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Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, 
De mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni." 
 

(Herakleitosz) 
 
 
 
Kedves Olvasó! 
 
 

Hetedik alkalommal veheti kezébe évkönyvünket. Kiadványunk mintegy 
tanköteles korúvá vált. Célunk, feladatunk ez idő alatt nem változott: hitelesen, 
színesen bemutatni azt a sok erőfeszítést, munkát, eredményt, mely pedagógusa-
ink, tanulóink, a szülők összefogásával született. Elsősorban a tanulók írásain ke-
resztül ismerhetik meg az iskolai élet kiemelkedőbb eseményeit. Törekedtünk ar-
ra, hogy valahol mindenki szerepeljen az évkönyvben. Igaz legtöbb helyen azok 
neve olvasható, akik szorgalmuk, tehetségük által öregbítették iskolánk hírnevet. 
Áldoztak szabadidejükből szakkörökre, sportfoglalkozásokra, otthoni gyakorlás-
ra, akik a kötelező megtanulnivalókon túl is foglalkoztak ismeretanyaggal. 

A tanévet a Klebersberg Intézményfenntartó Központ működtetése, fenn-
tartása alatt teljesítettük. A váltást legkevésbé a szülők a tanulók érzékelték. A 
nemzeti köznevelési törvény bevezetése nem okozott nehézséget, a módosítások 
az eredményesebb nevelést, oktatást, a hátrányok kiegyenlítését célozzák meg. 

Köszönöm az iskola összes dolgozójának az odaadó, fáradságos munká-
ját, hogy megteremtették az eredményes munka feltételeit. Köszönöm a kollégák 
kitartó, magas szintű szakmai felkészültségét, amivel megalapozták iskolánk 
hírnevét. Köszönöm a szülők megtisztelő bizalmát, hogy ránk bízták legféltet-
tebb kincsük, a gyermekük nevelését. Köszönöm a tanulók szorgalmát, lelkese-
dését, mellyel egyre több és jobb eredményt értünk el. 
 
Kedves Olvasó! A szerkesztő társak nevében is kívánom, hogy az évkönyv lapoz-
gatása örömet és szórakozást nyújtson! 
 
Rád, 2014. június 10. 
         Koós János 
           igazgató 

 
 
 
 

2613 Rád, Rákóczi út 1. 
Telefon: 27/528-590 
www.rakoczi-rad.hu 

E-mail: rakoczi.rad@freemai.hu 
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1. osztály 

 
 

Osztályfőnök: Bajnainé Tölgyesi Tünde 
  

Antal Ákos Juhász Gabriella 
Bene Henrietta Cintia Kovács Olivér 
Birszki Szilárd Szabolcs Lakatos Rodrigó Dávid 
Csermák Anna Regina Lázár Gergő 
Dobó Dorottya Mikolai Nóra Anett 
Farkas Emese Margit Müller Áron 
Farkas Hanna Oszaczki Dorina 
Füzi Máté Uhlár Márkus 
Garai Kevin Varró Zsófia 
Getz Viktória Veres Máté 
Herczeg Flóra V. Szabó Boróka 
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2. osztály 

 
 

Osztályfőnök: Zsarnóczayné Szabó Ilona 
  

Bartal Máté Hugyecz Bianka 
Bayer Anna Mészáros Márk 
Belák Bence Soltész Boldizsár 
Berki Rebeka Szakolczai Máté 
Budai Blanka  Szilágyi Hanna 
Ferencz Fanni Szresen Dávid 
Grimm Péter Tóth Izabella 
Herceg Martin Weisz Oszkár 
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3. osztály 
 
 

Osztályfőnök: Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó 
  

Bangó Noémi Hinel Domonkos 
Benyó Patrícia Kerekes Lilla Jázmin 
Berecz Fanni Kiss Gábor 
Berecz Kíra Lieszkovszki Gergő 
Czele Patrik Lakatos Dávid 
Dobó Emese Mészáros Máté 
Erdész László Mikolai Bence 
Farkas Hajna Ilona Molnár Lőrinc 
Gáspár Milán Ramón Németh Barnabás 
Gáspár Zsáklin Zsüliett Puskás Bence 
Gyuricza Barna Szekeres Jázmin 
Halász Előd Tóth Beatrix 
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4. osztály 
 
 
 Osztályfőnök: Kissné Hegyvári Klára 
  
 Antal Bence 
 Fazekas Jázmin 
  Gáspár Lajos 
  Herceg Patrik 
  Kukta Szabolcs 
  Lakatos Julianna 
  Weisz Endre 
  Zverkó Angelika 
  Zverkó Ramóna 
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5. osztály 
 
 

Osztályfőnök: Koós Jánosné 
  

Alföldi Bence Pataki Lorett Jázmin 
Alföldi Dominik Szabó Dávid Szilárd 
Balázs Dávid Szőcs Nóra 
Együd Nikolett Szresen Dorina 
Fazekas Dávid Sztebel Judit 
Horhi Márta Dóra Vasas Lilla 
Juhász Balázs Vasas Virág 
Kovács Emese Réka Veres Tamás 
Müller Asztrid Weisz Vídár 
Oszaczki Szabina  
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6. osztály 
 
 

Osztályfőnök: Kucsera Krisztina 
  

Adamek Tamás Lakatos Tímea 
Balázs Rajmund Marosvölgyi Levente 
Bene Vivien Oszaczki Teodóra 
Czele Tamás Tavaszi Krisztina 
Kökény Levente László Tóth Martina 
Lakatos Martin Zsolt  
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7. osztály 
 
 

Osztályfőnök: Saffarik Ildikó 
  

Bene Vivien Mráz Eszter Alexandra 
Benyó Tamara Mráz Martin Dominik 
Galambos Dániel Müller Fredrik 
Hegedűs Hanna Oszaczki Patrik 
Herceg Kitti Tóth Martina 
Jánosi Petra Trávnyik Kristóf 
Kovács Kristóf Varga Márton László 
Lieszkovszki Anikó Weisz Mariann 
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8. osztály 
 
 

Osztályfőnök: Bartha Gyuláné 
  
Faragó Mátyás Pataki Bence 
Gémesi Boglárka Szabó Bence 
Gorcza Szabolcs Szunter Bence 
Juhász Márk Tavaszi Norbert 
Oláh Viktória Tóth Vivien 
Oszaczki László Weisz Vid Viktor 
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ISKOLÁNK DOLGOZÓI 
 
 

Pedagógusok: 
 

Koós János igazgató 
Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó igazgatóhelyettes 
Bajnainé Tölgyesi Tünde 
Bartha Gyuláné 
Beregi Tibor 
Bédiné Vér Veronika Berta 
Fehér Edina 
Némethné Fejes Zsanett (GyES-en) 
Szabados Orsolya óraadó tanár 
Kissné Hegyvári Klára 
Koós Jánosné 
Kucsera Krisztina 
Podonyiné Lamanda Gabriella óraadó tanár 
Saffarik Ildikó   
Zsarnóczayné Szabó Ilona 

 
 
 

  Iskolai munkát segítők: 
 

Kerekes Zoltánné  iskolatitkár  
Herceg Józsefné   napközis kisegítő 
Fehérvári Gyuláné  takarítónő 
Ulicska Ferencné  takarítónő  
 
 
 

Hitoktatók: 
 

Rolik Róbert plébános  
Detre János evangélikus lelkész 
Oszaczkiné Berezvai Tünde 
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A tanév programjai, tanulóink eredményei 
 
 

1. Ünnepélyes tanévnyitó 
Sz

ep
te

m
be

r 

27. Akadályverseny a Rezesben 

 
 

Megkezdődött a „Jeles napok” című, havi feladatokat adó eseményso-
rozatunk. (Külön írás foglalkozik vele) 

4. Az aradi vértanúkra emlékeztünk az 5. osztályosok műsorával 
Árpád napok, Vác 

Matematikaverseny: Szőcs Nóra V. helyezés 
11. Bolyai Matematika Csapatverseny, megyei forduló, Dunakeszi 

8. osztály: Faragó Mátyás,             5. osztály: Kovács Emese 
 Pataki Bence,                                  Szőcs Nóra 
 Szabó Bence,                                   Veres Tamás 
 Weisz Vid Viktor                             Weisz Vidár 

16. Jeles napok, októberi forduló: A kenyér napja 
I. helyezés: Hinel Domonkos-Németh Barnabás 

Gyuricza Barna-Lieszkovszki Gergő 
II. helyezés: Berecz Fanni-Kerekes Lilla 

Berecz Kíra-Farkas Hajna 
15-16. Nyílt nap az iskolában 
17. SUDOKU verseny 

I. helyezés: Weisz Vid Viktor 
II. helyezés: Weisz Mariann 
III. helyezés: Kovács Emese 
IV. helyezés: Faragó Mátyás, Szőcs Nóra 

Szavalóverseny Pencen 
I. helyezés: Horhi Márta, Gémesi Boglárka 
II. helyezés: V. Szabó Boróka, Szőcs Nóra, Tóth Vivien 
III. helyezés: Soltész Boldizsár, Kerekes Lilla 

18. Fővárosi Nagycirkusz 
Az Univerzum fényei című előadás megtekintése 

O
kt

ób
er

 

22. Megemlékezés az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc 
eseményeiről 
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Jeles napok, novemberi forduló: 

Alsó tagozat: A televízió világnapja 
I. helyezés: Gyuricza Barna-Lieszkovszki Gergő 
II. helyezés: Berecz Fanni-Berecz Kíra- 

Kerekes Lilla-Farkas Hajna 
III. helyezés: Budai Blanka-Berki Rebeka- Hugyecz Bianka 
IV. helyezés: Zverkó Angelika-Zverkó Ramóna 

Gáspár Lajos-Weisz Endre 
Felső tagozat: Ne vásárolj semmit! 

I. helyezés: Sztebel Judit-Szabó Dorina, 
 Juhász Balázs-Weisz Vidár 

II. helyezés: Szresen Dorina-Vasas Virág-Vasas Lilla,  
8. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei forduló, Dunakeszi 

5. osztály: I. helyezés 
Horhi Márta, 
Kovács Emese, 
Szőcs Nóra, 
Sztebel Judit 

3. osztály: XX. helyezés            7. osztály: XI. helyezés 
Benyó Patrícia                              Benyó Tamara 
Farkas Hajna                               Herceg Kitti 
Hinel Domonkos                          Lieszkovszki Anikó 
Molnár Lőrinc                             Varga Márton 

13. Varró Dániel író-olvasó találkozó: 2-3-4. osztály 
Matematika háziverseny 

5. osztály, I. helyezés: Kovács Emese 
II. helyezés: Horhi Márta, 

Szőcs Nóra, 
Vasas Virág, 
Weisz Vidár. 

6. osztály, I. helyezés: Marosvölgyi Levente 
7. osztály, I. helyezés: Müller Fredrik 
8. osztály, I. helyezés: Weisz Vid Viktor 

II. helyezés: Faragó Mátyás 
14. Matematika verseny Kosdon 

5. osztály, I. helyezés: Kovács Emese  
7. osztály, I. helyezés: Müller Fredrik  
8. osztály, I. helyezés :Faragó Mátyás  

16. Jótékonysági bál az alapítvány javára, az SZMK segítségével 

19. Bőröndmese, az 1-2-3. osztályosok színházlátogatása 

22. 8. osztályosok az Ady Endre Múzeumban 

N
ov

em
be

r 

29. Lovas Világkupa: szülői támogatással több, mint negyven tanuló 
tekinthette meg a produkciót a Papp László Sportarénában 
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Jeles napok, decemberi forduló: 

Alsó tagozat: Fogyatékkal élők világnapja 
I. helyezés: Mészáros Máté 

II. helyezés: Kerekes Lilla-Berec Fanni-Tóth Beatrix, 
Lieszkovszki Gergő-Gyuricza Barna 

III. helyezés: Berecz Kíra-Dobó Emese-Farkas Hajna, 
Németh Barnabás-Hinel Domonkos-Kiss Gábor. 

 
3. Mikulás kupa 

Fiú kispályás labdarúgás                         Lányok kosárlabda 
I. helyezés: 8. osztály                                 7. osztály 
II. helyezés: 7. osztály                                5. osztály 
III. helyezés: 5. osztály                                6. osztály 
IV. helyezés: 6. osztály 

7. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntő, Tata 
5. osztály: X. helyezés 

Horhi Márta, 
Kovács Emese, 
Szőcs Nóra, 
Sztebel Judit 

9. Az 5. osztályosok látogatása a Csodák Palotájában, Budapesten 

19. Karácsonyi ünnepség az iskolában 

D
ec

em
be

r 

21. Karácsonyi készülődés, ajándék készítés közösen 
 
 

21. Pöttöm Panna, az 1-2-3. osztályosok színházlátogatása 

Ja
nu

ár
 

22. Magyar Kultúra Napja, vers-és prózamondóverseny 
Alsó tagozat 

Vers, I. helyezés: V. Szabó Boróka, Farkas Emese 
II.helyezés: Lieszkovszki Gergő Antal Bence 
III. helyezés: Kerekes Lilla, Farkas Hanna 
IV. helyezés: Dobó Emese 

Felső tagozat 
Vers, I.helyezés: Gémesi Boglárka, Horhi Márta 

II. helyezés: Tóth Vivien, 
III. helyezés: Sztebel Judit 

Próza: I.helyezés Szőcs Nóra 
II. helyezés Szabó Bence  
III. helyezés Mráz Dominik 
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Jeles napok, februári forduló: Téli olimpia Szocsiban 

Alsó tagozat: 
I. helyezés: Lieszkovszki Gergő-Gyuricza Barna-Kiss Gergő 
II. helyezés: Németh Barnabás-Hinel Domonkos, 
III. helyezés: Belák Bence, 
IV. helyezés: Dobó Emese-Farkas Hajna, 
V. helyezés: Hugyecz Bianka 

Felső tagozat: 
I. helyezés: Tóth Vivien 
II. helyezés: Mráz Eszter Alexandra-Mráz Dominik 
III. helyezés: Tavaszi Norbert-Juhász Márk 
IV. helyezés: Adamek Tamás-Czele Tamás 
V. helyezés: Szunter Bence 

13. Bozsik labdarúgó torna, 1. osztályosok: IV. helyezés 

14. Szépkiejtési területi verseny Vácon 
II. helyezés: Horhi Márta 
IV. helyezés: Gémesi Boglárka 

Fe
br

uá
r 

17. Bozsik labdarúgó torna, 3. osztályosok: II. helyezés 
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3. Dunakanyar népművészeti verseny, Sződliget 
Ének kategória 

II. helyezés: Kerekes Lilla-Dobó Emese-Molnár Lőrinc-
Lieszkovszki Gergő 

III. helyezés: Alföldi Dominik-Vasas Lilla-Vasas Virág 
III. helyezés: Horhi Márta 

8. Méznap rajzpályázat: 3. osztály különdíj 

10. Jeles napok, márciusi forduló  
Alsó tagozat: Színházi világnap 

I. helyezés: Németh Barnabás-Hinel Domonkos 
II. helyezés: Berecz Fanni-Berecz Kíra, 
III. helyezés: Tóth Beatrix, 

Fazekas Jázmin-Gáspár Lajos-Gáspár Milán-
Gáspár Zsáklin 

Felső tagozat: Euróvíziós dalfesztiválok 
I. helyezés: Tóth Vivien 
II. helyezés: Szunter Bence 
Angol csapatverseny: 

II. helyezés: Fazekas Dávid, Szabó Dávid, Szőcs Nóra 
IV. helyezés: Benyó Tamara, Müller Fredrik- 

Lieszkovszki Anikó 
Helyesírás: 

1. osztály, I. helyezés: Csermák Anna 
II. helyezés: V. Szabó Boróka 

3. osztály, I. helyezés: Benyó Patrícia 
Szépírás: 

1. osztály, I. helyezés: Csermák Anna 
III. helyezés: V. Szabó Boróka 

3. osztály, II. helyezés: Berecz Kíra 
Rajzverseny: 

1. osztály, III. helyezés: Farkas Hanna 
5. osztály, III. helyezés: Oszaczki Szabina 

Nyelvi játékok: 
5. osztály, I. helyezés: Szőcs Nóra, Horhi Márta, 

 Kovács Emese 
7. osztály, VI. helyezés: Benyó Tamara, Herceg Kitti, 

Varga Márton 

M
ár

ci
us

 

A
cs

ai
 P

et
őf

i n
ap

ok
 

 

Versmondó verseny 
1. osztály, I. helyezés: Farkas Emese 

V. Szabó Boróka 
II. helyezés: Farkas Hanna 

3. osztály, II. helyezés: Lieszkovszki Gergő 
5 osztály, I. helyezés: Horhi Márta 

II. helyezés: Sztebel Judit 
III. helyezés: Szőcs Nóra 
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17. Kvassay versenyek, Őrbottyán 
Helyesírás: III. helyezés: V. Szabó Boróka 

V. helyezés: Benyó Patrícia 
Olvasás-szövegértés: V. helyezés: Csermák Anna 
Matematika: V. helyezés: Hinel Domonkos 

IV. helyezés: Kovács Emese 

20. Színházlátogatás: Madách Színház, Budapest: Mary Poppins 

22. Beszélni nehéz szakkörösök országos versenye 
Nyelvi játékok, I. helyezés: Szőcs Nóra, Sztebel Judit 

Gémesi Boglárka 
Szépkiejtési verseny, II. helyezés: Horhi Márta 

M
ár

ci
us

 

26. Kölyökpark, 1. osztály 
 
 

 
 
 

Á
pr

ili
s 

11. Területi versmondó verseny, Váchartyán 
I. helyezés: V. Szabó Boróka,  

Horhi Márta 
Gémesi Boglárka 

II. helyezés: Farkas Emese, 
Sztebel Judit 

III. helyezés: Lieszkovszki Gergő 
Az első helyezettek a megyei versenyre jutottak tovább 
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A költészet napja tiszteletére rendezett iskolai nyelvi, irodalmi ver-
senyek. 

Szépkiejtési verseny: 

3-4. osztály 5-6. osztály 7-8. osztály 

I. Benyó Patrícia I. Sztebel Judit I. Gémesi Boglárka 

 II. Szőcs Nóra II. Varga Márton 

 III. Oszaczki Szabina III. Oszaczki László 

Helyesírási verseny 

I. Benyó Patrícia I. Kovács Emese I. Faragó Mátyás 

II. Hinel Domonkos II. Horhi Márta II. Varga Márton 

III. Berecz Kíra III. Szőcs Nóra III. Oláh Viktória M
ag

ya
r 

ny
el

v 
he

te
 

Példamondat-jelölés  
   I. Jánosi Petra, 
 II. Sztebel Judit, Vasas Virág, 
III. Gémesi Boglárka. 

Nyelvi játékok 
   I. Szőcs Nóra, 
 II. Varga Márton, 
III. Oszaczki László, Szabó Bence, Faragó Mátyás, 
IV. Gémesi Boglárka 

Sajtómazsolák 
Szunter Bence 

10. Jeles napok, áprilisi forduló  
Alsó tagozat: Színházi világnap 

I. helyezés: Németh Barnabás-Hinel Domonkos, Gáspár Milán 
II. helyezés: Gáspár Milán- Gáspár Zsáklin-Soltész Boldizsár 
III. helyezés: Herceg Patrik-Weisz Endre, 

Fazekas Jázmin-Gáspár Lajos-Zverkó Ramóna 
24. Szilárd Leó verseny, Váchartyán-Kisnémedi 

Fizika, I. helyezés: Varga Márton  
Kémia, III. helyezés: Szabó Bence 

A 7. osztályosok tanulmányi kirándulása az Érdi Földrajzi Múzeumba 
Megyei történelmi verseny, Kiskunlacháza 

VII. helyezés: Szőcs Nóra 

Á
pr

ili
s 

30. Az 5. osztályosok tanulmányi kirándulása a Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban 
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9. Az 5. osztály látogatása a verőcei kalandparkba 

10. A 8. osztályosok látogatása a Terror Háza Múzeumba 
Tisztasági akció az országos „Te szedd!” keretében 

20. Osztálykirándulások 
1. osztály: Nógrád 
2. osztály. Budapest 
3. osztály: Visegrád 
4. osztály: Nagybörzsöny, erdei iskola 
5-6-7. osztály: Szentendre 
8. osztály: Nagybágyon 

27. Angol nyelvi verseny, Vácduka 
V. helyezés: 7. osztály 

28. Országos kompetenciamérés 
Az előző két év eredményei: 

Matematika 

Év 2012 2013 
Osztályok 6. 8. 6. 8. 
Iskolánk eredménye 1546 1601 1531 1655 
Országos átlag 1489 1612 1489 1620 
Községi iskolák 1435 1549 1482 1558 

Szövegértés 

Év 2012 2013 
Osztályok 6. 8. 6. 8. 
Iskolánk eredménye 1545 1622 1444 1469 
Országos átlag 1472 1567 1497 1555 
Községi iskolák 1412 1494 1488 1493 

29. Vas-és papírgyűjtés 

M
áj

us
 

30. Gyermeknap 

 
 

11. Egészségnap 

13. Tanévzáró ünnepség 

Jú
ni

us
 

14. Ballagás 
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ANYANYELVI TÁBORBAN VOLTUNK BALATONBOGLÁRON 
 
 A 2013-as tanév végén Saffarik Ildikó tanárnő közölte hat társammal és velem a 
jó hírt, hogy elvisz minket a Péchy Blanka Anyanyelvi Táborba Balatonboglárra. 
Mindannyian örültünk és izgatottan vártuk az indulás napját. Hamar elérkezett! 
 Kora reggel két autóval indultunk Rádról, majd a Déli pályaudvaron vonatra 
szálltunk. Hosszú utazás után elsőként érkeztünk a táborba. Elfoglaltuk a helyünket. 
Hamarosan megjöttek a többiek is. Rövid ismerkedés után összebarátkoztunk. Még 
aznap a Balatonban is fürödtünk. Másnap ellátogattunk a Csodaszarvas völgyébe, ahol 
íjászkodtunk, lovagoltunk és rovásírást tanultunk. Felkeltette érdeklődésünket a ma-
gyarok régi lakhelye, a jurta. Mi több, megkóstolhattuk a kemencében sült kenyérlán-
gost is, a langallót. A következő nap Kerekes Barnabás tanár úr látogatott el a táborba, 
majd előadást tartott nekünk az illemről. Az élvezetes és tanulságos oktatás után, meg-
hallgathattunk egy Kazinczy-díjas tanárnőt is, aki szintén az illemről beszélt. A hét fo-
lyamán ellátogatott hozzánk egy pantomim művész, akinek az előadásán igen jót de-
rültünk. Őt követte egy mesemondó, aki új stílusú meséket olvasott nekünk. Egyik este 
elmentünk a gömbkilátóra, ahonnan beláttuk az egész Balatont. Gyönyörű látvány 
volt! Aznap még boboztunk is. A hét programjai azonban versenyeket is tartogattak, 
amelyek számunkra vidám szórakozást, kikapcsolódást jelentettek. Volt helyesírás, 
szavaló, szépkiejtő, egyéni és csoportos nyelvijáték és akadályverseny is. Emellett 
minden nap lementünk a Balaton-partra, ahol rengeteget kacagtunk, napoztunk és 
strandoltunk. Esténként csángó és reneszánsz táncokat lejtettünk. Utolsó előtti nap ze-
nés estet tartott nekünk Bordi András úr, akivel késő estig énekeltünk és játszottunk. A 
hét programjait a Szent Iván éji tűzugrással zártuk. Utolsó nap sírva búcsúztunk el 
egymástól, de megvigasztalt minket az a gondolat, hogy jövőre talán újra találkozunk. 
 Nagyon jól éreztem magam a táborban, és bármikor (nagyon) szívesen vissza-
mennék! Köszönjük Ildi néni! 
 
 
        Horhi Márta 
        5. o. tanuló 

 
 
 

AZ ÉRDI FÖLDRAJZI MÚZEUM 
 

Nagyon jó volt a múzeumi látogatás, mert sok új dolgot megtudtunk, amit eddig 
nem is sejtettünk.  

Az első teremben, amit megpillantottunk a forgó földgömb volt. A 80 cm-es 
átmérőjű földgömb egyedi, kézzel készített példány. 1983-ban került a múzeumba, 
amikor csak egy falapra erősített tengelyen volt, de mára már a Magyar Gördülőcsap-
ágy munkatársai átalakítatták forgóvá. A második teremben az indián kultúrát ismer-
tük meg. A díszes tollaktól és fejdíszektől kezdve az indiánok ruházatáig. A harmadik 
teremben a buddhisták életét láthattuk. A negyedik teremben Afrikába látogattunk, 
ahol termékenységi szobrokat, majmot és repülő mókust láttunk. Az ötödik teremben 
Ázsiába mentünk, ahol megismertük kultúrájukat, pl: hogy minden nap 3-szor imád-
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kozni kell Mekka felé fordulva. Egy kis kanyar után gazdagodtunk egy kicsit az Ant-
arktisz ismeretével. Láttunk egy védőkabátot, ami a fagy ellen véd és egy ott élő ki-
rálypingvint. Egyenesen továbbhaladva az ajtó felé egy kis ismertetőt láttunk az űrha-
józásról. Itt megtudtuk, hogy Farkas Bertalan volt az első magyar űrhajós, aki kijutott 
az űrbe. Az utolsó teremben láttunk oroszlán és puma bőrt, elefánt agyarat, bivalyfejet 
és még 2 afrikai növényevő állatot. Az udvaron a magyar utazók, felfedezők szobrait 
láthattuk és a legkedvesebb, Kőrösi Csoma Sándor szobra előtt le is fényképeztettük 
magunkat. 

Nagyon tanulságos és érdekes volt ez a kirándulás. 
 
 
       Mráz Eszter Alexandra 
              7. o. tanuló 

 
 

 
 
 

VÁCHARTYÁNI VERSENY 
 
 

2014. április 11-én a Pest megyei Vers és Prózamondó verseny területi döntőjén 
vehettünk részt. 

Iskolánkból 6 tanuló lehetett ott a versenyen. Mikor odaértünk, közölték velünk 
a fontos információkat. Itt szembesültünk azzal is, hogy az eddig megszokottól eltér ez 
a verseny, ugyanis a váchartyáni iskola tanulói és a többi településről érkező diákok 
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előtt kell elmondani versünket. Nagy izgalommal fogadtuk ezt a hírt, de Saffarik Ildikó 
tanárnő bízott bennünk, és tudta, hogy a rádiak ezt az „akadályt” is legyőzik. Így is 
lett. Az eredményhirdetés során nem győztük tapssal és örömmel fogadni társaink si-
kerét. Alsó tagozatból Farkas Emese második, míg V. Szabó Boróka első helyezést ért 
el. A második korcsoportból Lieszkovszki Gergő harmadik., felső tagozatból Sztebel 
Judit második, Horhi Márta első lett. A 4. korcsoportból pedig én hoztam el az első he-
lyezettnek járó oklevelet és könyvjutalmat. 

Rád ismét aratott! Ildikó tanárnő ismét büszke volt ránk, és mi pedig ismét fel-
hőtlenül boldogok voltunk. 
 
 
       Gémesi Boglárka 
                   8. o. tanuló 
 
 

 
1. OSZTÁLYOSOK A MINIVÁROSBAN 

 
Április 09-én Budapestre vittem az első osztályosokat a MiniCitybe. Ez a hely 

egy kicsi város a városban. Egy interaktív gyerekváros, mely a felnőtt világ kicsinyített 
mása, ahol a gyerekek biztonságosan kipróbálhatnak sok-sok szakmát játékos formá-
ban. 21 városrészben lehetsz akár fogorvos, autószerelő, bolti eladó, fodrász, szakács 
vagy rendőr. Itt nem mondják a felnőttek lépten-nyomon, hogy „Ne nyúlj hozzá!” 
„Ehhez még kicsi vagy!” Sőt! Minden lehetőség kipróbálására biztatnak és segítenek 
az animátorok. A kezdeti elképedés, rácsodálkozás után elsőseim birtokba vették az 
egész minivárost. 3 órás „munka” után élményekkel telve jöttünk haza. Azóta többen 
elmentek a családdal is, hogy kisebb testvéreiknek is bemutassák ezt a szórakoztató, 
izgalmas helyet. 
 
  
       Bajnainé Tölgyesi Tünde 
                pedagógus 

 
 
 

SZÍNHÁZ LÁTOGATÁS 
 
 

Egy szép márciusi délután Saffarik Ildikó tanárnő által megszervezett színda-
rabra mentünk a Madách Színházba.  

A színdarab a Mary Poppins volt. A jegyekre 1 évet kellett várnunk, de megér-
te. Mikor megérkeztünk, egy gyönyörű színházat láttunk. Mikor elkezdődött az elő-
adás, mindenki nagy ámulattal nézte a darabot, ami csodálatos volt. A színdarabnak 3 
szereposztása volt, mi a legjobbat fogtuk ki. Sok ismert színész volt, köztük Oroszlán 
Szonja, Détár Enikő és még Szerednyei Béla. A karmester Kocsák Tibor, a rendező 
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pedig Szirtes Tamás volt. Szerintem ez mindenkinek, aki látta ezt az előadást Mary 
Poppins szerint egy szuperfrenofenetikomaxikapitális élmény volt.  

Sajnos ez volt az utolsó színház látogatása a 8. osztálynak, de ha lesz rá alka-
lom, akkor jövőre is szívesen visszajövünk. 
 
 
        Szunter Bence 
        8. o. tanuló 
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ANYANYELVI NAP A BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN 
 
 Az egyik nyelvőrző szakkörön Saffarik Ildikó tanárnő bejelentette, hogy négy 
társam és én elmegyünk versenyezni március 22-én az anyanyelvápolók országos ver-
senyére a Baár-Madas Református Gimnáziumba. 
 Végre eljött a verseny napja, s mi már nagyon izgultunk. Rádról kocsival men-
tünk Vácig, ahol Ildi néni már várt minket. Majd vonattal mentünk tovább. Miután 
megérkeztünk Budapestre, elsétáltunk a verseny helyére. Ott sok ismerőssel találkoz-
tunk. Majd a díszterembe vezetett következő utunk, hol a megnyitó ünnepség volt. A 
megnyitó ünnepség után, akik egyéniben vettek részt, azok elmentek abba a terembe, 
ahol versenyezniük kellett. A nyelvi játékosok együtt mentek a könyvtárba, ahol a ver-
seny lefolyt. Én Gémesi Boglárkával és Szőcs Nórával voltam egy csapatban. A mi 
számunk a 3-as volt, aminek rendkívül örültünk, hiszen „Három a magyar igazság”. A 
feladatokat egész ügyesen megoldottuk, csupán egy nehezebb írásbeli és egy szóbeli 
feladat fogott ki rajtunk. Mégis nekem az utolsó feladvány tetszett a legjobban, hiszen 
kis településünk neve, Rád is benne volt. Majd elmentünk a verseny után ebédelni, hol 
egyre jobban izgultunk, hiszen kiderült, hogy nyolc hibát ejtettünk, ami szerintem elég 
sok. Miután megettük a finom rántott húst, kimentünk egy kicsit az udvarra. Később 
fél 1-kor újra a díszteremben ültünk. Az eredményhirdetés elkezdődött. Először a he-
lyesírást hirdették ki, majd a versmondó versenyt, a szépkiejtést, melyen Horhi Márta 
2. helyezést ért el. Utána a példamondat jelölő verseny eredményeit mondták el, ami-
ben Oláh Viktória vett részt. Végül a nyelvi játékok eredményének kihirdetése követ-
kezett. Amikor a 3. és a 2. helyezett iskolájának nevét mondták, már azt gondoltuk, 
semmilyen díjat nem kapunk. És mégis 1. helyezést értünk el. Nagyon boldogok vol-
tunk. Ildi néni ügyes szereplésünkért meghívott minket egy fagyira a Mc’ Donaldsba. 
 Boldogan mentünk haza. 
 
 
         Sztebel Judit 
         5. o. tanuló 
 
 
 

A KISKUNLACHÁZAI TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 
 
 

2014. április 25. – elindultunk Kiskunlacházára Gabi nénivel. Sajnos Márti nem 
tudott eljönni, mert megbetegedett. 
 9 körül értünk oda. Ahogy bementünk, körbenéztünk, majd kezdődött a meg-
nyitó. Szavaltak és énekeltek, az iskola igazgatója bemutatta a feladatsorokat átnéző 
tanárokat és megnyitotta a versenyt. A terem, ahol az ötödikesek voltak kicsi volt, mert 
ötödikből jöttek a legkevesebben és szerintem a mi feladatsorunk volt a legnehezebb. 
Kifejtős, megmagyarázós, karikázós és szövegértéssel kapcsolatos kérdések voltak. 
Másfél-két órát kaptunk a 4 oldal kitöltésére. Amikor letelt az idő, a tanárok elkezdték 
javítani a munkáinkat, ami sok időbe telt, így volt időnk szétnézni a városban. Egy vi-
rágosnál időztünk el, ami elég közel volt az iskolához, így hamar visszaértünk. A vá-
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rakozás egy örökkévalóságnak tűnt, de végre az igazgató úr elkezdte az eredményhir-
detést. Később átadta a szót egy történelemtanárnak, aki átadta a könyvjutalmakat. 
 A visszafelé vezető út kalandos, bár egy kissé hosszú volt, de szerintem megérte 
eljönnünk, mert sok érdekességet megismertem és jó volt a vetélkedő. 
 
 
       Szőcs Nóra 
       5. o. tanuló 

 
 
 

PETŐFI IRODALMI MÚZEUMBAN JÁRTUNK 
 
 

2014. április 30-án az 5. osztály elment Budapestre a Petőfi Múzeumba. 
 A busz a Nemzeti Múzeum mellett tett le minket, mert nemcsak a Petőfi Múze-
umba mentünk, hanem a hozzá kapcsolódó 1848-as pesti események helyszínét is 
megnéztük. A Pilvax kávéházban és a Landerer nyomda helyén lévő emléktáblákat 
megtekintettük, és az Ildi néni által mondott érdekességeket néztük meg. Ezzel a kis 
sétával eljutottunk a Petőfi Múzeumig. Ahogy bementünk, egy régi nyomdagéppel ta-
láltuk magunkat szembe, amelyen mindannyian kinyomtattuk a Nemzeti dalt. Ahogy 
felmentünk egy lépcsőn, egy piros falú szobába érkeztünk, ahol Petőfi „ereklyéit” és a 
róla készült festményeket, szobrokat mutatták be. A következő helyiségben Petőfi 
gyermekkorát láthattuk, régi szobarészletet és az iskolapadot. Ez a fehér terem volt. A 
következő zöld szoba Petőfi ifjúságát, katonai pályáját, ruháit, szobáját és a forradalom 
kezdetét láthattuk. Sok érdekes és eddig nem is hallott dologgal találkoztunk. A szürke 
szoba képekből, emlékekből állt, az ebből nyíló, piros falú szoba a forradalom végét, 
Petőfi eltűnését mutatja meg. Itt az „ellenséget” is valamennyire megismerhettük . Ez-
után a feltérképezés után Petőfi korabeli ruhákba lehetett öltözni, ami nagyon izgalmas 
és szokatlan volt. 
 Ezzel zárult ez az érdekes séta és játékos tanulás. Szerintem minden ötödikes 
úgy gondolja, hogy érdemes volt ide eljönni. 
 
 
        Szőcs Nóra 
        5. o. tanuló 

 
 
 

JELES NAPOK – VILÁGNAPOK 
 
Ebben a tanévben is meghirdettük a Jeles napok-világnapok című osztályok közötti 
versenyt. A témaköröket igyekeztünk úgy kiválogatni, hogy kevésbé ismert, felfede-
zésre váró események, évfordulók kerüljenek a középpontba. Az elkészült applikáció-
kat a folyosón helyeztük el, melyek az ott közlekedő gyerekeket óhatatlanul arra kész-
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tették, hogy elolvassák a tartalmukat, megnézegessék a képeket. Íme néhány érdeke-
sebb, a gyerekeket kutató munkára serkentő téma: 

 A kenyér világnapja: október 16. 
 A televízió világnapja: november 21. 
 Ne vásárolj semmit! nap: november utolsó péntekje 
 A fogyatékkal élők világnapja: december 03. 
 A hűség napja: december 14. 
 Szocsi téli olimpia: február 06-23. 
 A színház világnapja: március 27. 

A legtöbb pályamunkát elkészítő, legaktívabb gyerekek a 3. osztály tanulói közül ke-
rültek ki: Berecz Kíra, Berecz Fanni, Kerekes Lilla, Farkas Hajna, Lieszkovszki Ger-
gő, Gyuricza Barna, Németh Barnabás, Hinel Domonkos, Tóth Beatrix, Gáspár Milán. 
A felső tagozatos tanulókat többet kellett biztatni, de néhányan – pl. Tóth Vivien, 
Mráz Eszter Alexandra, Mráz Dominik, Szunter Bence – figyelemmel kísérték a ver-
senyt, és elkészítették a plakátokat. Tanév közben édességgel, apróbb jutalmakkal dí-
jaztuk a versenyzőket, tanév végén pedig különdíjat kaptak a legszorgalmasabb gyere-
kek. 
 
 
       Bajnainé T. Tünde 
             pedagógus 
 
 
 

IRODALOM ÓRA AZ ADY MÚZEUMBAN 
 

2013. november 22-én ellátogattunk az Ady Múzeumba. Ady Endre 1877. no-
vember 22-én született Érdmindszenten. Éppen ennek ünnepére látogattunk el Buda-
pestre. 

A múzeum egykor Csinszka és Ady lakása volt. Ahogy beléptünk, egyenesen a 
konyhába vezettek minket. Amikor megérkezett Havas Judit művésznő, akkor beveze-
tett minket az úgynevezett kék szalonba. Ebben a szobában volt egy óra is, amely a 
költő, Ady Endre halálának időpontjára, 815-re van állítva. A művésznő itt elmesélte a 
költő életét. Hallhattunk Kincs Gyuláról, Ady tanáráról, Lédáról, a párizsi éveiről és 
Csinszkáról is. Az előadás után, osztálytársam Tóth Vivien, elszavalta Ady Endre 
Imádság háború után című versét. Ezután még körbenézhettünk a kis lakásban. Ezután 
elbúcsúztunk Havas Judittól, aki a költő sírjánál tartandó ünnepségre sietett. A hír hal-
latára mi is ellátogattunk a Kerepesi temetőbe, hogy így Ady Endre előtt tiszteletünket 
fejezzük ki. 

Én nagyon jól éreztem magam a kiránduláson és remélem, hogy a középiskolá-
ban is lesz lehetőségem ilyen nagyszerű kirándulásokra. 
 
 
        Oláh Viktória 
        8. o. tanuló 
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XX. DUNAKANYAR NÉPMŰVÉSZETI VERSENY 
 

Egyik nap Gabi néni közölte hét kórustársammal – Dobó Emesével, Kerekes 
Lillával, Lieszkovszki Gergővel, Molnár Lőrinccel, Alföldi Dominikkal, Vasas Lillá-
val, Vasas Virággal - és velem a nagy hírt, hogy ismét benevezett minket a Sződligeten 
immár XX. alkalommal megrendezett Dunakanyar Népművészeti Versenyre, ahol tár-
saim csoport, míg én szóló ének kategóriában indulok. 
 Ettől a pillanattól kezdve izgatottan készültünk a megmérettetésre és vártuk, 
mikor jön el a verseny napja. Végre elérkezett! Délelőtt fél tízkor indultunk két autóval 
Rádról, és meg sem álltunk Sződligetig. Mikor megérkeztünk az iskolába, Gabi néni 
segítségével regisztráltunk. A verseny egy rövid megnyitóval kezdődött, majd bekísér-
tek abba a terembe, ahol énekelnünk kellett. A szereplés után újra együtt volt a csapat. 
Míg az eredményhirdetésre vártunk, vidám játékokkal szórakoztattuk egymást és tán-
coltunk. Ezt követően kihirdették az eredményeket. Dobó Emese, Kerekes Lilla, Mol-
nár Lőrinc és Lieszkovszki Gergő csoport versenyben ezüst minősítést, míg Alföldi 
Dominik, Vasas Lilla és Vasas Virág szintén csoportban bronz minősítést kapott. Én a 
szóló ének kategóriában szintén bronz minősítést kaptam. Gabi nénivel együtt, nagyon 
megörültünk egymás sikereinek és a sok gratulációnak. 
 Boldogan tértünk haza, és büszkék voltunk arra, hogy az iskolánk nevét újra 
megismerhették a versenyen. 
 
        Horhi Márta 
        5. o. tanuló 

  
 
 

SZÉPKIEJTÉSI VERSENY 
 

2014. február 14-én Vácott az Árpád Fejedelem Általános iskolában vettünk 
részt a területi Szép Magyar Beszéd versenyen. Iskolánkból 4 tanuló indult. 

Az egész napos rendezvényen 2 szöveget kellett olvasnunk. A „hozottal” kezd-
tünk, amit már napokkal ezelőtt elkezdtünk begyakorolni a versenyre. A második szö-
veget ott kaptuk meg, és mindegyik indulónak egyforma volt. Izgalommal vágtunk ne-
ki a megmérettetésnek. A zsűri elnöke Kerekes Barnabás tanár úr volt, aki megnyitó 
beszédével jókora „dopping” volt számunkra. Az 5-6. osztályosok kezdték a versenyt, 
addig a 7-8. osztályosok a „Jég veled” című filmet nézhették meg a könyvtárban. Mi-
kor végeztek ,ugyanez a helyzet volt fordítva. Szerencsére 4 óra tájt eredményhirdetés-
re került a sor. Nekünk is nagy örömünkre Horhi Márta a korcsoportjából 2. helyezett 
lett, én pedig a 7-8. osztályosok között a 4. lettem. Megemlítésre méltó Szőcs Nóra és 
Benyó Tamara kitűnő szereplése is.  

Saffarik Ildikó tanárnőnek köszönjük a felkészítést. Nélküle nem értünk volna 
el ilyen szép eredményeket. És nagyon sajnálom, hogy jövőre már nem erősíthetem 
iskolánk csapatát. 
 
        Gémesi Boglárka 
              8. o. tanuló 
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RÁKÓCZI NAPI TÖRTÉNELEM VERSENY 
 
 

Március 28-án reggel elkezdődött a történelmi vetélkedő. Három fős csapatok-
ban kezdtünk neki a feladatoknak. 

Ekkor már beadtuk az előzetest, amelyet a zsűri lepontozott. Először elmondták 
a pontokat a csapatok különböző nevein, (például: Victoria Et Libertate, Kuruc Ba-
rack, Magyar kurucok stb.) majd kiosztották a papírokat, amelyen a feladatok voltak. 
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Le kellett fordítani, majd időre kitölteni, és ráírni a csapatunk nevét. Görcsbe rándult 
gyomorral nekikezdtünk a feladatlapnak, amelyen a különböző feladatokat legjobb tu-
dásunk szerint töltöttünk ki. Amikor készen lettünk, le kellett fordítani, majd jöttek a 
zsűritagok, és beszedték. Ugyanígy zajlott le a második, harmadik, negyedik és ötödik 
feladatlap kitöltése is. Valamelyik lapon példákat kellett írni vagy indokolni, volt, 
hogy mondatokat kellett alkotni különböző történelmi szavakból, szókapcsolatokból. 
A hatodik feladatlap viszont különbözött a többi, kissé nehéz feladattól, ugyanis ez egy 
régi Magyarország vaktérképe volt. A papír szélén magyar városok, települések neve 
szerepelt. Pontosan tizenegy szó. Nagyon megijedtünk, ugyanis erre legtöbben nem 
számítottunk, és őszintén nem is nagyon tanultunk ilyen feladatra. Megdöbbenve kezd-
tünk neki a feladatnak, aminek nagy részét tippeltük. Amikor beadtuk, nem volt több 
feladat, ezért elmentünk. Később a fülünkbe jutott a hír, amit kicsit szomorúan, de 
egyben boldogan is fogadtunk, hogy az utolsó vaktérképes feladatban, csupán egy vá-
rost írtunk jó helyre a csapatommal a tizenegyből. De a verseny után senki nem volt 
elkeseredve, mert mindenki tudta, hogy minden tudását belevetve oldotta meg a fel-
adatokat. Az eredményhirdetésre várva elmeséltük a többieknek, hogy Igazgató úr 
több csapatot is lefényképezett köztük minket, a Victoria Et Libertate csapatot is, ami-
nek nagyon örültünk. Kis idő múlva, a futás lezajlása után, eljött az eredményhirdetés. 
Remegő szívvel vártuk, hogy kimondják a csapatunk nevét, de nem mondták ki. Még-
sem voltunk csalódottak, mert hatodik helyezést értünk el, de a rádiak közül, harmadi-
kok lettünk. Nagyon boldogok voltunk. Gabi néni egy ötössel jutalmazott meg minket, 
aminek szintén nagyon megörültünk. Ezt az eredményt a társaimnak is köszönhetem, 
aki Kovács Emese Réka és Szőcs Nóra volt.  

Jó móka volt! Biztos, hogy jövőre is indulok, és remélem még sokan mások is! 
Remélem, jövőre is megrendezik ezt a versenyt! Én jól éreztem magam! 

 
 

        Oszaczki Szabina 
      5. o.  tanuló 

 
 

 
LÁTOGATÁS AZ ANDRÁSSY ÚT 60-BA 

 
 
Májusban elmentünk a Terror Háza múzeumba Saffarik Ildikó tanárnővel. Amikor 
bementünk a múzeumba, akkor félelmetes zene fogadott, s két tábla a nyilas és a 
kommunista terror áldozatainak emlékére. A séta elején egy olajban álló tank fogadott 
bennünket. Szerintem nagyon félelmetes volt. A sétán megtudhattuk, hogy mi zajlott a 
szavazásokon és kínzásokon. 
1944-ben a nyilas rémuralom idején ez az épület volt a „Hűség Háza”, a nemzetvesztő 
magyar nácik pártszékháza. 1945 és 1956 között pedig a hírhedt kommunista terror-
szervezet, az ÁVO és utódja, az ÁVH rendezkedett be ugyanitt. A múzeum a terror ál-
dozatainak állít emléket, de mementó is, ami a terrorista diktatúrák rémtetteire emlé-
keztet. 
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A „pincébe” érve láthattuk a sok kínzóeszközt, bitófát, börtöncellát. Megtudhattuk, 
hogy azok az emberek, akik ott raboskodtak, azoknak milyen rettenetes kínzásokat és 
vallatásokat kellett átélniük. Az én véleményem szerint a pincében látottak mindenkit 
megráztak. A látogatás során nagyon sok riportot hallhattunk és láthattunk. Megtekint-
hettük azt a felvételt, amelyen láthattuk, hogy miképpen hagyja el az utolsó orosz ka-
tona hazánkat. 
Szerintem a Terror Házát minden embernek meg kellene néznie, hogy megtudják, 
hogy mi is történt például akkor, amikor az a bizonyos „fekete autó” egy ház előtt 
megállt. 
Számomra ez az élmény felejthetetlen marad. Remélem, a középiskolában is lesznek 
ilyen érdekes múzeumlátogatások. 
 
 
        Oláh Viktória 
        8. o. tanuló 

 
 

 
ERDEI ISKOLÁBAN 

 
 
 Végre elérkezett a 4. osztály számára a várva várt nap, május 19-én, hétfő reg-
gel 8 órakor indultunk a nagybörzsönyi Ifjúsági Táborba. 
 Útközben megálltunk Nagymaroson, megnéztük a Duna vízszintjét, tisztaságát 
és megcsodáltuk a panorámát a visegrádi várral. 
11 órakor megérkeztünk Nagybörzsönybe. Azonnal akadályba ütköztünk. Az előző 
napok nagy esőzései miatt nem lehetett a tábort kocsival megközelíteni, így 1,5 km-en 
át cipeltük a nehéz csomagjainkat, de a kíváncsiság hajtotta a gyerekeket előre. – Mi-
lyen is az a tábor? – Amikor odaértünk, a táborvezető megmutatta a szállásunkat, a fa-
házakat. Megtörtént az ágyfoglalás, a ruhák, játékok kipakolása. Majd felfedeztük a 
tábor területét: a játszóteret, a patakot, a pingpong asztalt, a csocsót. Azt sem tudták 
hirtelen, mivel játszanak. Délután kisétáltunk a faluba fagyizni, aztán a játszótéren fá-
rasztották a gyerekek magukat. Estefelé az erdei kisvasúttal 8 km hosszan kanyarog-
tunk Nagybörzsönytől Nagyirtásig. Kálmán bácsi finom nagybörzsönyi lepénnyel várt 
minket vacsorára.  

Kedd reggel megérkeztek a Magosfa Alapítvány munkatársai: Barbara néni és 
Andris bácsi. Rövid játékos bemutatkozás után indultunk az erdőbe, ahol megismer-
kedtünk az ehető és a mérgező növényekkel. Ettünk csalánt, pásztortáskát, madársós-
kát és podagrafüvet. Ebéd után „állatmentés” következett. A gumicsizmával, szűrők-
kel, vödrökkel felszerelt tanulók az út menti pocsolyákban rekedt állatok mentésére 
igyekeztek. Sok tegzeslárvát, kérészlárvát, bolharákot és vörös hasú unkát szedtek ki a 
lányok a pocsolyákból, míg a fiúk a Hosszúvölgyi-patakban szorgalmasan gátat építet-
tek. Csurom vizesen fejezték be a feladatukat, melyet nagyon élveztek.  

Szerdán egész napos túrára indultunk, a Rustok-hegyre. Meredek ösvényen ha-
ladtunk felfelé, de a hegytetőn gyönyörű kilátás tárult elénk. Barbara néni több érdekes 
játékos feladattal könnyítette a 10 km-es gyaloglást. Este 5 órakor értünk vissza a szál-
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láshelyünkre. A finom vacsora után még fogócskára, focira is maradt erejük, főleg a 
fiúknak. 

Csütörtökön délelőtt „Túlélés az erdőben” című foglalkozás következett. Itt 
megtanulták, mit cselekedjenek, ha eltévednének az erdőben, hogyan lehet szükség 
esetén néhány napot átvészelni és minél hamarabb biztonságba kerülni. Alapvető tájé-
kozódási ismeretek mellett a vízszerzés, menedékkészítés, erdei növényi és állati táplá-
lékszerzés módszereiről is szó esett. Örömmel készítették a kunyhókat és nagy igyeke-
zettel próbáltak tüzet csiholni. Ebéd után búcsúztunk Barbara nénitől és Andris bácsi-
tól. Megköszöntük nekik az érdekes foglalkozásokat. Délután a Lek-Vár-Lak-ban üst-
ben főzött házi lekvárokat kóstolgattunk a hagyományostól a pikánsig. Ezután a XIX. 
század közepén épült vízimalomba mentünk. Majd a jutalom jégkrémezés következett, 
a vacsora és az elmaradhatatlan esti játék először a szabadban, 10 óra után pedig a 
szobákban.  

Péntek délelőtt folytattuk a falu nevezetességeinek megtekintését: a Szent Ist-
ván-templomot, a bányásztemplomot, a Szent Miklós-templomot és a Tájházat csodál-
tuk meg. Ebéd után megérkeztek értünk az apukák. Elköszöntünk Kálmán bácsiéktól 
és fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva indultunk haza. 
 Köszönjük az iskola alapítványának, a szülőknek, hogy ezen a gyönyörű helyen 
tölthettünk el öt feledhetetlen napot. 
 
       Kissné Hegyvári Klára 
               pedagógus 
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Énekeseink a sződligeti versenyen 
 
 

 
 

Akadályverseny 
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Célra koncentrálva 
 
 

 
 

Erdei iskola vidám napjai 
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Farsangi vidámságok: pingvinek a sportcsarnokban 
 
 
 

 
 

A törpök is vendégeink voltak 
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Bajor táncosok 
 
 
 
 

 
 

Farsangi mulatozás, néptáncosok 
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Énekesek a Föld minden részéről 
 
 

 
 

Tanulóink októberi műsora 
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Két jelmezes a farsangról 

 

 
 

Gyermeknap, labdakergető 
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Milyen szín van a kezemben? 
 
 

 
 

Nemzeti összetartozás napja 
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3. osztályosok Visegrádon 
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A Mikulásnak örömmel énekeltek 
 
 

 
 

Ötödikeseink az országos versenyen 
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Rákóczi nap 
 
 

 
 

A bajnokok 
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Legkisebbek rajtja 
 
 

 
 

Falhoz állítva, nyolcadikosok a Terror Háza előtt 
 



 43 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiadó: A Rádi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
Szerkesztette: Koós János igazgató 
Olvasószerkesztő: Saffarik Ildikó 

Borítót tervezte: Kucsera Krisztina 
Felelős kiadó: Koós János igazgató 

Nyomtatás: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
 

 


