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Kedves Gyerekek! 

  
 Rajz, vers- és prózaíró  

kategóriákban  
húsvéti pályázatot hirdetünk  

iskolánk minden tanulója számára  
a következő ige fényében:  
„Én vagyok a feltámadás  

és az élet.  
Aki hisz bennem,  

még ha meghal is, élni fog.”  
(Jn. 11,25)  

 
A4-es méretben,  

szabadon választott technikával  
készítsétek el a képeket.  

A vers, a próza bármilyen műfajú lehet.   
A beérkezett munkákat értékeljük,  

belőlük kiállítást készítünk,  
újságunkban megjelentetjük  

alkotásaitokat.  
 

Leadás 2022. március 25-ig  
az iskolai könyvtárban.  

 
Áldjon meg benneteket  

a Szentlélek,  
adjon számotokra 
 örömteli ihletet,  

emelkedett alkotókedvet! 
Ámen. 
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Március 11-én főépületünk udvarán mutat-
juk be ünnepi műsorunkat 1848. március 15-
e tiszteletére. Színjátszó körünk kétszer 
játssza el.  11.00-11.45-ig az alsó tagozatos, 
12.00-12.45-ig a felső tagozatos osztályok 
tekinthetik meg. A megemlékezés után az 
Arany-hét ünnepélyes eredményhirdetése 
következik. A műsort a 6.a, 5.c és a 7. b 
tanulói adják elő. Közreműködik Beremendi
-Schultz Henrik tárogatón, Németh Gábor 
(8.a) trombitán, Farkas Marcell (6.a) dobon. 
A főszerepet Suba Dávid (6.a) játssza. Isko-
lánk Graduál énekkarát F. Hegedűsné Par-
ticska Ágota vezényli.  

A műsort összeállította és rendezte                 
Orisek Márta.  A táncokat Villám Eleonóra  
és Szűcs Anikó tanította.  A felkészülésben 
Győri János László segített.                         
A plakátot a főszereplő készítette! :-) 
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de még néhány nagycsaládban élő háziméh is 
keveredett a tanulók közé. Igaz, ő a lehető legtá-
volabb szállt le a többiektől, mert a finom kis 
érzékelőivel nagyon nehezen viselte el a többi 
méhfaj illatát. Az ő családjában mindenkinek 
ugyanolyan illata van. Mondhatjuk azt, hogy ez a 
családok külön ismertetője a háziméheknél, mint 
az embereknél a vezetéknév. De a kíváncsiság 
ide csalta.   
-Szép, jó reggelt kívánok Bogárkáim! – köszön-
tötte őket kedvesen Dongó néni. Habár mindany-
nyian tudták, hogy ők nem bogárkák, már bölcsi-

ben megtanulták Dongó nénitől az unalomig ismert mondókát, hogy: -Minden bogár 
rovar, de nem minden rovar bogár. – Mégis szerették Dongó nénitől ezt a kedves becé-
zést, a nagyobbak már jót kuncogtak rajta.  

- Mmmmmmm. – Adta meg a kezdőhangot, majd rázendített a Méz, méz, méz, 
termett méz kezdetű dalra. Mindenki örömmel énekelte vele együtt, hiszen lárva koruk 
óta ismerték és szerették ezt az éneket. 

Miután nagy lett a jókedv, és mindenki figyelt, Dongó néni elkezdte a tanítást. 
-Picikéim! Ti vagytok a jövő reménysége! Óriási szükség van rátok, mert egyre 

kevesebben vagyunk. Nem csak saját magunk-
nak gyűjtünk táplálékot, hanem besegítünk az 
illatozó fáknak, kedves virágoknak, és a barátsá-
gos zöldségeknek, hogy mindannyian termést 
hozzanak. A szél rendületlenül végzi a munkáját, 
hordja a fűfélék, fenyőfélék, gabonafélék virág-
porait, hogy új termés, új élet születhessen. – 
Minden apróság feszülten figyelt.  
- Mi segítünk az összes gyümölcsfának. A fehér 
virágú almának, cseresznyének, meggynek, szil-
vának. A rózsaszín virágú barackoknak, a fehér 
virágú gesztenyének, és az élénk rózsa szelíd-

gesztenyének. De minket várnak az illatozó, színpompás virágok is a kertben. Csak 
miattunk öltöznek szebbnél-szebb illatos ünneplő ruháikba ők is. De nélkülünk nem 
hozna termést az uborka, dinnye, tökfélék, paradicsom, paprika, káposzták, karfiol sem. 

Dongó néni végigmutatott a kerten. Alattuk a színpompás virágok kavalkádja, fe-
lettük a gyümölcsfák összeboruló virágtengerbe 
öltözött ágai, távolabb, a kert végében a kis pa-
lánták, amik még várták, hogy megerősödjenek és 
eljöjjön a virágzás ideje. 
Jóleső büszkeséggel néztek szét kis birodalmu-
kon.  
-Most nézzetek jól szét! Nézd meg a fát, ahonnan 
elindulsz. Nézz a Napra, hogy tájékozódni tudj, 
és tiétek a kert! Látogassatok meg minél több 
virágot! Figyeljetek rá, hogy minél jobban bújja-
tok a kelyhükbe, a lábacskáitokon, pollengyűjtő 
zsákocskáitokban, kosárkáitokba minél több  



6 

 

virágpor tapadjon meg.  
-Tudjuk, a következő virágnál pedig alaposan hempergődzünk, 
dörgölődzünk, ficeregjünk. – Vágott közbe lelkesen a kis mezei 
poszméh. 
-És, és, és…-hebegte a háziméh is – nem csak magunknak gyűj-
tünk, hanem megajándékozzuk a virágokat azzal, hogy beporoz-
zuk őket, amiért megajándékoztak minket virágporral, vagy nek-
tárral! 
-Ügyesek vagytok! Látom, megtanultátok a leckét. Most már in-
duljatok! Vár rátok a kert! 
Mindannyian útra keltek, és szorgosan jártak virágról-virágra 
egész nap, ahogyan Dongó nénitől tanulták. 

Az illusztrációkat a 4.c osztály tanulói rajzolták  
Osztályfőnökükkel, Turák Éva nénivel.  

Az összes elkészült rajzot a „Falra Hányt Diákújság”  
„Mesemesék” rovatában találjátok  

a könyvtárunk előtti folyosón.   
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Farsangi kavalkád  
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Arany-hét  
2022. 02.28-03.04. 

 
Előzetes feladat: Arany – illusztrációk készítése  
Kérünk benneteket, hogy az elkészült illusztrációkon ne szerepeljen a mű címe!  
A folyosókat dekorálják majd az alkotások, a címek kitalálása pontszerzési lehetőség. 
Napi feladatok:  
Hétfő        –„Hajrá” diákújságunk 2022. VI. évfolyam 1. szám bemutatása  
Kedd        – A bejáratnál található Arany- faliújsághoz  kapcsolódó feladatlap  
Szerda      – Arany János születésnapja – rádiós műsor — kapcsolódó feladatlap, 
         versmondó verseny – a májusi városi verseny elődöntője  
Csütörtök – Arany megzenésített versei a szünetekben  
Péntek      – Közös éneklés az udvaron tárogató kísérettel – Arany: Nemzetőr dal    
Egész héten zajló programok:  
Kedd - péntek  
    - Naponként 9 és17 óra között múzeumpedagógiai foglalkozások 
Hétfő – péntek – osztályok pontversenye: 
- a folyosókon található, számozott illusztrációk alapján az Arany-művek felismerése  
- az illusztrációk mennyiségi, minőségi értékelése  
- diákújság-feladatok  
- versmondó verseny  
- rádiós műsor feladatlapja  
- faliújság feladatlapja  
- múzeumpedagógiai program képi dokumentációja  
 

 Az osztályok pontversenyét   figyelemmel kísérhetitek  
a „Hajrá” fali  mellékletén.  
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Arany János gyermekei  
(Képzelt beszélgetés) 

 
- Arany Jánosnak voltak gyermekei? 
- Igen. Laci és Juliska.  
- Arany Laci? Akihez Petőfi írt verset?   
- Igen. 
- Emlékszem: 
„Laci te, 
Hallod-e? 
Jer ide, 
Jer, ha mondom, 
Rontom-bontom, 
Ülj meg itten az ölemben, 
De ne moccanj, mert különben 
Meg talállak csípni…”  1. 
- Arany Laciból lett a költő és mesegyűjtő Arany László. Iskolánk könyvtárában is talál-
tam tőle mesekönyvet. 2. 
- És mit tudunk Juliskáról?  
- Arany János szeme fénye volt kislánya, Juliska, Laci nővére. Juliska 10 éves, mikor 
Nagykőrösre kerül a család, és eladó lány, amikor kilenc év múlva elköltöznek a város-
ból. 9. , 10. , 11. , 12. 
Juliska itt volt gyerek, itt kamaszodott, mint mi. 
- Milyen lehetett Arany kislánya?  
- Épp úgy durcáskodott néha, mint mi, egyébként vidám gyerek volt,  nagyon szeretett 
játszani. 
- Durcáskodott? Ezt honnan tudjuk?  
- Édesapja írt erről verset. Nagyon mókás. A könyvtárban egyszer a kezembe akadt, kü-
lön kötetben is kiadták ezt a verset a gyerekeknek. 
- Nem is tudtam, hogy Arany János gyerekeknek és gyerekekről is írt verset. Leginkább 
komoly, felnőtteknek való írásait tanultuk.  
- Akkor épp ideje, hogy megismerjük a gyermekszerető, tréfás kedvű családapát. Hall-
gasd csak, hogy ír Juliska elbujdosásáról:  
„Egyszer egy kis leány mit tett fel magába?   
Azt, hogy ő biz' elmegy széles e világba,   
Elbujdosik messze, a határon végig,   
A mező párkányán leboruló égig... ”3.   
- És valóban világgá ment szegényke? 
- Elindult világgá, de az utcaajtónál egy kutyát látott,   
megijedt tőle, s visszafordult. Ez a vers vége. 
- Igazi kislány. Na és mit szeretett játszani Juliska, amikor annyi idős volt, mint mi? 
- Leginkább színházasdit. Egyszer előadott egy saját maga által írt kis színdarabot úgy, 
hogy az összes szereplőt ő játszotta.  
- Ne viccelj!  
- Komolyan. Hiszen emlékszel, édesapja, Arany János sem tudott ellenállni a színészmes-
terségnek fiatalkorában. Pedig abban az időben még nem tartották nagy becsben a színé-
szeket. Amikor Petőfi színésznek állt, egyáltalán nem örült az apja.   

17 

 

 
ARANYOS SIKEREK  

A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIÁN 
 

 A B33 kosárlabda diákolimpia Pest megyei döntőjén két lány csapatunk indult.  
A 7.b osztályosok csapata (Andó Boglárka, Lengyel Anna, Nagy Luca, Pomázi Lola)  
3. helyen végzett, míg a 8.c (Fehér Nóra, Királyházi Kamilla, Nagy Luca, Perjési Pan-
na) összes meccsüket megnyerve állhattak a dobogó legfelső fokára. Eredményeiknek 
köszönhetően iskolánk mindkét csapata bejutott a Régiós Döntőbe.  
Gratulálunk a csapattagoknak és Bányai Viktor tanár úrnak!  
További sikereket kívánunk! Így tovább! 
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Kedves Olvasóink! 
 

 Csodálatos rajzokat kaptunk rovatunk számára a 3. c osztályosoktól. Köszönjük hitok-
tatójuknak, Andorkó Viola tanító néninek, hogy elhozta szerkesztőségünkbe ezeket a ked-
ves alkotásokat.  Isten mindig velünk van, átsegített minket a hideg, járványokkal teli 
télen, ahogy Mózes népét vezette a pusztában. Köszönjük meg Istennek e megható gyer-
mekrajzok segítségével,  hogy megtartott bennünket.   
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- Azt olvastam,  Arany Jánost  lelkiismeretfurdalás gyötörte a vádorszínészként eltöltött 
hónapok miatt, szülei éppen abban az időben súlyosan megbetegedtek. Ekkor otthagyta  a 
vándorszínész társaságot, visszatért Szalontára idős szülei mellé. 4.   
- Vajon örült-e, mikor látta, hogy Juliska örökölte tőle a színészet iránti érdeklődést? 
- Örült is meg nem is. Juliska már gyerekkorában kijelentette, hogy színésznő lesz. Édes-
apja és  édesanyja azonban ügyeltek arra, hogy annak a korszaknak a  követelményei sze-
rint a háztartás vezetését is jól megtanulja,  ahogy édesanyja, Ercsey Julianna, de a háztar-
tás Juliskát nem nagyon érdekelte. 
- Nem csodálom. 
- Olyan gyerek volt éppen, mint mi. 
- Megvan még az  a darab, amit írt Juliska és egyszemélyben előadott? 
- Igen, a nagykőrösi Arany János Múzeumban őrzik a kéziratot. Érdekes lenne előadni.  
- Elhoztad? Mutasd! De vicces szereplők! Birbuc, Gerguc, Mincucka, Libucka. 
Tájszólásban írta, nagyon aranyos szöveg. Hallgasd csak! Így kezdődik: 
„Gerguc ébresztgeti Birbucot: 
Te hét alvu, te lusta ürge, a nap az orrodra süt, még is aluszol, mért nem szegődtél med-
vének, ott szundíthatnál egész  télen!” 
- Milyen vicces. Hány éves korában írta és adta elő? 
- 12 éves volt.  
- Nahát! Örökölt az apja költői tehetségéből is, ahogy Arany László. Ő találta ki a a törté-
netet is?  
- Nem. Juliska szeretett olvasni, édesapja egyik legjobb barátjának, Jókai Mórnak a novel-
lája ihlette. 5. 
- Juliska felnőtt koráról mit tudunk?  
- Sajnos fiatalon meghalt, súlyos betegség vitte el.  
- Ilyen nagy csapás érte élete alkonyán Arany Jánost?  
- Nagyon szerette  leányát, Juliskát. Juliska halálakor Arany megpróbált verset írni, hátha 
enyhíti a költészet a fájdalmát. De aztán csak ezt jegyezte a papírra: ”Nagyon fáj, nem 
megy.” 6.  
- Milyen szomorú! De ami Juliskáról fennmaradt szerető atyja hagyatékában, az csupa 
eleven szín, vidámság, kedvesség. Juliska olyan volt, mint ez a kezdődő tavasz odakint, 
csupa reménység, csupa ígéret. Nagy kár érte.  
- Bizony kár. Hány éves korában halt meg Juliska? 7.  
- Tudod, mit, ez már legyen a beszélgetésünkhöz kapcsolódó feladatlap kérdése:   
 
1. Hogyan folytatódik a vers? 
2. Nézzetek utána Interneten az Arany László által gyűjtött meséknek! 
3. Hogyan folytatódik a vers? 
4. Melyik iskolából ment el vándorszínésznek Arany János?  
5. Jókai Mór melyik regénye szól a vándorszínészet magyarországi hőskoráról ? 
6. Kinek az elvesztése okozott hasonlóan nagy fájdalmat Arany Jánosnak? 
7. Hány éves korában halt meg Juliska?  
8. Látható-e Arany Juliska a Hősök terén található szoborcsoport szereplői között? 
9. Hol állt a ház Nagykőrösön, ahova Arany Jánosék először költöztek? 
10. Hova költöztek Nagykőrösről, miért?  
11. Hogyan tartotta el a családját Nagykőrösön a költő? 
12. Mikor volt 12 éves Juliska? Hogyan öltözködtek a kislányok abban az időben?  
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A meg-
fejtést  

személyesen 
:-) várom a 
könyvtár-

ban! 

1. Igaz-hamis  
 
Arany János és a művészetek 
 
- Arany János szeretett énekelni.  
- Népdalokat gyűjtött.  
- Maga is írt dalokat.  
- Arany János szívesen gitározott társaságban.  
- A költő csak otthon szeretett hangszeren játszani.  
- Névadónk nem gitározni, hanem hegedülni tudott.  
- „A hegedű száraz fája...” - Arany egyik dala így kezdődik. 
- A költészeten kívül csak a zene iránt érdeklődött.  
- Fiatalkorában szeretett volna szobrász lenni.  
- A színészet is vonzotta fiatal korában. 
- Magyarra fordította Shakespeare legszebb színműveit. 
- Arany János sok nyelvet megtanult, de angolul nem tudott.  
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Mit éreztél, amikor 
kiválasztottak a szerepre? 

Ovis korom óta sze-
repelek közönség előtt, 
így rendkívül büszke vol-
tam rá, hogy beválogat-
tak. Nagy vágyam telje-
sült azzal, hogy nagyszín-
padon is szerepelhetek. 

Melyik lett a kedvenc 
dalod? 

A pakk, mégpedig 
azért, mert ebben én lehe-

tek a főszereplő. Kibonthatom a csomagot és szétoszthatom a pogácsákat a fiúk között. 
Másik nagy kedvencem A jeles tanuló, mert abban sok vicces mozdulat van. Egyéb-
ként az összes dalt megszerettem, azokat is, amikben nem szerepelek. Nagyon élvezem 
az élő zenét, én is tanulok trombitálni és zongorázni. A színház zenekara hihetetlenül 
jó. 

Szövődött barátság a színházban? Kivel? 

Igen, Kállai Misivel nagyon jól megtaláltuk a közös hangot, igaz barátok lettünk. 
A pandémia időszakában is naponta tartjuk egymással a kapcsolatot online. A többiek-
kel is jól megtaláltam a közös hangot, nagyon jól tudunk együtt dolgozni, játszani. Sok 
jó öltözői élmény fűz hozzájuk. 

Hogyan ünnepeltél a premier után? 

Tortáztunk egyet a családommal a Jakó Cukrászdában. 

Mit fogsz csinálni, ha már nem lesz karantén? 

Remélem, hogy minél többször előadhatjuk még a darabot a nagyközönség előtt. 
Egyébként szeretnék végre uszodába menni a nagymamámmal és találkozni a baráta-
immal.  

Mi leszel, ha nagy leszel? 

Egyértelműen színész szeretnék lenni. Nagyon tetszik az a világ, ami a színházban 
van. Kedvesek és segítőkészek a felnőtt színészek, és a színház dolgozói is nagy fi-
gyelmet fordítanak ránk. Például a forgószínpad működése nagyon érdekelt, és meg-
mutatták nekem. 
 
Forrás : Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 

https://www.facebook.com/kecskemetinemzeti/?__cft__%5b0%5d=AZW2s8njEmVqep5q3o0vqZ03OcITXaYNSiHG9-vA1q1yRkMlEf3A17TklK411paE4RrN9XLGqiAjSGERyr0Nh5P1ihyOO-G5v4f7OOHA_aMtm79bb_Kt_cTEADmDzyoGwxg&__tn__=-UC%2CP-R
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„Kérlek, 
szelídíts meg!” 

 

  Suba Dávid (6.a)  
gyermekszínész gondolatai  
arról a nem éppen kellemes  

egyéniségről,  
akit a színpadon alakított 

 
A napokban valamennyien kézhez kaptuk a 
félévi értesítőnket. Kinek jobb, kinek rosz-
szabb eredményt sikerült elérni. Ennek kap-
csán jutott eszembe a kérdés: ki számít ma jó 

diáknak? Az, aki kitűnő eredményt ér el, de közben csak a tanulással foglalkozik, vagy 
az, aki nem kitűnő ugyan, de valami másban jeleskedik? 
      Ahogy Móricz Zsigmond Légy Jó Mindhalálig című regényéből kiderül, sokszor a 
legkiválóbb diákok élete sem egyszerű, ahogy Nyilas Misinek sem. Nagyon szorgalmas, 
de nehezen illeszkedik be a közösségbe. Társai közül néhányan féltékenyek rá, emiatt 
mindent megtesznek azért, hogy borsot törjenek az orra alá. Ilyen diák Böszörményi is, 
aki nem túl jó tanuló, ám annál erősebb és sokszor próbál félelmet kelteni diáktársaiban, 
hogy azok azt tegyék, amit ő szeretne. Nyilas Misi szorgalmas, tisztelettudó, ellenben 
Böszörményire egyáltalán nem vonatkoznak ezek az állítások. A személyes észrevéte-
lem az, hogy Nyilasban és Böszörményiben nincs SEMMI közös. Ha végiggondolom, 
igazából csak egy csekély valami, méghozzá az, hogy mindketten gyerekek. Böszörmé-
nyi a cselekményben több rossz dolgot is elkövetett Misi ellen. Szerintem a legrosszabb 
tette az, amikor elveszi Nyilas pakkját, amit felbont és a barátaival a benne talált összes 
élelmet elpusztítják. Mint utóbb kiderült, még a Misi édesapja által faggyúból készített 
cipőkrémet is! Ez a tette nemcsak azért rossz, mert elvette a pakkot, hanem azért is, 
mert nagyon szegény családból származott Nyilas és a szülei rengeteget dolgoztak azért, 
hogy azt a kis apróságot elküldjék neki. Böszörményi fel sem fogta, miért is volt ez 
igazán hatalmas bűn.  
       Sajnos a gyerekek nem tudják, mekkora fájdalmat tudnak okozni osztálytár-
saiknak egy csúnya szóval, bántó gondolatokkal! Ezzel a kis cikkel szeretném fel-
hívni az iskola összes tanulójának a figyelmét arra, hogy ne bántsák osztálytársai-
kat. 

Suba Dávid a A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színpadán alakította 
Böszörményi szerepét. A musical, amelyben szerepelt: Móricz Zsigmond - Kocsák Ti-
bor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig, rendező Nagy Viktor.  Suba Dáviddal ebből az 
alkalomból interjú is készült. Nagyon büszkék vagyunk rá, szerkesztőségünk megosztja 
veletek az interjú teljes szövegét.  
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2. Melyik királyt ábrázolja Váradi Zselyke (7.a) illusztrációja?  

3. Hogyan  
kapcsolódik Arany Jánoshoz  
Horogszegi Flóra (6.a)  
rajza? 
 
4. Arany melyik verséhez készült 
Hoffer Hanna, Matuska Lotti 
Luca, Kőházi-Kis Gábor (5.b) 
háromdimenziós alkotása?    

https://www.facebook.com/kecskemetinemzeti/?__cft__%5b0%5d=AZW2s8njEmVqep5q3o0vqZ03OcITXaYNSiHG9-vA1q1yRkMlEf3A17TklK411paE4RrN9XLGqiAjSGERyr0Nh5P1ihyOO-G5v4f7OOHA_aMtm79bb_Kt_cTEADmDzyoGwxg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.theater.hu/hu/szinhazak/kecskemeti-szinhaz--10/eloadasok/legy-jo-mindhalalig--12108.html
https://www.theater.hu/hu/portre/nagy-viktor--1107.html
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Csernai Kristóf:  
Interjú Andorko Viola nénivel  

 
- Viola nénit mi motiválta, hogy érdek-
lődjön a festészet iránt? 
- Minden szó, ami itt elhangzik, szeret-
ném, ha az Úr Jézust dicsőítené, mert 
tőle kapott ajándékom ez. Már kisgyer-
mek koromban is nagyon szerettem 
festeni. Édesanyám kedveltette meg 
velem ezt a csodálatos világot. Máso-
dik osztályos voltam, amikor egy őszi 
képpel első helyezést értem el. Ez, em-
lékszem ösztönzőleg hatott rám. 
- Tetszett-e folytatni képzőművészeti 

tanulmányokat? 
- Nem. Önképzéssel fejlesztettem ezt a képességemet. Sokat másoltam különböző neves 
festők műveiből, például: Markó Károly, Paál László, Szinyei Merse Pál, Lotz Károly 
műveiből. Hiszem, hogy a gyakorlásnál egy amatőr esetében nincs jobb képzés. Keres-
tem saját „művészi’’ kifejezési lehetőségeimet. Rendszeresen látogatom a Magyar 
Nemzeti Galéria tárlatait. 
- Mi a kedvenc témája? 
- Mikor felidézem gyermekkorom leg-
fontosabb színtereit, akkor a Hargitai 
hegyek, a Maros vize, a hepe-hupás, 
vén Szilágyság a Meszes vonulataival 
jut eszembe, és hálát adok Istennek, 
hogy emlékeim a magas hegyekre, hó-
lepte csúcsokra, a virágos rétekre, a 
pipacsos búzamezőkre, a sűrű vagy 
ligetes erdőkre és a csobogó patakokra 
szállnak vissza, keverednek érzelmeim-
mel, gondolataimmal. Gyermekkori 
élményeimből fakadó természetszerete-
tem ihlető forrásaim maradtak. Szere-
tem festeni a tájakat, fákat, erdőket, 
mezőket, vizet, virágokat, hólepte tája-
kat, hegyeket. 
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 - Voltak-e kiállításai? 
- Igen. Az érdi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában és Művelődési 
Központban. Ezidő tájt ismertem meg 
Darabont Tamás festőművészt, aki úgy 
értékelte a munkáimat, hogy festmé-
nyeimben gazdagon bontakoznak ki az 
apró részletek, mindegyikben látja a 
feloldódást. 
- Milyen céllal fest Viola néni? 
- Bátran mondhatom, hogy örömöt sze-
retnék szerezni minden munkámmal. 
Megálmodok, elképzelek valamit, és 
hálát adok az Úr Jézusnak, hogy ábrá-
zolhatom egy vásznon vagy farostle-
mezdarabon. Közben és munkám kez-
dete előtt is segítségét kérem. Ha meg-
engedi, akkor vezesse is kezemben az 
ecsetet. Így sok csodát éltem már meg. 
Ha elkészül, a festmény egy ideig ott-
honomat díszíti, mindaddig, amíg vala-
kinek meg nem tetszik. Aztán viheti. 
De festek névnapra, szülinapra, ünne-
pekre, felkérésre, ajándékba. Például: 
az utolsó előtti festményem az igazga-

tói irodában van. Márta néninek festettem. Ő kérte ezt a témát. ˝Őszi erdő, patak, kövecs-
kék˝ Gyermekkorában sokat barangoltak édesanyjával az erdőben és ugrált a patakból 
kiálló kövecskéken. 
Gyermekkorának 
élményeit idézi. 
- Van olyan fest-
ménye, amit eddig 
nem ajándékozott 
el? 
Igen. Egy ilyen 
festményem van. 
Jézus a kereszten. 
Az a lányom 
Beatrix öröksége 
- Kedves Viola 
néni! Köszönjük 
válaszait! Jó mun-
kát, jó egészséget 
kívánok Isten áldá-
sával.  
 


