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

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

 

 
200 Ft-tal hozzájárulsz a DÖK céljaihoz,  

ha megveszed.    

      

Szabó Dóri, Gáspár Manka (3.b):  
Szörnyecske 

 
 

 Kedves Gyerekek! Timi nénivel különleges könyvjelzőt 
készítettünk technika órán. 
  
Ha az alábbi linket beírjátok a keresőbe, megtaláljátok az el-
készítés módját bemutató filmet.  
Jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánunk.  
      
 

https://www.youtube.com/watch?
v=YVkJPCp_1UQ  

A mi  

Hírös Arany János Református  Általános   

Iskolánk Diákújságja 

2022. VI. évfolyam 3. szám 

Október Szeptember 

https://www.youtube.com/watch?v=YVkJPCp_1UQ&fbclid=IwAR36Ibf3-m3Nyyue7-wKQGcZlQ1-jA2O2aNMH-383dGAbVIajJ6qww4zBWQ
https://www.youtube.com/watch?v=YVkJPCp_1UQ&fbclid=IwAR36Ibf3-m3Nyyue7-wKQGcZlQ1-jA2O2aNMH-383dGAbVIajJ6qww4zBWQ
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Őszi számunk alkotógárdája:  

Diákok:  

3.b: Szabó Dóra, Juhász Nóra,  
Szentpéteri Emília, Gáspár Manka, 
Lencsés Julianna Róza, Német Vivien,  
Hein Bianka, Danka Zoltán  
3.c: Bogáromi Bendegúz, Illés Dénes,  
Buzsák Gábor  
4.a: Győri Tamás  
5.b: Lencsés Erzsébet 
5.c: Bordás Benett  
6.b: Farkas Viktória Lili  
7.c: Cséki Nóra  
8.a: Győri János Sándor, Csernai Kristóf 

8.b: Kőházi-Kis Dóra Ágnes, 

Csengődi Hanna Benita, Pesti Laura 

 

 

 

 

 

 

8.c:  

Kecskeméti Luca, 

Bimbó Jázmin,  

Dávid Maja,  

Rácz Péter 

 

Segítő tanárok,  

munkatársak:  

Kósa Zoltánné 

(igazgató), 

Kőházi-Kisné Bekő 
Ágnes, 
Bartáné Járó Anita, 
Onhausz Tímea, 
Kőházi-Kis Albertné, 

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,  

Horváthné Kállai Éva 

Szerkesztő:   

Orisek Márta 

Szabó Dóra (3.b):  
Az iskolakezdés 

 

Az iskolakezdés nem könnyű,  
és plusz itt az ősz.  
Ceruzák, befelé a tolltartóba!  
Könyvek, ne féljetek!  
Ceruzák, ti se maradjatok el! 
Jó helyen lesztek velem,  
ne féljetek!   
Hegyezők, éhesek vagytok?  
Ne féljetek, majd jól laktok.  
Ceruzák, maradjatok  
a tolltartóban,  
benn, a pihe-puha ágyikóban.                

Vonalzó, te se maradj el,                        
gizda vagy, ugye?  

Vers csodaszép írással 
A címlapon Bimbó Jázmin (8.c)  versillusztrációja található.   
A költeményt Dávid Maja (8.c) írta le nektek gyönyörűen. 
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Köszönjük tanárainknak, a 
kedves szülőknek, intézmé-
nyünk dolgozóinak, lelkes 
diákoknak, hogy példát 
mutatnak a közösségi mun-
ka terén, segítenek isko-
lánk szépítésében!  
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Közhírré tétetik!  
Idén is megalakult az új Könyvbirodalom!  

 

Szeretettel  gratulálunk aranyos aranyosainknak a sok elolvasott     
könyvhöz, az izgalmas versengéshez és a csodás eredményekhez:  

 
Áser Eszter (5.b) Könyvlovag, Farkas Viktória Lili (6.b) Könyvbárónő,  

Kőházi-Kis Dóra (8.b) Könyvgrófnő, Pap Kitti (5.a) Könyvhercegnő 
Schleisz-Bognár Kristóf (8.b) Főkönyv herceg 

 

Farkas Viktória Lili (6.b): Könyvkirály 

  Másodikos korom óta részt veszek  a Könyvkirály Olvasási Vetélkedőn. A lényege,  
hogy el kell olvasni azt a 20 könyvet, amelyeket a gyermekkönyvtár felajánl nekünk 

Sipos Ildikó  könyvtáros néni szervezésében. Amikor visszavisszük a könyveket, min-
dig ki kell töltenünk egy feladatlapot, s a versenyben ezek alapján lehet különböző cí-
meket elérni az évről évre újra megalakuló Könyvbirodalomban.   

 Nagyon szeretek benevezni minden évben, mert izgalmas könyveket olvashatok. 
Akad olyan is, amelyik először nem tetszik, de a végére kedvencemmé válik. Minden 
évben az a célom, hogy könyvkirály legyek. Ebben az évben nagyon boldog voltam, 

mert közelebb kerültem a célomhoz, könyvbárónő lettem.       

 Legkedvesebb könyveim: Gengszter nagyi, Várkony és a könyvtár réme, Molly 
moon hihetetlen kalandja a hipnózissal, Az élet játéka. Köszönöm Ildi néninek a bátorí-

tást, bíztatást, és hogy mindig személyre szóló ajándékkal lep meg engem, és ez nagyon 
jólesik.  A Könyvkirályt mindenkinek szívből ajánlom, jelentkezzetek, keressétek fel 

Sipos Ildikó könyvtáros nénit  városunk gyermekkönyvtárában!                                               
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Nyári és tanév eleji könyves közösségi szolgálat :-) 
 
Kőházi-Kis Dóra Ágnes (8. b) 
Szeretek a könyvpakolásban segíteni, a munka mellett van 
időnk beszélgetni, egymással találkozni a nyári szünet után. 
Ezekre az alkalmakra mindig szívesen fogok emlékezni. 
Csengődi Hanna Benita (8. b) 
Ez volt az első könyvosztásom. Nagyon jól éreztem magam, 
nem éreztem tehernek. Jó volt a társaság és a hangulat, örü-
lök, hogy ott lehettem. 
Pesti Laura (8. b) 
Másodjára voltam könyvpakoláson, de ugyanazt állapítottam 
meg, amit tavaly: nem éreztem tehernek, élveztem, mert let-
tek új barátaim is. Nagyon kedves diákokkal és tanárokkal 
pakoltuk a könyveket. Jövőre is megyek. 

Cséki Nóra (7. c) 
Eddig egyszer sem tudtam jönni segíteni, 
mivel nyaralni voltam. Idén végre otthon 
töltöttem augusztus utolsó heteit, segíthet-
tem a szülőknek, diákoknak. Fejlesztettem 
kreativitásom is, mikor színes nyilakkal 
igazítottam útba a könyvekért jövőket. 
Győri Tamás (4. a) 
Örültem, hogy a testvérem ott volt velem, 
én is szeretek segíteni másoknak.  
Győri János Sándor és Csernai Kristóf 
(8. a) 
Fantasztikusan éreztük magunkat, már na-
gyon régóta, negyedik éve járunk az iskolai taneszközök pakolására. Szuper volt a társa-
ság, remek volt a hangulat, és vidám csapat jött össze idén is. A szülőknek, gyerekeik-
nek és az iskolánknak való segítség pedig nagyon jó érzés számunkra. 
 
 
 

17 

 

Rácz Péter (8. c):  
Nagykőrös történelme 

 
 
 Városunk területén már évez-
redek óta élnek emberek. Erről a 
város környékén történt ásatá-
sokból tudunk.  
 A mai Nagykőrös valamikor 
az Árpád-házi királyok idején 
jött létre. Első név szerinti emlí-
tését egy 1266-os oklevélben 
találjuk Kalánkőröse néven, ek-
kor a Bor-Kalán honfoglaló nem-
zetség birtokában volt.  
 1368 óta tartjuk városunkat 
mezővárosnak, 2018-ban ezért 

ünnepeltük a város 650 éves születésnapját.  
A török uralom alatt khász város volt, emiatt a török pusztítások elkerülték. A 

török kiűzése után gyorsan fellendült a mezőgazdaság és kialakult a tanyavilág. Az 
1800-as években az igen nagy földterülettel rendelkező kisnemesi réteg irányította a 
várost. 

Az 1848-as szabadságharc alatt Kossuth Lajos ide is ellátogatott. Hívó szavára 
1500 kőrösi ment csatába a magyar szabadságért.  

A szabadságharc után 1851 és 1860 között Arany János a nagykőrösi főgimná-
zium tanára lett. Vele együtt hét akadémikus tanára volt ekkor a gimnáziumnak. Az új 
gimnázium 1901-ben épült (Kép.) 

 A 20. század folyamán is a mezőgazdaság és az erre épülő élelmiszeripar volt 
a meghatározó a város gazdaságában. 1920-ban létrejött a Gschwindt szeszfőzdéből a 
konzervgyár.  

A második világháború után a virágzó parasztgazdaságokat tönkretették, ter-
melőszövetkezetekbe kényszerítették. Ez volt a kuláküldözés kora. A konzervgyárat 
viszont fejlesztették, és Magyarország legnagyobb konzervgyára lett. A gyári szakem-
berek képzéséhez indították el a mai Toldi Szakközépiskolát.  

Az 1990-es években a református egyház visszakapta iskoláit, és a híres tanító-
képző is újraindult. (Erről részletesen következő lapszámunkban írunk iskolán egyházi 
fenntartásának 30. évfordulója alkalmából.)  

Ma Nagykőrös egy szép, virágos, élhető kisváros az Alföldön. 
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Fent: Városunk főtere Arany János idejében. Lent: Arany János lakóhelye 
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Köszönjük a nyári táborokat!  
 

Sport Tábor — Bogáromi Bendegúz, Illés Dénes, Buzsák Gábor (3. c) 
 Nagyon jó volt az úszás, a  társasjáték, a kirándulás a Cifrakertben, még finom jég-
krémet is kaptunk. Örültünk a fociban a góloknak, a győzelmeknek és a gyakorlásnak 
is. A legjobb mégis az volt, hogy találkozhattunk a barátaimmal. :-) 
 Délelőtt úszás és foci edzést tartott Ottó bácsi. Délutánonként mesét is néztünk, va-
lamikor pihentünk. Remélem, következő évben is tartanak tábort, már várom! 

Bábos Tábor — Rácz Gréta, lelkes táborozó (4. a)  
A legszuperebb táborban vettem részt az elmúlt nyáron iskolánk könyvtárában. 

Ez volt a Bábos Tábor. 
Rengeteg jó programot szervezett nekünk Márta néni, a mi könyvtárostanárunk. Sokat 
játszottunk, sok mindent megtanultunk. Ilyen volt a gyöngyfűzés, a nemezelés, amikor 
pihe-puha gyapjúból csodajó, ujjbáb nyulakat készítettünk a Király nyulai c. meséhez. 
Megtanultam bábozni, és még elő is adtuk a mesét  Mesevár  Óvodánk kis lakóinak. 
Sokat beszélgettünk, belekóstoltunk a fafaragás rejtelmeibe is Orisek Feri bácsi vezetés-
ével.  

Nagyon jó hét volt, örülök, hogy megismertem Inci nénit is 
Remélem, következő nyáron is találkozhatunk a táborban! 
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Balatonakali Tábor — Kecskeméti Luca (8.c) 
 

 Az osztállyal kicsit nosztalgiáztunk a 
nyárról. Akali idén is kivételes volt.  Bol-
dogan gondoltunk vissza arra az egy hét 
töménytelen vidámságra, boldogságra.  
 Igaz, utunk kissé nehezen indult, a bu-
szozás minden évben jár valami kis bökke-
nővel. Pár órás késéssel értünk oda. Sebaj, 
kipakoltunk, jöhetett a csapatnév-, a csa-
patszín- és a felügyelő-választás. Este is-
merkedtek a csapatok, játszottak, össze-
szoktak.  
Másnap batyuvarrás és strandolás, vicces 
gólyaavatás.  
 A partra mindennap lelátogattunk, a 
szorgalmas csapatok még ott is dolgoztak. 
Esténként meséket mutattunk be egymás-
nak. Húsz megadott szót kellett használni, 
kamatoztattuk színésztehetségünk.  
 A bátorságpróbán néhányan ordítva 
rohantak végig. Kirándultunk Balatonfüre-
den is, végigjártuk a bazárt, este bólingoz-
tunk, majd az állomásra már kisvonattal 

mentünk. A kisvonaton nagyot buliztunk.   
Énekeltünk, sőt, még táncoltunk is.  
 Másnap divatbemutatót rendeztünk. 
Megadott anyagból kellett ruhát varrni, na 
meg zászlót, azt se felejtsük ki!  
 Idén is csodásan élménydús volt Akali. 
Köszönjük kedves tanárainknak, hogy meg-
szervezték nekünk idén is a balatoni táboro-
zást.    
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A csendesedő vihar  
Rácz  Gréta ( 4.a)  

Szabó Dóra (3.b):  
A Nap 
 
Jó barátom a Nap,  
Világít nekem mindennap, 
Süss Nap, süss Nap, 
Süsd az arcomat!  

Andó Benedek (3.b): 
Hogyan védjük  

az állatokat? 
 

Ne szemeteljünk az erdőben, 
ne vágjuk ki a fákat,  
ne gyújtsunk tüzet  
szárazság idején! 
 
Ne öljük meg,  
ne kínozzuk,  
ne ijesztgessük az állatokat,  
inkább  

Szabó Dóra (3.b): Kosárlabda 
 
Pattog a labda, ki tudja, merre,  
Márti néni mondja: arra meg erre. 
 
Pattogása visszhangzik a teremben,  
Ettől a hangtól leszel jó kedvedben. 
 
Meccs előtt remeg a gyomrod meg a térded, 
Szemben ellenfeled nem ellenséged. 
 
Sípszó után pacsizgatok,  
Boldog vagyok: kosarazhatok! 
 
 

Hein Bianka (3.b):  
Labdázó bohóc 



14 

 

„Kérlek  , 
 szelídíts meg!” 

Lencsés Benita és Kiss Jázmin Éva  
(5.a)  

Mi vagyunk az új lányok 
 

 Sziasztok!  
 Én vagyok Benita, a legjobb barátnőm pedig  
Jázi  második óta.  
 A Petőfi Iskolából jöttünk ide, az Aranyba. Sok 
különbség van a két suli között.     
Pl.:  
Sokkal jobb itt a magatartás.  
Modernebb padok és székek vannak. 
Jóval több a tanulni való. Ez viszont azért nagyon 
jó, mert  az életed  és a szakmád múlik rajta. Én 
például állatorvos szeretnék lenni, és nagyon erős 
gimibe kell kerülnöm, hogy felvegyenek az egye-
temre.  
 Jól érezzük magunkat itt, mert jelen van Isten 
ebben a közösségben.  

  Tudjuk, hogy Isten maga a Szeretet. A szeretetet tapasztaljuk abban, hogy az 
osztályunkban és az iskolában hamar sok barátunk lett. ( Panna, Szabrina, Merci, Bogi, 
Míra, Judit.) Az osztály sokkal rendesebb velünk, mint a másik iskolában. Osztályfőnö-
künk, dr. Técsi Szilvia tanárnő  rendkívül ked-
ves velünk, mi pedig egy életre megkedveltük. 
 Itt Jelen van velünk az Úr sokféleképpen. 
Hétfőnként elmegyünk a templomba, és az 
áhítaton úgy érezzük, behatol a szívünk mélyé-
re, kihozza belőlünk a legjobbat. Köszönjük 
Kati néninek az áhítatokat.   
A csendesnapot Mariann néni szervezte. Nem 
is volt olyan csendes. :-) Vendégünk volt Pintér 
Béla, együtt énekeltünk vele Jézusról. Aláírást 
is kért tőle sok gyerek.   
Köszönjük Kósáné Márta igazgató néninek, 
hogy felvett minket ebbe az iskolába, és itt 
tanulhatunk. 
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Napsugár Gyülekezeti Tábor — Lencsés Erzsébet (5.b)  
 

Köszönjük Kati néninek, kedves tanárainknak,  
hogy együtt lehettünk Isten Szeretetében.  

  Az iskola utáni első héten volt a gyülekezeti 
tábor. Mindennap kaptunk testi-lelki táplálékot, 
majd a nap végén Isten Igéjével mehettünk haza. 
Korosztály szerint öt csoport volt:  
Báránykák, Szőlőfürtök, Napsugarak, Szívecskék, 
Lábnyomok. Mindenkinek lett egy napja. Ezen kí-
vül más elfoglaltság is akadt: batikolás, fafaragás, 
úszás, agyagozás. 
 Előadásokat is hallgathattunk, nézhettünk:   
A szőlőről Vas János bácsitól, a Jó Pásztorról Kati 
nénitől, a fényről Lídia nénitől és másoktól. Többek 
között anyukám is tartott előadást. 
 Annyira élménydús volt az egész tábor, a sok-
sok program, hogy nem is lehet röviden összefoglal-
ni.  

Ha szeretnétek tudni, milyen,  
gyertek el jövőre! Jézus Krisztus –Bordás Benett 5.c 
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Danka Zoltán (3.b): Szabadidő Tábor  
 

 Nagyon jó volt a reggeli tánc, bár én nem annyira sze-
retek táncolni. A lányok viszont ügyesen mozogtak. Dél-
előtt és délután is tartottak nekünk sok foglalkozást: ka-
vicsfestés, gyöngyfűzés, bábozás. A repülőhajtogatás és a 
repülős verseny tetszett legjobban, meg a vízi játékok. Az 
aszfaltrajz után még arcfestés is volt. Én dínó fejet kértem. 
Moziba is mentünk, űrlényekről szólt a film. „10/10” iz-
galmas volt. A kánikula miatt  többször is strandoltunk itt 
az uszodában.  Szűcs Anikó, a mi napközis tanító nénink 

zenés foglalkozásokat tartott nekünk  
vízben és   szárazon. Elsős és másodi-
kos koromban is nagyon élveztem a 
tábort. Harmadik év végén is szeret-
nék táborozó lenni.  Köszönjük Nóra 
néninek, hogy megszervezte nekünk 
ezt a kalandos hetet.  
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Ondavai Kíra ( 4.a):   
Nyári élményeim a Richter Safari Parkban 

 
 A Richter Safari Parkan nagyon sok 
időt töltöttem a nyáron. Megismerked-
tem Richter Józseffel és Richter Tibor-
ral, ami számomra nagy öröm. A lo-
vászlányok megtanítottak a a lovaglás 
alapjaira és a lovakat gondozni is. Nyár 
végére már egyedül lovagoltam Kó-
kusszal, a kedvencemmel.  
 Apukám a kisvonatot vezeti, sok-
szor vagyok a kalauza és a zsetonsze-
dő. Mikor indul a vonat, én nyitom és 
zárom a kaput az állatoknál. Az egyik 
kör alakalmával a nagyszarvú tehén 
bedugta a fejét a vonatba, és így etet-
tem, míg el nem fogyott a répám, kicsit 

nyálas voltam utána. :-)  
 Kedvencem Riska a tehén, akinek bocija is született. Tembának, az elefántnak az 
ormányát meg simogattam, melyen nagy szőrök vannak, a tapintása furi érzés. Lefújt 
porral, miután megette a répát, amit adtam neki, viccesen néztem ki porosan.  A kürtös-
kalács a kedvence. :-)   
 A kisállat-simogatóban Orsival, a lovászlánnyal az újszülött kiskecskéket etettük 3 
óránként. Sokat ültem az óriáskeréken, onnan láttam az egész parkot. Részt vettünk a 
Safari éjszakáján is, felejthetetlen 
élmény. Az éjszakában színesen vil-
logó kisvonaton utazni és etetni az 
állatokat nagyon szuper érzés volt.  A 
cirkuszi előadás, az elefánt tréning, a 
motoros bemutató mind szintén szu-
per. :-) 
 Ezen a nyáron  megismerkedtem 
a dolgozókkal, és sok barátságot kö-
töttem. Alig várom ismét a nyári szü-
netet, hogy menni tudjak, és minél 
több új élményben legyen részem. 
 Ősszel is nyitva tart a park, tájé-
kozódjatok a safaripark.hu honlapon! 
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Juhász Nóra, Szentpéteri Emília, Lencsés Julianna Róza, 
Gáspár Manka, Német Vivien, Szabó Dóra (3. b):  

Bonduelle-túra kerékpárral 
 

 Szeptember 27-én a mi osztályunk, a 3. b elbringá-
zott a Bondulelle-be Onhaus Timi nénivel, Szűcs Anikó 
nénivel és Kozár Ében anyukájával. Andó Benedek 
anyukája, Zsuzsa néni ott dolgozik, ő várt bennünket, 
kísért minket. 
 Amikor megérkeztünk, kaptunk szép piros védőruhát 
és sapkát. Úgy néztünk ki, mint a Piroskák, a fiúk tiszta 
lányosak lettek. :-) Aki akarta, haza is vihette a bonduel-

les felszerelést, otthon is beöltözhet Piroskának, hátha jön a farkas. :-)   
 Nagyon érdekes látvány fogadott minket. Az egyik kamionból éppen ömlött a ren-
geteg, zöld kukoricababa ( tengernyi tengeri) a futószalagra.  
 Az udvarról bementünk a csarnokba, láttunk sok-sok raklapnyi borsókonzervet. 
Megfigyelhettük, hogyan szedi le a fosztógép a leveleket a kukoricacsövekről, a  mor-
zsológép a magokat a csutkákról.  Szofi néni mesélt nekünk a munkafolyamatokról. 
Azt is megtudtuk tőle, hogy az aranyos kis bocik kapják meg a kukoricaleveleket és a 
csöveket. A bocikat nem láttuk, csak elképzeltük, ahogy a tanyákon falatozzák ezeket a 
finomságokat. A kukoricamagok a futószalag végén egy csőbe jutottak, a csőből pedig 
belepotyogtak a dobozokba. Azt nem láttuk, hogyan zárják le a konzerveket.  
 A csarnokból Szofi néni átvezetett bennünket a kóstolóba, a „nyami-szobába”. Na-
gyon fincsi volt a olivabogyós, paprikás kukorica. A kóstolás után Tibi bácsi  elvezetett 
minket a  csomagoló részlegbe, majd az ebédlőbe. Itt kaptunk tollat, konzervcímkéket. 
A német nyelvű címkéket még nem tudtuk elolvasni, de reméljük, nyolcadikra már 
menni fog. Timi néni olvasta a feliratokat.  
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Cséki Nóra (7.c):  Elnökválasztás                                      

 Cséki Nóra vagyok, 7.c osztályos 
tanuló, de lehet, hogyha úgy mondom, 
hogy én lettem DÖK elnök, jobban 
eszetekbe jutok. A színem a sárga. Raj-
tam kívül további 6 jelölt próbált sze-
rencsét:  Sipos Gréta 8. b – Kék, Győri 
János Sándor 8.a – Narancs, Meggyesi 
Máté 7.b – Lila, Horogszegi Flóra 7.a 
– Zöld, Farkas-Sasinszki Viktória 6. b 
– Barna, Rab Hanna Rea 6.a – Piros.  
266 érvényes szavazat lett, amiből 57 
szavazattal sikerült elnyernem az iskola 
bizalmát, de az első három helyezett 
között szoros pontszámok alakultak ki.  
Horogszegi Flóra 54 vokssal lett 2., 

míg 3. Rab Hanna Rea lett, aki 54 szavazattal bizonyított; Ők lettek az elnökhelyette-
sek. Mindegyik elnökjelölt kitűnő munkát végzett; szórakoztató programokkal, verse-
nyekkel, vetélkedőkkel készültek. Volt célba dobás, tánc, kutyás bemutató, lufifújó 
verseny, zsíros kenyér evő verseny és még sok más. Biztosra mondhatom, hogy minden-
ki megtalálta azt a kihívást, versenyt, amit érdekesnek vélt. A kampányhéttel is sikerült 
bizonyítani, hogy iskolába járni nem rossz dolog.            Egy jelölt feladatai:                                                                                                    
Első sorban a példamutatás, ezért csak az indulhatott a választáson, aki példás magatar-
tással rendelkezik. Utána első dolgunk egy gyűlésen való részvétel volt, ahol kihúzhat-
tuk a színeinket és azt a napot, amelyiken kampányoltunk. A kampánynapjainkra ír-
nunk kellett egy beszédet, amit az iskola rádión keresztül osztottunk meg veletek; az 
előbb említett programokat megszervezni, lebonyolítani a napjainkon Feladataink közé 
tartozott egy plakát készítése is, amin a bemutatkozóinkat, programterveinket kellett 
feltűntetni kreatívabbnál kreatív módon; fotókkal, rajzokkal díszítve ízlés szerint      
Élmények egy jelölt, mostani elnök szemszögéből: Amennyire kimer ítő volt ezzel 
foglalkozni, annyira jó érzés töltött el utána. A programok sikert arattak, a hangulat 
tökéletes-, az öröm hatalmas volt. A kampányhét támogatta az osztályommal való cso-
portmunkát, lélegzetelállítóan segítették munkámat, amit nem lehet elégszer megkö-
szönni, hiszen támogatók nélkül nehéz sikereket elérni. Pénteken, a szavazás napján 
hatalmas izgalom lepte el a folyosót, az osztályokat. Engem sem került el ez az izgulás, 
jó kedvvel mentem le minden szünetben a szavazás helyszínére.  Hétfőn a kíváncsiságé 
lett a főszerep. A jelöltek, a támogatóik mind nyugtalanul várták a szavazatok véglege-
sített értékét. A szavazás eredménye boldogsággal töltött el, miszerint én lettem az idei 
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Sikeres rajzpályázat  

az Aprajafalva Gyerekbirodalom berkeiben 
  

Nagy örömünkre szolgált, hogy az Aprajafalva Gye-
rekbirodalom rajzverseny felhívása által Vágó Lili 
Laura 1.a osztályos tanulónk nyertesként hirdettetett 
ki. Lili lerajzolta legnagyobb álmát, vágyát és alkotá-
sa elismerésre talált. Nyereményét boldogan vette át 
és azóta is szebbnél-szebb művek születnek a csodás 
ajándék által. Szeretettel gratulálunk a nyertesnek és 
felkészítő pedagógusának, Sasinszki Mónika tanító-
nőnek! További sikereket kívánunk! 

DÖK elnök. Hirtelen nem hittem a fü-
lemnek, szememnek, semmilyen érzék-
szervemnek, annyira meglepődtem a hír 
hallatán. Az eredményt egy baráti össze-
jövetellel, vacsorával ünnepeltük a 7.c-
vel, ahol az idő, a legjobb hangulattal 
együtt hamar elszállt. És végül, de nem 
utolsó sorban szeretnék köszöntet mon-
dani Anikó néninek és Irma néninek a 
sok segítségért, tanácsért, támogatásért. 
Hálás vagyok Ottó bának a kreatív ötle-
teiért; Csernai Kristófnak az építőkriti-
káért ,és az osztályomnak a segédkezé-
sért, bíztatásért. 


