
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. 
 

Vendégeink voltak: Szabó Károlyné – szövő, Népi Iparművész;  
Orbán Istvánné - hímző, Népi Iparművész; Szűcs Melinda – gyöngyfűző;  

Zakar Sándorné – bábkészítő, a Süni Textilműhely  vezetője.  

Köszönjük Kőházi –Kis Albertné Szilvi néninek és a szülői munkaközösségnek  
a CSALÁDI NAPOT! 

Köszönjük! 

A mi  

Hírös Arany János Református  Általános   

Iskolánk Diákújságja 

2022. VI. évfolyam 2. szám 

Május Április 

Húsvéttól 
pünkösdig 
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Pünkösdi számunk alkotógárdája:  

Diákok:  

2. c : Bogáromi Bendegúz,  
Farkas Flóra 
4. b : Hodaj Verona,  

Susán Angéla,  

Schleisz-Bognár Nóra 

4. c : Gál Gréta,  
Bordás Benett  
5. a : Dónáth Brigitta 
5. b : Hoffer Hanna,  
Kőházi-Kis Gábor,  
Farkas Viktória Lili 
6. a : Bähr Katica,  

Veres Vanda  

7. a : Győri János Sándor,  

Csernai Kristóf 

7. c : Kecskeméti Luca,  

Bimbó Jázmin 

7. b : Csengődi Hanna Zsuzsanna 

 

 

 

 

77 mese a biztonságról 

 

Előző lapszámunkban írtunk arról, hogy az Agrárminiszté-
rium Mesék a Zümmögő birodalomból című meseíró-
pályázatára beérkezett munkák közül 70-et választott ki a 

zsűri, amelyeket online mesekönyv formájában jelentet 
meg a minisztérium. A meseíró pályázat egyik díjazottja 

Szabari Erika tanító néni lett. Meséjét előző lapszámunk-
ban el is olvashattátok. Azóta megjelent a díjnyertes mesé-

ket tartalmazó kötet is „77 mese a biztonságról” címmel.  

A mesekönyv a következő linken érhető el: 
https://drive.google.com/file/

d/1NfT41xwl13O7tSi5_S2RVkG915Byi-0K/view  

Ezt a linket úgy is megtaláljátok, ha beírjátok a mesekönyv címét. A kötet iskolai 
könyvtárunkban is megtalálható.   

Segítő tanárok,  

munkatársak:  

Kósa Zoltánné (igazgató), 

Kőházi-Kisné Bekő Ágnes, 

Kőházi –Kis Albertné  

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,  
Szabari Erika 

Szerkesztő:  Orisek Márta 

19 

 

  Zakar Sándorné, Inci nénivel együtt bábozhattunk, készített nekünk egy teljes kész-
let bábot is. Még azt is elárulta, hogy tervezi meg a különböző egyéniségű bábok arcát. 
A képen láthatjátok, hova érdemes rajzolni a báb szemét, száját. Mindegyik arc mást 
fejez ki, más-más érzelmet, más életkort. Próbáljátok ki ti is! 

https://drive.google.com/file/d/1NfT41xwl13O7tSi5_S2RVkG915Byi-0K/view
https://drive.google.com/file/d/1NfT41xwl13O7tSi5_S2RVkG915Byi-0K/view
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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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Ezúton is köszönjük ezt a bőkezű támogatást. A tanév során sokrétűen igyekeztünk 
felhasználni ezt a jelentős összeget:  
  
Tanulóinknak ingyenes  
jutalomkirándulásokat szerveztünk:  

- Budapesti túra: „Oliver!” musical, 
Magyar Zene Háza,  

- látogatás a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertben, 

- kirándulás Martonvásárra 
(Brunszvik-kastély,  

  Óvodamúzeum), 

- részvétel a budapesti  
  Sajtófesztiválon,   

- a 6. évfolyam egri kirándulása, 

- a 7. évfolyam budapesti látogatása, 

- bábos tábor június 20-24-ig. 
Tárgyi eszközöket vásároltunk könyvtári 
szakköreink számára:   
tanulói laptopok, egyedi készítésű bábpara-
ván és bábkészlet, mikrofonok, hangszóró, 
Tehetséggondozó foglalkozásaink  anyag-
szükséglete, eszközigénye. 
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Csernai Kristóf,  
Győri János Sándor 

(7. a):  
Jutalomkirándulás 

 
 A kiránduláson azért vehet-
tünk részt, mert színjátszóként 
szerepeltünk a városi  56’-os mű-
sorban. Megismerkedtünk a Ma-
gyar Zene Házával, sétáltunk a 
Városligetben és megnéztük a 
Pesti Magyar Színházban az 
„Oliver!” című musicalt. 
 A Magyar Zene Háza Buda-

pest legújabb zenei centruma, a Liget belső részén, a Városligeti-tó mellett. A komple-
xum részben egy zenei Csodák Palotája; az állandó kiállítás részeként ugyanis meg le-
het ismerni a hang, a zene fizikáját, keletkezését és feldolgozását, és a zenének az ember 
életében betöltött szerepét is.   
 Az Oliver! musicalt Charles Dickens nagysikerű regénye ihlette. Az író a kis Olivér 
alakjában az emberi jóság örök érvényű elvét kívánta megformálni, amely minden go-
nosszal szembeszáll, és a végén teljes diadalt arat. Lionel Bart világhírű musicaljét 1960
-ban mutatták be a londoni West Enden.   
  

Főszerepben  
iskolánk tanulója,  

Holló-Zsadányi Norman. 

  
 

 

17 

 

Az életről… 
 

Mikor az ég éjjelre áll,  
a két kezem imára vár. 
Arra kérem a Jóistent, 
hogy vigyázzon reám. 
Vigyázzon rám és szüleimre, 
Minden kedves szerettemre, 
Tudom s hiszem, hogy Ő itt van velem. 
Fogja, óvja az én lelkem. 
Az örök életet tanítja nekem, 
Szavait hallgatom hétfőn reggel. 
Mikor a padban ülök, azon töröm fejem, 
Hogy Ő most is itt van velem. 
 
Bordás Benett (4. c) verse,                    

Bähr Katica festménye 

Győri János Sándor (7. a): Anyák napja 
 

 Az anyák megünneplésének története az ókori Görögor-
szágba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak 
Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák 
tiszteletére is. A történelem során később is voltak olyan ünne-
pek, amikor az anyákat is felköszöntötték. 
 Az 1600-as évektől keresztény vallási ünnep, a húsvéti 
időszakhoz kötődött, amelyet akkoriban a húsvétot követő ne-
gyedik vasárnapján tartottak. Minden évben a nagyböjt köze-

pén a legtöbb szolgáló meglátogatta az „anya” gyülekezetét, ahol megkeresztelték. A 
családjuktól távol dolgozó szolgálók ilyenkor szabadnapot kaptak, hogy hazamehesse-
nek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándék-
ként elkészítették az anyák süteményét, a marcipánnal töltött Simnel-tortát vagy Simnel
-kenyeret. A hagyománnyá vált süteményt együtt fogyasztották el a különböző helyek-
ről egybegyűlt családtagok. 
 Érdekesség még, hogy az első anyák napját Bostonban, a teadélután helyszínén ün-
nepelték. A ma már nem keresztény ünnep nagyon elterjedt a világ számos pontján. Ezt 
Anna Marie Jarvis-nak köszönhetjük, aki elterjesztette az édesanyák tiszteletére szóló 
ünnepünket.  
 Az ünnepet manapság már az iskolákban és óvodákban is erőszeretettel ünneplik. 
Lényege, hogy felköszöntsük azt a személyt, aki megszült, táplált és nevel. Ezt megte-
hetjük egy csokor virággal, egy ajándékkal, vagy akár egy verssel is. Anyák napján so-
kaknál szokás az ünnepi ételek fogyasztása is.  
 A Nagykőrösi Református Egyházközség idén két év után újra megtarthatta a temp-
lomi istentiszteletet gyermekszolgálattal. Részt vehettek iskolánk tanulói is. Az isten-
tiszteletet összeállította Szabó Katalin lelkipásztor, akinek szeretnénk megköszönni 
innen is áldozatos munkáját, hogy amikor csak tudja, megszervezi számunkra az ünnepi 
műsort. 

Nyolcadikosaink  
szalagtűzése  
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Nyolcadikosaink  
húsvéti passiójátéka, 

konfirmációja,  
gyülekezetünk  

anyák napi együttléte  
templomunkban 

 

Köszönjük  
Szabó Katalin lelkipásztorunk  

szolgálatát! 
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Köszönjük, Nonó! 
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„ARANYOS”  
GYERMEKRAJZPÁLYÁZATOK 

 Kiállításaink képei  

 Tehetséggondozó programunk keretében képzőművészeti alkotások létrejöttét is 
ösztönöztük a tanév során. Névadónk, Arany János  születésnapja tiszteletére illusztráci-
ós pályázatot hirdettünk az Arany-héten. Az alkotásokat iskolánk folyosóin állítottuk 
ki.  A szebbnél szebb rajzokat, festményeket tanulóink hozzátartozói is megtekinthették 
a beiratkozás, az anyák napi ünnepségek,  valamint  a Családi nap alkalmából.    
Az Arany János Kulturális Központ kezdeményezésére illusztrációkat készítettek tehet-
ségeink Arany László meséihez is. Ezeket az alkotásokat a Rácz József Galériában cso-
dálhatta meg Nagykőrös város művészet- és gyermekszerető közönsége  március 30-tól. 
A kiállítás megnyitóján hagyományőrző csoportunk is szerepelt.  
 
                              Orisek Márta, a program vezetője  
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A húsvéti rajzpályázatunkra  érkezett 
legszebb alkotások 

 

 Készítették: Bähr Katica, Bordás Benett, Dónáth Brigitta, Farkas Viktória,  
 Hoffer Hanna, Kőházi-Kis Gábor,  Kecskeméti  Luca, Bimbó Jázmin,  

     Csengődi Hanna Zsuzsanna 
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„Kérlek, 
szelídíts meg!” 

 

 

Húsvéti  
passiójáték 
 
A műsort  
a 2. c osztály  
hagyományőrző 
csoportja  
adta elő 
Andorkó Viola  
vezetésével 
2022. ápr.7-én.  
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KIRÁNDULÁSAINK  
 Pályázatunknak köszönhetően támogatni tudtuk osztályaink, évfolyamaink tanulmá-
nyi kirándulásait. Hatodikosaink Egerbe utaztak, hetedikeseink meglátogatták a buda-
pesti Nemzeti Galériát. Martonvásárról maradandó kulturális és természeti élményekkel 
gazdagon tértek haza másodikosaink és ötödikeseink. Az állatkerti séta a teremtett világ 
csodálatára és tiszteletére tanította alsósainkat. Martonvásári élményeikről így számolt 
be lapunknak  Farkas Flóra és Bogáromi Bendegúz  (2. c):   

 Nagyon érdekes volt az Óvoda Mú-
zeumban sok minden. Például megtud-
tuk, hogy régen az óvodásokat úgy taní-
tották, mint az iskolásokat. Igaz, az óvo-
dásokat még nem csapkodták a pálcával.  
Az ábécé azonban másmilyen volt, mint 
most, más betűket tartalmazott, pl. „cz”.   

 Az ovisok játszhattak is olyan játékokkal, amilyenek ma 
már alig vannak: fapuska, csutkababa, kukoricaszárból készített 
hegedű, rongybaba,  kis szekér, faroller, porcelánbaba, fakocka. 
És láttunk egy olyan játékot, hogy farúdon színes golyókat le-
hetett tologatni, ezzel számoltak. Ilyen volt a „számológépük”.   
Nem használtak papírt a rajzoláshoz, íráshoz, hanem palatáblát 
kaptak. Nem szivaccsal törölték, mint a mai táblát, hanem 

nyúllábbal.  
Egy néninek a nagyméretű arcképét láttuk a 
falon, ő segítette a gyerekeket, ő alapította az 
első óvodát. (Brunszvik Teréz) Gazdag néni 
volt, a pénzét mégsem ruhákra és utazásra 
költötte, hanem a szegény gyerekekre.  
 A parkban ( a martonvásári Brunszvik-
kastély parkjában) feladatlapokat kaptunk, és   
a kérdésekre válaszolnunk kellett. Ahogy 
mentünk, találtunk táblákat, azokon voltak 
válaszok, nekünk el kellett döntenünk, me-
lyik a helyes.      
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 Veres Vanda (6.a)  

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 

Ha belegondolunk, nagyon sok felesleges 

és egyben környezetszennyező, környeze-

tünkre káros dolgot veszünk meg. De ebben 

nemcsak nekünk kell változtatni, hanem pl. 

a gyártóknak is. Nézzük meg először a mű-

anyag zacskót, a lebomlási ideje 200-1000 

év. Ezen úgy tudunk változtatni, hogy a 

bevásárláshoz viszünk magunkkal papír 

zacskót , de a vászon táska is egy jó megol-

dás, ami nemcsak 

környezettudatos, hanem még divatos is lehet, ( én nagyon 

szeretem ezeket ).  

A második példa az eldobható pelenka, ez minimum 

550 év alatt bomlik le.  

Harmadik példa az üveg, az üvegeknek 1-2 MILLIÓ 

év kell a lebomlásához. Ez rettenetesen nagy szám. A kérdés 

az, hogy ez hogy jut be a szervezetükbe? Az óceánokban na-

gyon sok mikroműanyag található, ami beépül a halak testébe, 

mi megesszük őket, ez által belénk is kerül műanyag. De aki 

nem eszik halat, az sem úszta meg, mert egy kutatócsoport 2 

év alatt az európai vizek 72 %-ában jelentős mennyiségű mikroműanyagot talált. Sőt, a 

levegőben is van, de hogy tehetünk ellene? 

  Az ellen nem tehetünk, hogy ne jusson be a szervezetünkbe, de vannak jó 

megoldások, amelyek csökkenthetik ezt. Ne  használjunk eldobható műanyag étkészle-

tet, helyette fát. Ez furcsa, de eldobható maszkot sem, használjunk újratölthető 

kulacsot, vászon táskát, újratölthető elemet, papír szívószálat, kisebb távokat te-

gyünk meg biciklivel, és még sok ezernyi dolog 

A képeken látható alkotásokat a Föld napja és a víz világnapja alkalmából         

készítették az 1. a és a 4. c tanulói.  
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A családi nap keretében a „Szeplőcske” c. népmesét adtak elő   
2.c osztályos hagyományőrzőink. Köszönjük Andorkó Violának  

a  felkészítést! 
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DIÁKÚJSÁGÍRÓINK IDÉN ISMÉT  
SZAKMAI TAPASZTALATOKAT  

SZEREZHETTEK  
A BUDAPESTI SAJTÓFESZTIVÁLON  


