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„Egy életcélt követni nemes gondolat, 
S mi kell hozzá, csupán akarat. 
Mely minden ifjú szívében él, 
Küzdeni bátran egy új életért.” 
   (Tóth Árpád) 
 
 
 
Kedves Olvasónk! 
 

Szeretettel köszöntöm abból az alkalomból, hogy kezében tartja iskolánk év-
könyvét. Szerkesztőként az a cél vezérelt, hogy minél teljesebb képet mutassunk ma-
gunkról, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanévéről. E munka 
eredménye évkönyvünk, amely tükrözi elképzeléseinket, eredményeinket. Úgy mutatja 
be iskolánkat, ahogy mi látjuk, amire büszkék lehetünk. Így az anyaggyűjtésben a tel-
jességre, a statisztikai adatok és versenyeredmények bemutatásában az objektivitásra 
törekedtünk. Másrészt azonban gazdagítani kívántuk az iskolai élet bemutatását. 
A kedves olvasó előtt az általunk kiválasztott „mozaikokból” állhat össze a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola értékvilága. Képet kaphat eredményeinkről és nehézségeinkről 
egyaránt. 

Szeretettel és megbecsüléssel ajánlom a tisztelt olvasó figyelmébe a tanévet 
megörökítő évkönyvünket, melynek lapozgatásához sok örömet és jó szórakozást kí-
vánok. 
 
Ezúton mondok köszönetet azoknak a munkatársaknak, akik e könyv megszületésében 
bábáskodtak, közreműködésükkel vagy adatszolgáltatásukkal segítették megjelenését. 
 
 
Rád, 2015. június 12. 
 
 
        Koós János 

igazgató 
 
 
 
 

 
2613 Rád, Rákóczi út 1. 

Telefon: 27/528-590 
www.rakoczi-rad.hu 

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

Osztályfőnök: Fehér Edina 
  

Balla Barnabás István Mészár Dominik József 
Bayer Bálint Mészáros Zsuzsanna 
Deli Márk János Molnár Martin János 
Gáspár Jamina Liána Nagy Botond 
Gyuricza Botond Balázs Nagy Máté 
Hévízi Jonatán Mihály Nagy Vivien 
Kiss Eszter Németh Laura 
Kosztolnik Zsombor Rákóczi Lorina 
Kucsera Máté Ulicska Ferenc 
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2. osztály 

 
 

Osztályfőnök: Bajnainé Tölgyesi Tünde 
  

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

Osztályfőnök: Zsarnóczayné Szabó Ilona 
  

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

 
 

Osztályfőnök: Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó 
  

Bangó Noémi Kerekes Lilla Jázmin 
Benyó Patrícia Kiss Gábor 
Berecz Fanni Lakatos Dávid 
Berecz Kíra Lieszkovszki Gergő 
Czele Patrik Megyesi Enikő 
Dobó Emese Mészáros Máté 
Farkas Hajna Ilona Mikolai Bence 
Gáspár Milán Ramón Molnár Lőrinc 
Gáspár Zsáklin Zsüliett Németh Barnabás 
Gyuricza Barna Puskás Bence 
Halász Előd Szekeres Jázmin 
Hinel Domonkos Tóth Beatrix 
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5. osztály 
 
 
 Osztályfőnök: Beregi Tibor 
  
 Antal Bence 
 Fazekas Jázmin 
  Gáspár Lajos 
  Herceg Patrik 
  Kukta Szabolcs 
  Lakatos Julianna 
  Weisz Endre 
  Zverkó Angelika 
  Zverkó Ramóna 
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6. 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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7. osztály 
 
 
 Osztályfőnök: Kucsera Krisztina 
  
 Adamek Tamás 
 Bene Vivien 
  Czele Tamás 
  Lakatos Martin Zsolt 
  Lakatos Tímea 
  Oszaczki Teodóra 
  Tavaszi Krisztina 
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8. osztály 
 
 

Osztályfőnök: Saffarik Ildikó 
  

Benyó Tamara Mráz Martin Dominik 
Galambos Dániel Müller Fredrik 
Hegedűs Hanna Oszaczki Patrik 
Herceg Kitti Szirmai Roxána 
Jánosi Petra Trávnyik Kristóf 
Kovács Kristóf Varga Márton László 
Lieszkovszki Anikó Weisz Mariann 
Mráz Eszter Alexandra  
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ISKOLÁNK DOLGOZÓI 
 
 

Pedagógusok: 
 

Koós János igazgató 
Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó igazgatóhelyettes 
Bajnainé Tölgyesi Tünde 
Bartha Gyuláné 
Beregi Tibor 
Fehér Edina 
Huszti Judit óraadó tanár 
Szabados Orsolya óraadó tanár 
Kissné Hegyvári Klára 
Koós Jánosné 
Kucsera Krisztina 
Némethné Fejes Zsanett 
Podonyiné Lamanda Gabriella óraadó tanár 
Saffarik Ildikó   
Zsarnóczayné Szabó Ilona 

 
 
 

  Iskolai munkát segítők: 
 

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

Hitoktatók: 
 

Rolik Róbert plébános  
Detre János evangélikus lelkész 
Oszaczkiné Berezvai Tünde 
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A TANÉV PROGRAMJAI, TANULÓINK EREDMÉNYEI 

 
 

A
ug

us
zt

us
 

31. Ünnepélyes tanévnyitó 
Augusztus utolsó napján, délután került sor tanévnyitó ünnepélyünk-
re, amelyet rendhagyó módon nem a belső udvaron, hanem a bejárati 
udvaron tartottunk meg, hiszen ez alkalommal került sor a névadónk 
szobrának felavatására. Az ünnepségen vendégünk volt Harrach 
Péter országgyűlési képviselőnk, Günther Miklósné a váci tankerü-
let igazgatója, Lieszkovszki Gábor polgármester, Hrncsjár József, 
a szobor alkotója. 

 
 

1. Első tanítási nap 

26. Kempelen matematika verseny a Boronkayban: 
Müller Fredrik 3. helyezés 

Sz
ep

te
m

be
r 

29. Akadályverseny a Rezesben 

 
 

5. Alapítványi hangverseny a katolikus templomban 

6. Az aradi vértanúkra emlékeztünk az 5. osztályosok műsorával 

7. 8. osztályosok a Terror Háza Múzeumban 

14-15. Nyílt nap az iskolában 
17. Bolyai Matematika Csapatverseny, megyei forduló, Dunakeszi 

6. osztály: Kovács Emese, 
 Szőcs Nóra, 
 Sztebel Judit, 
 Weisz Vídár 
 

Iskolai látogatás a Fővárosi Nagycirkuszban 

O
kt

ób
er

 

18. Kirándulás a Mezőgazdasági Múzeumban, 2. osztály 
 
 

22. Megemlékezés az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc 
eseményeiről 

29. Az 1. osztályosok gyalogos kirándulása 

O
kt

ób
er

 

31. Az 4. osztályosok gyalogos kirándulása a Naszályra 
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3. Színházlátogatás Vácon, 1., 2., 4. osztály: 
Vitéz László és Vas Júlia 

7. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei forduló, Vác 
6. osztály: 9. helyezés:                         8. osztály: 6. helyezés 

Horhi Márta,                                  Benyó Tamara, 
Kovács Emese,                               Herceg Kitti, 
Szőcs Nóra,                                   Lieszkovszki Anikó, 
Sztebel Judit,                                Varga Márton. 

4. osztály:                                 
Benyó Patrícia,                              Berecz Fanni, 
Dobó Emese                                  Berecz Kíra 
Farkas Hajna,                               Hinel Domonkos, 
Megyesi Enikő,                             Kerekes Lilla. 

12. A Naprendszer, mobil planetáriumi előadás a sportcsarnokban 

13. Versmondó verseny Pencen 
1. helyezés: Farkas Emese, 2. osztály 

 Bayer Anna, 3. osztály, 
 Megyesi Enikő, 4. osztály, 
 Sztebel Judit, 6. osztály. 

2. helyezés: Farkas Hanna, 2. osztály, 
 Lieszkovszki Gergő, 4. osztály, 
 Szőcs Nóra, 6. osztály. 

3. helyezés: V. Szabó Boróka, 2. osztály 
Különdíj: Varga Márton, 8. osztály 

15. Jótékonysági bál az alapítvány javára, az SZMK segítségével 

26. 8. osztályosok az Ady Emlékmúzeumban 

N
ov

em
be

r 

29. Lovas világkupa: szülői támogatással több, mint negyven tanuló 
tekinthette meg a produkciót a Papp László Sportarénában 

 
 

D
ec

em
be

r 

3. SUDOKU verseny 
6. osztály: I. helyezés: Oszaczki Szabina 

II. helyezés: Kovács Emese, Veres Tamás, Weisz Vídár 
III. helyezés: Horhi Márta, Szőcs Nóra, Sztebel Judit 

8. osztály: I. helyezés: Mráz Alexandra 
II. helyezés: Weisz Mariann 

III. helyezés: Benyó Tamara 
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Matematika háziverseny 

5. osztály, I. helyezés: Antal Bence 
II. helyezés: Gáspár Lajos, 
III. helyezés: Herceg Patrik 

6. osztály, I. helyezés: Kovács Emese 
II. helyezés: Szőcs Nóra, 
III. helyezés: Horhi Márta 

8. osztály, I. helyezés: Müller Fredrik 
II. helyezés: Mráz Dominik, 
III. helyezés: Oszaczki Patrik 

3. Mikulás kupa 
Fiú kispályás labdarúgás                         Lányok röplabda 

I. helyezés: 8. osztály                              8. osztály 
 II. helyezés: 5., 7. osztály                        5., 7. osztály 
  III. helyezés: 6. osztály                            6. osztály 

15. Karácsonyi készülődés, ajándék készítés közösen 

D
ec

em
be

r 

19. Karácsonyi ünnepség az iskolában 
 
 

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

Vers, I. helyezés: Farkas Emese 
II. helyezés: V. Szabó Boróka  
III. helyezés: Farkas Hanna 

Próza, I. helyezés Lieszkovszki Gergő 
II. helyezés Kerekes Lilla 
III. helyezés Kiss Gábor 

Különdíj: Megyesi Luca 
Felső tagozat 

Vers, I. helyezés: Sztebel Judit 
II. helyezés: Antal Bence, 
III. helyezés: Horhi Márta 

Különdíj: Kovács Emese 

Ja
nu

ár
 

22. Együtt szaval a nemzet 
 
 

5. Színházlátogatás, Karinthy Színház, Budapest: 
A kis herceg 

Fe
br

uá
r 13. Farsang 

Bendegúz Tehetségkutató, házi verseny 
Területi szépkiejtési verseny Vácon 

Horhi Márta: III. helyezés, 
Varga Márton: III. helyezés 
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7-13. Acsai Petőfi napok 
Angol nyelvi játékok csapatverseny 

I. helyezés: Fazekas Dávid-Szabó Dávid-Szőcs Nóra 
II. helyezés: Sztebel Judit-Horhi Márta-Veres Tamás 
III. helyezés: Benyó Tamara-Varga Márton-Lieszkovszki Anikó 

Szépírás 
I. helyezés: Megyesi Enikő 

Helyesírás 
2. osztály, I. helyezés: Megyesi Luca 
4. osztály, I. helyezés: Megyesi Enikő 

Nyelvi játékok 
I. helyezés: Sztebel Judit-Horhi Márta-Szőcs Nóra 
II. helyezés: Benyó Tamara-Herceg Kitti-Müller Fredrik 
III. helyezés: Hinel Domonkos-Berecz Kíra-Megyesi Enikő 

Versmondó verseny 
I. helyezés: Horhi Márta 
II. helyezés: V. Szabó Boróka 

Megyesi Enikő 
Szőcs Nóra 

III. helyezés: Farkas Hanna 
Sztebel Judit 
Varga Márton 

Énekverseny 
I. helyezés: Dobó Emese 

16. Kvassay versenyek, Őrbottyán 
Szövegértés 

I. helyezés: Megyesi Luca 
Megyesi Enikő 

Matematika 
VI. helyezés: Müller Fredrik 

Helyesírás 
I. helyezés: V. Szabó Boróka 
IV. helyezés: Benyó Patrícia 

19. 1. és 2. osztályosok a Maki játszóházban 

27. Rákóczi-nap: az iskolánk névadójának születésnapja alkalmából 
szervezett versenyekre, vetélkedőkre a környező iskolákból 
is vártunk versenyzőket.  

Bendegúz megyei döntő 
I. helyezés: Megyesi Luca 
VIII. helyezés: Megyesi Enikő 

M
ár

ci
us

 

30. Színházlátogatás, Dunakanyar Színház: Kolontos Palkó 
1., 2.,és 4. osztály 
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1. Dunakanyar Népművészeti Verseny, Sződliget 
Rózsafák csoport, arany minősítés: 

Dobó Dorottya-Mikolai Nóra-Megyesi Luca 
Tavaszhívogatók csoport, ezüst minősítés: 

Kerekes Lilla-Dobó Emese-Molnár Lőrinc 
Virágok csoport, bronz minősítés: 

Vasas Lilla, Vasas Virág 
Szólóének: Horhi Márta arany minősítés 
Népmonda: Sztebel Judit bronz minősítés 

V. Szabó Boróka dicséret 
8. Népdaléneklési és népi hangszerek verseny, Kisnémedi 

Ének: Dobó Emese, dicséret 
Citera: Szekeres Jázmin, dicséret 

A költészet napja tiszteletére rendezett iskolai nyelvi, irodalmi 
versenyek. 

M
ag

ya
r n

ye
lv

 h
et

e 

Helyesírás 
3-4. osztály: I. helyezés: Megyesi Enikő 

II. helyezés: Szakolczai Máté 
III. helyezés: Kerekes Lilla, Dobó Emese 

5-6. osztály: I. helyezés: Pataki Lorett-Horhi Márta 
II. helyezés: Szresen Dorina-Vasas Virág 

7-8. osztály: I. helyezés: Varga Márton 
II. helyezés: Benyó Tamara 
III. helyezés: Oszaczki Patrik 

Szépkiejtési 
3-4. osztály: I. helyezés: Megyesi Enikő 

II. helyezés: Lieszkovszki Gergő 
III. helyezés: Kerekes Lilla, Dobó Emese 

5-6. osztály: I. helyezés: Horhi Márta 
II. helyezés: Oszaczki Szabina 

7-8. osztály: I. helyezés: Varga Márton 
II. helyezés: Herceg Kitti 
III. helyezés: Mráz Alexandra 

Példamondat-jelölés 
I. helyezés: Szőcs Nóra, Varga Márton 
II. helyezés: Sztebel Judit 

Nyelvi Játékok 
2-5. osztály: I. helyezés: Weisz Endre 

II. helyezés: Antal Bence 
III. helyezés: Megyesi Enikő 
Különdíj: Megyesi Luca 

6-8. osztály: I. helyezés: Szabó Dávid 
II. helyezés: Varga Márton 
III. helyezés: Szőcs Nóra 
IV. helyezés: Horhi Márta 
V. helyezés: Benyó Tamara 

Á
pr

ili
s 

24. Szilárd Leó verseny, Váchartyán-Kisnémedi 
Kémia: III. helyezés: Oszaczki Patrik 
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9. Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia XVI. nyelvÉSZ tanulmá-
nyi versenyének országos döntőjén IV. helyezést ért el 

Megyesi Luca, 2. osztályos tanuló 

13. Rendhagyó osztályfőnöki óra 
Előadás 7-8. osztálynak: Társadalmi előítéletek, a Holokauszt 

emlékközpont és a Váci Közéleti Egyesület szervezésében. 

15. Hidvégi-Üstös Pál Kultúrák és kihívások című előadása, úti beszá-
molója. Az Együtt az Élő Tiszáért mozgalom bemutatása. 

16. Medve Szabadtéri Versenyek, Budapest, Óbudai-sziget 
Az első alkalommal megrendezett óbudai-szigeti Medve Sza-
badtéri Matekverseny kb. 1300 résztvevővel zajlott. 

21. Hulladékgyűjtés 
Böngész országos környezetismereti levelezős verseny 

Lieszkovszki Gergő, IV. helyezés 

22. Gyermeknap 

26-29. Nagybörzsönyi erdei iskola, 4. osztály  

27. Országos kompetenciamérés 
Az előző két év eredményei: 

Matematika 

Év 2013 2014 
Osztályok 6. 8. 6. 8. 
Iskolánk eredménye 1531 1655 1306 1660 
Országos átlag 1489 1620 1491 1617 
Községi iskolák 1436 1558 1456 1570 

Szövegértés 

Év 2013 2014 
Osztályok 6. 8. 6. 8. 
Iskolánk eredménye 1444 1469 1306 1512 
Országos átlag 1497 1555 1481 1557 
Községi iskolák 1428 1493 1430 1497 

M
áj

us
 

28-29. Osztálykirándulások 

 
10. Egészségnap, előadások a védőnő és a rendőrség ifjúsági osztályá-

nak segítségével. 

12. Tanévzáró labdarúgó torna Kosdon: 1-2. osztályosok, I. helyezés 

13. Ballagás Jú
ni

us
 

19. Tanévzáró ünnepség 



 18 

 
ORSZÁGOS LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY – BENDEGÚZ 

AKADÉMIA 
 
 

Már 8. éve, hogy tanulóink közül egyre többen beneveznek a szegedi központú 
levelezős versenyre.  
Választható tantárgyak: matematika, környezetismeret, magyar nyelv, irodalom, szö-
vegértés, angol, felső tagozatban történelem és biológia is.  
Idén 4 tantárgyból 17 tanuló versenyzett. A feladatok postán, borítékban érkeznek, és 
ugyanúgy küldjük be a megoldásokat, illetve mód van internetes beküldésre is, amit 
egyre többen választanak. Egy tanévben 4 forduló van. Akik ezen a legjobban szere-
pelnek, részt vehetnek a Tudásbajnokságon is, ami a Győztesek Versenye.  Erre most 
Szakolczai Máté 3. osztályos tanuló kapott lehetőséget. A megyei versenyt Budapesten 
rendezték meg, ahol Máté környezetismeret tantárgyból 4. helyezést ért el.  
 

Nyelvőrségben a Bendegúzzal! 
NyelvÉSZ Nemzetközi tanulmányi verseny 

 
A magyar nyelv ifjú nyelvőrei a Bendegúz keretein belül NyelvÉSZ anyanyelvi 

versenyre is jelentkezhettek. A házi verseny megrendezése után a legjobbak mehettek 
a megyei fordulóra. Nálunk Megyesi Luca második osztályos tanuló versenyzett to-
vább, és 1. helyezést ért el Pest megyében, így őt delegálták az országos döntőbe Sze-
gedre. Ott évfolyamonként a megyei forduló első helyezettjei, a budapesti és határain-
kon túli legjobbak, valamint további 10, az országos rangsor szerint legjobb eredményt 
elérő diák juthatott. Luca itt ért el 4. helyezést, amiért dicséret és elismerés jár neki. 
Nehéz próbán szépen szerepelt, büszke lehet a tudására. 
Gratulálok a 2014/2015-ös tanév versenyzőinek, nyerteseinek és mindenkinek jó pihe-
nést kívánok a nyárra! Jövő tanévben újra várom a jelentkezéseteket! 
 

Bajnainé Tölgyesi Tünde 
pedagógus 

 
 
 

ORSZÁGOS NYELVÉSZ VERSENYEN VOLTAM SZEGEDEN 
 
 

Erre a versenyre jelentkezni kellett. Az osztályból többen is részt vettek rajta. 
Az 1. (iskolai) fordulóról lehetett bejutni a megyeibe. Nővérem és én bejutottunk. Ott 
1. lettem, tovább jutottam az országos döntőbe (Minden első helyezett továbbjutott).  

Május 09-én, szombaton tartották a versenyt. Egy nappal előtte elutaztunk. 
Másnap délelőtt elmentünk abba az iskolába, ahol a versenyt rendezték. Nem volt ide-
gen hely, már jártam ott 1. osztályban, amikor Baranya megyéből jöttem. Nemsokára 
elkezdődött a verseny. A teszt 16 feladatból állt. Mindenki írni kezdett. Mikor elké-
szültem, apukám várt a terem előtt. Mivel csak a kódlapot kellett beadni, ő átnézte a 
lapot, amelyen ceruzával dolgoztam. Azután elmentünk ebédelni, majd sétáltunk, ját-
szótéren játszottunk. Azután visszamentünk az eredményhirdetésre. Ott még ment a 



 19 

„táncház”, de hamarosan elkezdődött az eredmények kihirdetése is. A 15. helyezéstől 
hirdették visszafelé. Csak sorolták, de én még mindig nem hallottam a nevemet. Végül 
is kihirdették, hogy a XVI. Országos Nyelvész verseny 2. osztály 4. helyezettje én va-
gyok! 13 hellyel feljebb csúsztam, mert 1. osztályban 17. lettem. Idén felállhattam a 
dobogóra is. Megnéztük (ki volt írva) hány pontot szereztem: 15 pontot. 
 
Ha tehetem, jövőre is elindulok ezen a versenyen! 
 

Megyesi Luca 
2. osztályos tanuló 

 
 
 
 
 
 

 
 

TÁBOR BALATONBOGLÁRON 
 
 

Mint mindig, Ildi néni tavaly nyáron is szervezett tábort az anyanyelvi szakkö-
rösöknek. Itt rengeteg előadásban és agyat tornáztató feladatban volt részünk. Egy ze-
neiskolában laktunk. A Balatonhoz a Felvidékről és Erdélyből is érkeztek anyanyelvi 
szakkörösök. Összesen ötvenhatan voltunk. Minden nap strandoltunk és fürödtünk a 
Balatonban. 
Rengeteg előadást hallhattunk. A „Beszélni nehéz!” mozgalom vezetője, Kerekes Bar-
nabás tanár úr is meglátogatott minket. Szerveztek nekünk versmondó-, szépkiejtési-, 
nyelvi játék-, tehetségkutató- és példamondat jelölő versenyt. Elmentünk bobozni is és 
a szabadtéri nyelvi akadályverseny után újra megcsodálhattuk a Gömbkilátót. Utolsó 
este Bordi Andrással együtt énekeltünk és vidám szituációs játékokat játszottunk. Egy-
szer Ildi néni vezetésével csángó táncot jártunk, és az ezt követő este pedig Kriszta né-
nivel reneszánsz táncot lejtettünk. 
Szerintem remek volt Balatonbogláron és remélem, hogy idén is mehetek. 
 
 

Szőcs Nóra 
6. osztályos tanuló 
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BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 

 
2014. november 7-én délután rendezték a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

megyei fordulóját a váci Árpád Fejedelem Általános Iskolában.  
Ezúttal az iskolánk négy csapattal vett részt. Két negyedikes csapattal, egy ha-

todikossal és egy nyolcadikossal. E napon minden tudásunkat összeszedve versenyez-
tünk más iskolákból jött diákokkal. Mindenféle irodalmi és nyelvi játékos feladat volt. 
A verseny végét egy kongás jelezte. Csak pár nappal később tudtuk meg az eredmé-
nyeket. Mi nyolcadikosok bekerültünk az első 6 helyezett közé, és izgatottan vártuk az 
eredményhirdetést, ami Pesten a Szent István Gimnáziumban volt. Egy hét múlva a 
gimnáziumban tudtuk meg, hogy hatodikok lettünk. Ildi néni és mi is nagyon örültünk, 
hogy jobb helyezést értünk el, mint tavaly. Az elért helyezésért díjat (jutalmat, ajándé-
kot) nyertünk, amiben egy bolyais pólót is kaptunk. A csapattársaimmal mindig ilyen 
pólóra vágytunk. Utolsó évünkre ezen a versenyen sok élményt szereztünk. 

A hatodikosok, csapattársaim, Horhi Márta Dóra, Kovács Emese Réka, Szőcs 
Nóra, és én kilencedikek lettünk. A negyedikeseket két csapat képviselte. Egyik tagjai: 
Megyesi Enikő, Farkas Hajna, Dobó Emese, Benyó Patrícia, a másik: Hinel Domon-
kos, Berecz Fanni, Berecz Kíra, Kerekes Lilla.  
Habár idén nem nyertük meg a megyei versenyt, mégis nagyon jó volt, és jövőre is 
megpróbálkozunk vele. 
 
 

Sztebel Judit, Benyó Tamara 
6., 8 osztályos tanulók 

 
 
 

A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ 
 
 

A cirkusznak minden korosztály számára megvan a maga varázsa. Ezért is egy-
szerű dolog cirkuszlátogatást szervezni. Évente két alkalommal, ősszel és tavasszal 
egy teljes buszt megtöltve látogatunk el a fővárosba, ahol mindig jó szórakozásra talá-
lunk. Ősszel a Zéró gravitáció című előadás nyitásaként a legkorszerűbb fény- és 
hangtechnikával varázsolták el a különleges cirkuszélményre vágyó közönséget. Majd 
a marokkói tornászok kimagasló akrobatikus tudást igénylő számban egymás vállára 
állva több embernyi magas gúlákat, emberi piramisokat alkottak. Egy cseh származású 
hölgy a kötélen lengve bebizonyította, hogy a hajunknál fogva és függeszkedve is le-
het forogni, karikát dobálni. NEKÜNK NÉZŐKNEK MÁR SZINTE FÁJT. Átéltük a 
gumikötél-ugrás fantasztikus izgalmát. A négy fiatal lány a kupolában röpködve, légi-
esen könnyed produkciókkal kápráztatta el a nézőket: megszámlálhatatlan szaltó és 
gyönyörű akrobatikus mutatványok közepette szurkoltunk a lányoknak. Nem kevésbé 
az öt kínai hölgynek, akik magas, egykerekű biciklin mutatták be virtuóz zsonglőrtu-
dásukat. A produkció egyik legemlékezetesebb részében az egyik artistanő a biciklin 
egyensúlyozva feje tetején gyűjtötte össze a repülő tányérokat és csészéket. Egy fiatal 
német lány a lengőtrapézon bizonyította be, hogy a cirkuszban a szépség, a nőiesség és 
az erő összekapcsolódhat. A művésznő lélegzetelállító szaltókat mutatott be a lengő-
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trapéz és a kötéllétra kombinációjával. Egy kanadai akrobatikus ugrócsoport a levegő-
ben repülve, szaltózva nyaktörő mutatványokat adott elő a hatalmas üvegfal két olda-
lán elhelyezett gumiasztalokon. Természetesen a műsor alatt többször feltűnt a bohóc, 
aki bár esetlenül és pimaszul közelített a közönséghez, páratlan ügyességről tett tanú-
bizonyságot. 

Tavasszal a Magyar Cirkuszcsillagokkal ismerkedtünk. Nyitásként két fiatal 
lány a magasban egy karikán mutatott be rendkívüli hajlékonyságot igénylő mutatvá-
nyokat. A négytagú Chalimero csoport deszkaszáma ötvözte az akrobatika és a tánc 
elmeit, megmutatta az artistaművészet előadó-művészeti oldalát, így szinte színházi 
előadáson érezhettük magunkat. Majd kutyák lepték el a manézst, akik gazdájuk köz-
reműködésével szórakoztató mutatványokkal kápráztatták el a nagyérdemű közönsé-
get. Ezután Pakucza József erőművész következett, akit a magyar Herkulesként ismer-
hetünk. A kilőtt ágyúgolyót szabadkézzel kapta el. Ádám és Benjamin egy függőleges 
rúdon mutatta be produkcióját, mely erőt, ügyességet és kitartást igényelt. Majd érke-
zett az equadori kígyóember. A szenzációs produkció megcáfolt mindent, amit eddig 
az emberi test anatómiájáról tudtunk. Borzongató, hihetetlen és egyben csodálatra mél-
tó volt a teljesítmény. Utánozni kizárt dolog. Richter Flórián lovaival és elefántjával 
mutatott be különleges műsorszámot a legkisebbek örömére. Sőt Szandra az elefánt 
megborotválta a közönség egy tagját.  Egy fiatal fiú biztosító kötél és háló nélkül, 
rendkívüli egyensúlyérzékkel ment végig a magasban kifeszített dróton egykerekű bi-
ciklivel, karikán, de ugyanilyen magabiztosan ugrókötelezett is. Produkciójának legiz-
galmasabb része az volt, amikor a dróton elhelyezett széken ülve, majd állva egyensú-
lyozott. A Rippel fivérek kézegyensúlyozó számukkal mutatkoztak be. És persze itt 
sem hiányozhatott a bohóc, aki nagymamaként tért vissza többször, kellően idegesítve 
a fellépőket és főleg a porondmestert, a nézők legnagyobb örömére. 
 
A cirkusz örök és állandó. Jövőre természetesen újra szervezünk látogatást az előadá-
sokra. 
 
 

Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó 
szervező 

 
 
 

ACSAI PETŐFI NAPOK 
 
 
Az előző évek hagyományait követve, iskolánk idén is részt vett az immár több 

alkalommal megrendezésre kerülő acsai Petőfi napokon, ahol különböző verseny-
számokban mérhettük össze tudásunkat más iskolák tanulóival szemben. Számunkra a 
verseny 2015. március 11-én, egy szerdai délután kezdődött a magyar nyelvi játékok-
kal. A feladatokat háromfős csapatokban oldottuk meg. Minden kérdésre kb. 5 percünk 
volt. A feladatok igen játékosak voltak, így nem fogtak ki rajtunk. Az egy órán át tartó 
versengés után az iskola osztálytermeiben finom uzsonnával vártak bennünket. Kis idő 
elteltével megtudtuk az eredményeket. A 4-5-6. osztályosok kategóriájában 3. helye-
zett lett a 4. osztályosok csapata (Berecz Kíra, Megyesi Enikő, Hinel Domonkos), míg 
a mi csapatunk 1. helyezést ért el (Kovács Emese, Sztebel Judit, Horhi Márta). A 7-8. 
osztályosok kategóriájában a nyolcadik osztály versenyzőinek a 2. helyet sikerült el-
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nyerniük (Herceg Kitti, Benyó Tamara, Müller Fredrik). Másnap angol nyelvi játékban 
mérhettük össze tudásunkat. A verseny eseményei az előző naphoz hasonlóan zajlottak 
le. Az eredményhirdetésnél örömmel hallottuk, hogy az 1. és 2. helyezést is a mi osztá-
lyunk nyerte meg (Fazekas Dávid, Szabó Dávid, Szőcs Nóra valamint Sztebel Judit, 
Veres Tamás, Horhi Márta). A 7-8. osztályosok kategóriájában tanulóink, 2. helyezést 
értek el (Benyó Tamara, Lieszkovszki Anikó, Varga Márton). A hetet végül a szavaló-
verseny zárta. Ez volt az a verseny, ahol talán a legjobban izgultunk. Az eredményhir-
detésnél azonban kiderült, hogy megérte izgulnunk, mivel nagyon jó helyezéseket ér-
tünk el. 3. helyezést ért el Farkas Hanna a 2. osztályból, míg V. Szabó Boróka a 2. he-
lyezett lett. A 4. osztályosok közül Megyesi Enikő szintén a 2. helyen végzett. Az 5-6-
os korcsoportban mi vittük el mind a három helyezést. 3. helyezett lett Sztebel Judit, 2. 
helyezett lett Szőcs Nóra, míg én az elő helyen végeztem. A 7-8. osztályos korcsoport-
ban 3. helyezett lett Varga Márton. 
Minden verseny végén nagyon örültünk egymás sikereinek és a sok gratulációnak. 
Boldogan tértünk haza és büszkék voltunk arra, hogy a Rádi II. Rákóczi Ferencz álta-
lános iskolát képviselhettük a versenyen. A kiváló eredményeink, tanáraink Ildi és 
Kriszti néni felkészítő munkáját is dicsérik.  
Köszönjük!  
 
 

Horhi Márta Dóra 
6. osztályos tanuló 

 
 
 

ERZSÉBET TÁBOR 2014. 
 

Augusztus 10-én, vasárnap reggel 7 órakor indult a buszunk az iskola elöl. 
Könnyes szemű szülők búcsúztattak bennünket, mi pedig izgalommal néztünk a ránk 
váró 6 nap elé. 
A gyenge forgalomnak köszönhetően viszonylag gyorsan megérkeztünk a Velencei 
pihenőhely parkolójába. Itt tartottunk egy rövid megállót, mozogtunk egy kicsit, majd 
folytattuk utunkat Fonyódliget felé. 

A táborba érkezvén a regisztráció után elkalauzoltak bennünket szálláshelyünk-
re. A 49-es és 50-es faházban helyeztek el minket. A lányoké lett a 49-es, ezek 6 ágyas 
szobák voltak, a fiúké az 50-esben 4 ágyasak. Sajnos a fiúk mellé más csoportból is 
kerültek gyerekek. A szobák elfoglalása, az ágyak kiválasztása után elsétáltunk az 
ebédlőbe, ahol finom ebéddel várlak bennünket. A délutánra is gondolván uzsonnáról 
is gondoskodtak. 
Ezután birtokba vettük a Balatont. Jólesett megmártózni a habokban a hosszú utazás 
után. 5 órától kézműves foglalkozáson vettünk részt, ahol mindenki elkészíthette az 
otthonra szánt ajándékot. Volt gyertyamártás, bőrözés, nemezelés, textilfestés, papírvi-
rág készítés. Vacsora után zászlófelvonás és tábornyitás következett.  
Az esti lefekvés kicsit elhúzódott, jó volt újra együtt lenni a barátokkal. Sajnos az éj-
szaka folyamán azonban nemcsak a barátaink voltak jelen. A fiúk házában különös 
társaságot kaptunk. Az enyhe télnek, az előző csoport gondatlanságának és a telihold-
nak köszönhetően belopakodtak hozzánk az egerek. Izgalmas volt az éjszaka további 
része. Riasztottuk az éjjeliőrt, a biztonsági szolgálatot és mindenkit, aki csak mozdít-
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ható volt. A fiúk felköltöztek az emeletes ágyak felső szintjére és ott aludtak végre el. 
Szerencsére másnap gondoskodtak a rágcsálók irtásáról, később nem találkoztunk Cin-
cin lovagokkal. Viszont a lakótársakat kiköltöztették szanaszét a tábor területére. En-
nek hála a lányok beköltöztek az 50-es faházba, ami így csak a miénk lett.  

Reggeli után táborismereti csapatversenyen vettünk részt. Kérdéseket kaptunk a 
táborról és közvetlen környékéről, a Balatonról, a viharjelzésről. Kisvonattal elmen-
tünk Fonyódra, itt kaptuk meg a feladatlapot. A versenyben az alsó tagozatosok csapa-
ta hibátlanul dolgozott és I. helyezést ért el.  
A délutánt fürdéssel töltöttük. Este színházi előadás keretében megnéztük a Többsincs 
királyfi című mesejátékot. Este fáradtan zuhantunk az ágyba. Persze a mesemondás itt 
sem maradhatott el. A tárházból székely népmesék kerültek elő. 
A keddi ébresztő után reggeli tornával kezdtük a napot. Ezután jólesett a gazdag regge-
li, és az előkészített tízóraira is szükség volt. Izgalmas délelőtt előtt álltunk. Először a 
Bringaakadémia által felállított pályán tekerhettünk végig időre illetve társainkkal ver-
senyezve, majd a mini kalandpark akadályait kellett leküzdenünk. Nagyon jókat nevet-

tünk és szinte észre sem vettük, hogy eljött a dél. Ebéd után a vízi kalandparkba men-
tünk. A vízben küzdöttük le a mászófalakat, csúszdáztunk, ugráltunk a felfújt játéko-
kon. Na és persze az időnk lejártával pancsoltunk, úsztunk. A fiúk a foci bajnokságban 
indultak, de sajnos az első meccsen kiestek. Este a nagysátorban felejthető koncerten 
voltunk. Éjszaka azonban próbára tették a bátorságunkat. A sötétben 10 fős csapatok-
nak 5 állomásból álló akadálypályát kellett leküzdeni. Ezután senkit nem kellett altat-
ni. Másnap ismét tornával kezdtük a napot.  
Mivel gyönyörű idő volt, reggeli után azonnal a strandra mentünk, sőt ebéd után is a 
fürdőzést választottuk. Ezt csak rövid időre szakítottuk meg, amíg a kapurarúgó baj-
nokság zajlott. Itt taroltak a rádi fiúk, Kiss Gábor első, Juhász Balázs második helye-
zést ért el. 
Este a Szigony zenekar szórakoztatott bennünket magyar népzenével, a néptánccal. Az 
új táncok tanulása kifullasztotta a társaságot. 
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Csütörtökön szomorú, esős időre ébredtünk, de nem keseredtünk el. Kihasználtuk az 
időt, hogy elkészítsük iskolánk plakátját, mely a későbbiekben az ebédlő falát díszíti 
majd. Eközben két csapatunk küzdött az Erzsébet vetélkedőn. Az Oszaczki Patrik, 
Mráz Dominik, Szunter Bence, Oláh Viktória alkotta csapat 2. helyezést ért el. Ezután 
dacolva az esővel buszra szálltunk és eldöcögtünk Fonyódra. Ott felültünk a katama-
ránra, ami átvitt Badacsonyba. Bár nem szállhattunk le a hajóról, izgalmas érzés volt 
megtapasztalni, hogy az előző nap még kedvesen simogató Balaton a viharban hogyan 
dobálta azt az óriási hajót, amin utaztunk. A táborba visszatérvén következett a Ki mit 
tud?. A kicsik népdalokkal, a nagyok pedig a tábordallal indultak a versenyen. Nagy 
dicsőség, hogy a táborzáró díjátadón és zászlólevonáson felkérésre ők adhatták elő a 
produkciójukat. 
A nap és a tábor zárásaként DISCO-ba mentünk. Akadt azonban olyan is, aki még 
utoljára kiült a Balaton partjára, elköszönt a csillagoktól, a gomolygó felhőktől. 
Örömmel gondoltunk arra, hogy holnap viszontlátjuk szeretteinket és egy kicsit fájt a 
szívünk, hogy búcsúzunk a tábortól. 

Másnap átadtuk a tábort, a szobákat az új lakóknak. Ezen a napon értékelték a 
tisztaságot is. Két szoba is nyertes lett. Lakói: Dobó Emese, Berecz Fanni, Farkas 
Hajna illetve Oszaczki Szabina, Szresen Dorina, Lieszkovszki Anikó, Jánosi Petra. A 
fiúk közül Mráz Dominik és Szunter Bence különdíjat kapott a folyosó és a fürdők 
gondos rendezéséért. 
Uticsomaggal és élelemmel felszerelkezve nekivágtunk az útnak. Valahogy sokkal 
hosszabbnak tűnt. Talán mert fáradtak voltunk, talán azért, mert egy darab belőlünk ott 
maradt. 

Köszönjük az élményt, köszönjük a lehetőséget. Jó volt Fonyódon lenni, jó volt 
együtt lenni, jó volt rádi pedagógusként a rádi gyerekekkel lenni. 
Viszlát nyár, viszlát Fonyód, viszlát Erzsébet tábor! 
 
 

Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó 
a tábor szervezője 

 
 
 

TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ RÁKÓCZI NAPON 
 
 

2015. március 27-én volt. 9 órakor kezdődött a verseny. Gabi néni először be-
mutatta a versenyző csapatoknak a zsűrit, majd elmondta a beadandókra kapott ponto-
kat. Ezután elkezdődött a vetélkedő. Ebben az évben a Habsburgok volt a fő téma. 
Voltak karikázós kérdések és keresztrejtvény is. Szerintem a két legjobb feladat az 
volt, amikor festmények alapján személyeket kellett felismerni, és meg kellett rajzolni 
a Rákóczi-címer hiányzó részeit. Sietnünk kellett, mert ezután a Nyelvi játékok ver-
seny következett. Miután végeztünk, mindenki elment arra a versenyre, amire jelent-
kezett. Aztán az eredményhirdetés következett. Az első helyezett penci csapat lett, a 
harmadik kosdi. Nagy örömmel vettük csapattársaimmal, Horhi Márta Dórával és Sza-
bó Dávid Szilárddal, hogy másodikok lettünk. Egy másik rádi csapat negyedik lett, 
tagjai Kovács Emese Réka, Oszaczki Szabina és Szőcs Nóra voltak. Volt még két csa-
pat. Egyiknek tagjai Alföldi Bence, Juhász Balázs és Veres Tamás, míg a másiknak: 
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Mráz Eszter Alexandra, Mráz Dominik és Trávnyik Kristóf volt. Ők is szép eredményt 
értek el.  
 
Szerintem jó volt ez a verseny, jövőre is szívesen részt veszek rajta. 
 

A Rákóczi napon elért további eredményink 
 
Komplex anyanyelvi verseny alsó tagozatosoknak 

2. osztály 
Farkas Emese I. helyezés 
Megyesi Luca II. helyezés 
Farkas Hanna III. helyezés 

3. osztály 
Hugyecz Bianka II. helyezés 

4. osztály 
Farkas Hajna III. helyezés 

Rajzverseny 
1-2. osztály 3-4. osztály 

Farkas Hanna V. helyezés Berecz Fanni IV. helyezés 
Nyelvi játékok 
 II. helyezés: Horhi Márta, Kovács Emese, Sztebel Judit 
 III. helyezés: Lieszkovszki Anikó, Szabó Dávid, Szőcs Nóra 
Labdarúgás 

III. helyezés: Alsós csapat 
I. helyezés: Felsős csapat 

Futás 
Lányok Fiúk 

1-2. osztály 
I. helyezés:  Megyesi Luca III. helyezés:  Müller Áron 
II. helyezés:  Mikolai Nóra   
III. helyezés:  Dobó Dorottya   

3-4. osztály 
I. helyezés:  Benyó Patrícia   

5-6. osztály 
III. helyezés:  Kovács Emese   

 
 

Sztebel Judit 
6. osztályos tanuló 

 
 
 

A XXI. DUNAKANYAR NÉPMŰVÉSZETI VERSENY 
 

A versenyt 2015. április 1-én tartották. Autókkal vittek minket, Dobó Dorottya 
anyukája és Horni Márti apukája.  
Nagyon izgultunk, de Bartha Gabi néni, az énektanárnőnk nyugtatgatott minket. Csa-
patunk neve: Rózsafák. Kaptunk emlék „érmet”, amely fából készült, s beleégették azt 
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a dátumot, amelyen a versenyt tartották. Sokat kellett várni az eredményhirdetés-
re.(Addig az emeleten lehetett malmozni) Viszont a sok várakozásnak eredménye is 
lett: 

 6. osztályosok Virágok csapata (tagjai: Vasas Virág, Vasas Lilla) bronz 
minősítést kapott. 

 4. osztályosok Télkergetők csapata (tagjai: Dobó Emese, Kerekes Lilla és 
Molnár Lőrinc) ezüst minősítést kapott. 

 2. osztályosok Rózsafa csapata (tagjai: Mikolai Nóra, Dobó Dorottya és 
Megyesi Luca) arany minősítést kapott. 

Indultak egyéni versenyzők, népdaléneklő és mesemondók is. Sztebel Judit 6. o. tanuló 
mesemondó kategóriában bronz, V. Szabó Boróka 2. o. tanuló dicséretes minősítést 
kapott. Horhi Márta 6. o. tanuló népdaléneklés kategóriában arany minősítést kapott. 
 
Jól éreztük magunkat. Szívesen elmennénk jövőre is! 
 
 

Megyesi Luca, Dobó Dorottya 
2. osztályos tanulók 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A TERROR HÁZA 

 
 

2014. október 7-én mi, a 8. osztályosok a Terror házába látogattunk el. Itt meg-
ismertük, milyen volt az élet a Rákosi korszakban. 
A Terror házának a közepén egy tank van, ami olajban áll. Felmentünk a lépcsőn és 
felérve abba a terembe mentünk, ahol az az autó áll, amivel elvitték az embereket éj-
szaka. Olyan folyosón mentünk át, ami a zsírt jelképező műanyaggal volt borítva, jel-
képezve a beszolgáltatásokat. Láttunk egy olyan termet is, aminek a közepén egy nagy 
kereszt volt. Itt elmondták, hogy az egyházat sem kímélték, a papokat, köztük Mind-
szent Józsefet is elhurcolták. Láttunk olyan szobát, aminek szőnyegén az összes mun-
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katábor volt látható. Ezután lifttel lementünk az alagsorba, ahol láttuk azokat a kamrá-
kat, ahol kínozták azokat az embereket, akiket koncepciós perbe fogtak. Az utolsó 
szobában olyan képeslapokat láttunk, amiket az Amerikába menekült magyarok az itt 
élő magyaroknak küldtek.  
 
Nagyon jó kirándulás volt, de nagyon rossz volt látni, hogy milyen volt az élet az 50-
es és 60-as években. 
 

Oszaczki Patrik 
8. osztályos tanuló 

 
 
 

MEDVEBOCS SZABADTÉRI MATEKVERSENY 
 
 
Május 16-án szombaton elindultunk az Óbudai-szigetre Éva nénivel, Kovács Emesével 
és Veres Tamással a Medvebocs matekversenyre. A megmérettetés 9-kor kezdődött. 
Mi elég korán értünk oda, úgyhogy bőven volt időnk körülnézni és regisztrálni. Kap-
tunk egy menetlevelet és egy térképet a szigetről, amin meg voltak jelölve az állomá-
sok helyei. A verseny részeként bebarangoltuk az egész szigetet és eredményhirdetés 
után elmehettünk a szigeten lévő játszótérre. A versenyt nagyon élveztük és jövőre is 
szívesen ellátogatnánk oda. 
 

Szőcs Nóra 
6. osztályos tanuló 
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ERDEI ISKOLA NAGYBÖRZSÖNYBEN 
 
 

Hagyományainkhoz híven május végén a 4. osztályosok erdei iskolába mehet-
tek. Bár szemünk gyakran tekintett az ég felé könyörögve a csapadékmentes időjárás-
ért, nem úsztuk meg idén sem eső nélkül. Pünkösd hete végig áztatta a földeket és per-
sze az erdőt. Csizmákkal, bakancsokkal felszerelkezve indultunk el kedd reggel Nagy-
börzsönybe. 
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Megérkezve elfoglaltuk szállásunkat. A szobákba kerülő gyerekek már hetekkel 
előtte csapatokba szerveződtek és előzetes feladatokat oldottak meg. Voltak Erdőla-
kók, Sünök, Vadmacskák és Pézsmapockok. A gyors csomagolás után együtt kimen-
tünk az erdőbe. Minden csapat elmondta a csatakiáltását és köszöntötte az erdőt, mely 
négy napra befogadott bennünket. 
 
Kedves Erdőbarátunk! 
Köszönjük, hogy beléphettünk országodba. Ígérjük, hogy vigyázni fogunk rád és a 
benned lakó élőlényekre. Csendben leszünk, nem zavarunk meg senkit és semmit, csak 
a kijelölt úton fogunk menni és nem hagyunk szemetet sehol. Nem szedjük le a védett 
növényeket, nem tördeljük le a fák ágait és vigyázunk a magoncokra. Figyelni fogunk 
minden kincsedre és értékedre. Kérjük erre a kis időre is fogadj minket szeretettel! 
 

Mi vagyunk a pézsmapocik,          Növényekkel táplálkozunk, 
Tele is van már a pocink.              Gyűjtögetünk, szorgoskodunk, 
Az erdő a mi otthonunk,                Meglásd, legyőzünk mindenkit, 
Kedves állatok vagyunk.               Mert mi vagyunk a pézsmapocik. 

 
Rengeteget beszélünk, 
Ildi néni a vezérünk. 
Ezért mi most megmutatjuk, 
Hogy mit tudnak a pézsmapockok! 
 

A gyerekek ezen a napon állatnevet választottak maguknak. Ezen szólították egymást. 
Ha állat lennék, ......... szeretnék lenni, mert ............... A délután Áron bácsival telt. 
Először a víz körforgását játszottuk el dobókockák segítségével, majd következett a 
legizgalmasabb feladat. A sáros, iszapos zubogó patakban élőlényeket kellett keres-
nünk sziták, szűrők segítségével.  Találtunk is rákokat, tegzeslárvát, kérészlárvát, és 
más egyéb makro gerinctelen élőlényeket, melyeket azután mikroszkóp alatt vizsgál-
tunk meg. Rendkívül érdekes volt a csalán szőre, a virágok porzója, a tetvek vándorlá-
sa a mikroszkóp nagyításában. A békát azonban egy lány sem akarta megcsókolni, így 
az átváltozásról nincs információnk, nem láthattuk a herceget. 

Másnap reggel 7 órakor ébresztő után közös tornával indítottuk a napot, majd a 
szobáinkat tettük rendbe a szobatisztasági versenyre. 
Szerdán Barbara és Lilla segítségével, akik a Magosfa Alapítvány munkatársai, a ter-
mészet adta kincsekből készítettünk ajándéktárgyakat. Köveket és diót festettünk, álla-
tokat formáztunk meg. Délután az erdőben túlélési gyakorlatokat végeztünk, megis-
mertük az iránytű működését, a tájékozódást segítő nyomokat és hangokat, hordágyat, 
hidat és bunkert építettünk az erdő mélyén. Megtanultunk tüzet gyújtani gyufa nélkül. 
A nap végén elkészítettük a saját erdei képünket virágszirmok, levelek, termések segít-
ségével. Este számháborúztunk, és természetesen nem maradhattak el a feladatlapok 
sem. Csütörtökre egész napos túrát terveztünk. Szerencsére itt már az időjárás is ve-
lünk volt. Ragyogó napsütésben gyülekeztünk az étkező melletti tisztáson. Barbarával 
a térkép segítségével végigjártuk az utat, amit a nap folyamán meghódítunk. Megis-
mertük a turista utak jelzéseit, a szintvonalakat és magassági jelöléseket.  
Mindenki nyakába akasztotta az iránytűt, és a hideg élelemmel felvértezve elindultunk. 
Az első játékunkban el kellett vezetni a bekötött szemű társunkat egy fához, amit ő vé-
gigsimogatott, majd később vissza kellett találnia a kiválasztott növényhez. 
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Túránk során rengeteg lábnyomot sikerült a felázott talajban beazonosítani. Őz, szar-
vas, vaddisznó gyakori látogatója volt a pataknak. 
Kezünkben levelekkel vizsgálódtunk, vajon melyik növényhez tartozhat. A megtalált 
fáról jellemzést készítettünk (magassága, törzse, kora, fajtája) és törzséről, leveléről 
lenyomatot készítettünk.  

Első pihenőnk a Lajos-forrásnál volt. A kulcsos házban egy pihenni vágyó re-
metébe botlottunk, aki nem túlzottan örült megjelenésünknek. A folytatásban megis-
merkedtünk ehető növényekkel, megszelídítettük a csalánt, bár ez nem mindenkinek 
sikerült tökéletesen. Na, az ő szájpadlásuk kicsit bánta a kalandot. De a madársóska és 
a podagrafű finomnak bizonyult. 
Kisirtáspusztán újra megpihentünk, és szólások, közmondások párosítását végeztük el, 
melyek mind a fához kapcsolódtak. Érdekes sétát tettünk a lombkorona szinten. Tükör 
segítségével vizsgáltuk a felettünk lévő szintet. A pihenőhelyen talált telefon gazdáját 
a táborba visszaérve felhívtuk. Jó érzés volt az anyuka örömét hallani, hogy ilyen szu-
per gyerekek is vannak még. 
Este rókavadász játékot játszottunk. A fővadászi címes Kiss Gábor érdemelte ki. 
Éjszaka sem maradtunk program nélkül. Bátorságpróbára indultunk a sötét erdőbe. Na, 
itt derült ki, ki a legény a gáton. Örömmel jelentem, minden kisfiú és kislány kiállta a 
próbát. A sötét erdő mélyéről Áron bácsi különböző állatok hangját hallatta, ezeket 
kellett felismerni. Fáradtan tértünk nyugovóra. De a szokásos kullancs vizit persze ma 
sem maradhatott el. 

Reggel gyors csomagolás és irány a falu. Már vártak bennünket a Malomban és 
a Lekvárlakban. Több mint 90 féle finomság közül válogathattunk, kóstolhattunk és 
versenyezhettünk az ízek felismerésében. Beavattak a titokba: kevés cukor, sok gyü-
mölcs, óriási üst, szabadtűz és szeretet. 
A táborba visszaérve már várt ránk az erdei kisvonat. Ezzel felmentünk egészen 
Nagyirtáspusztáig. Itt sétáltunk, beszélgettünk. Megnéztük az építkezést. Megtudtuk, 
hogy folytatódik a pálya építése és összekötik Márianosztrával. Így már egy szép hosz-
szú pályaszakasz áll a kirándulók rendelkezésére. 
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A visszaúton kicsit fáradtan, a legtöbben magukba mélyedve ültek. Lepergett előttünk 
ez a pár nap. A vélemény egyöntetű volt. Ide bármikor szívesen visszajönnénk.   
Köszönjük az Önkormányzat és a Cetelembank támogatását, hogy négy feledhetetlen 
napot tölthettünk együtt. Hála a szülőknek, akik a pályázat összeállításában, a szavaza-
tok összegyűjtésében és a szállításban segítségünkre voltak. 
De nem feledkezhetünk meg vendéglátóinkról sem. Köszönjük az erdőnek, hogy fel-
tárta előttünk kincseit és külön köszönet a tábor fenntartóinak, Kálmán bácsinak és 
családjának, akik mindig finom étkeket tettek elénk. 
Az iskolába kicsit nehéz volt visszazökkenni, de az eredményhirdetés, a hét lezárása, 
az elkészült fotók megtekintése kicsit felidézte az együtt töltött napokat. 
A versenyt, amely tartalmazta az előzetesen kapott feladatlapok és a tábori munkák 
pontjait, a szobatisztaságot, a Vadmacskák nyerték. A csapat tagjai: Benyó Patrícia, 
Berecz Kíra, Gáspár Zsáklin, Kerekes Lilla, Szekeres Jázmin. Nem hiába mondták 

csatakiáltásukban: 
Mi vagyunk a vadmacskák, 
Nem vagyunk mi vak macskák. 
Karmolunk és harapunk, 
De neked dorombolunk. 
Erdőt járva vadászunk, 
Minden fára felmászunk. 
Szeretjük a népünket, 
Ők is szeretnek minket. 

Nagybörzsöny mindenkit visszavár. 
 

Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó 
a 4. osztály osztályfőnöke 
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VARÁZSERDŐBEN VOLTUNK 

 
Egyik nap az osztály elment Budapestre a Varázserdő kiállításra. Amikor beléptünk a 
tágas csarnokba, négyes csapatokra oszlottunk. A színes gömböket kellett követni és a 
kapott feladatlapra kellett feljegyezni a kérdésekre a választ. Például: mit tudnál fel-
emelni, ha ganajtúró bogár lennél? Hány ízlelőbimbója van a madarak nyelvének? 
Érdekes kérdésekre adhattunk választ. 
 
Szívesen elmennék még egyszer ilyen kiállításra. 
 

Megyesi Luca 
2. osztályos tanuló 

 
 

ADY ENDRE MÚZEUM 
 
 
2014. november 22-én elmentünk Budapestre, az Ady Múzeumba. Bementünk egy 
emeletes házba, ahol egy úriember megmutatta nekünk, hogy hová tegyük le a szemé-
lyes holmijainkat.  
Első helyiség, amibe bementünk a Kék szalon volt. Láttuk a régi stílusú bútorokat, 
amik nagyon szépek voltak. Az ajtó melletti komódon egy díszes órát tekinthettünk 
meg, amelyen a költő halálának ideje volt látható. A Kék szalon után a költő szobájába 
nyertünk betekintést. A szobában két ágy volt található, az egyik a szoba baloldalán, a 
másik a jobb oldalon található íróasztal mellett volt.  
A Kék szalon jobb oldalán volt Csinszka (a költő felesége) szobája. A szoba Csinszka 
személyiségét tükrözte. A többi bútorhoz hasonlóan, művészien kidolgozott fésülködő 
asztalt láthattunk a vitrinnel szemben. A sarokban láthattuk Csinszka, úri hölgyhöz 
méltó fekvő helyét. Havasi Judit előadóművész által megismerhettük a ház előkészü-
letének folyamatát, továbbá a költő és Csinszka életének szakaszait. A művésznő gyö-
nyörűen szavalta a költő verseit. 
 
Nagyon tetszett a kiállítás. 
 

 
Mráz Eszter Alexandra 

8. osztályos tanuló 
 
 
 

BIZTIBUSZ 
 

Az United Way Magyarország Alapítvány 2010-ben BiztiBusz néven elindított 
egy programot, mellyel önkéntes pedagógusok bevonásával iskolákon keresztül juttat-
ják el szándékaikat a gyerekekhez. Célja a gyermekeket érő balesetek megelőzése és a 
gyermekbalesetek számának csökkentése. Szórakoztató, játékos formában érjük el, 
hogy biztonságtudatosabban éljék mindennapjaikat és hogy elővigyázatosak, körülte-
kintőek legyenek. A tanulóknak szellemi feladványokat kell megoldani. A kérdések a 
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lakásban, udvaron és a vízparton - gyermekeket fenyegető veszélyhelyzetekre hívják 
fel a figyelmet. A felsősökét a halálos gyermekbalesetek elkerülésére is irányítják.  

Jómagam és Beregi Tibor tanár úr irányítjuk ezeket a foglalkozásokat, melyek 
elején és végeztével kérdőív segítségével mérjük a program hatásosságát. Ebben a tan-
évben is két osztály vett részt a foglalkozásokon.  
A BIZTIBUSZ már több, mint 181 általános iskolában, 393 önkéntes tanárral 44.000 
gyermekért tevékenykedik. 
 

Bajnainé Tölgyesi Tünde 
pedagógus 

 

 
 
 

A VÁCI TŰZOLTÓSÁGON VOLTUNK 
 
 

Pénteken, az utolsó tanítási napok egyikén a váci tűzoltóságon jártunk. Getz 
Viki osztálytársunk apukája és egy kollégája fogadott minket. Bemutatták a tűzoltóau-
tókat. Volt 12, 16 és 22 tonnás autó is. Az egyik autóba 6000 liter hab, egy másikba 
pedig 6000 liter víz fért bele. Volt egy autó, amelyben víz és hab keveréke volt. Az 
egyik tűzoltóautó 130 millió forintba került. Én felmászhattam azon a csövön, amelyen 
a tűzoltók csúsznak le riasztáskor. 
A bemutató után elfogyasztottunk egy hűsítő fagyit, majd birtokba vettük a közeli ját-
szóteret. Miután jól elfáradtunk, a menetrendszerinti járattal visszaindultunk az iskolá-
ba. 
 

Farkas Emese és V. Szabó Boróka 
2. osztályos tanulók 
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LÁTOGATÁS A KEREPESI ÚTI TEMETŐBEN 

 
A mai napon 2015. június 15-én ellátogattunk a Fiumei úton helyet foglaló te-

metőbe. Már magában az utazás is élvezetes volt.  
A temető hatalmas, így csak néhány dolgot emelnék ki az átélt élmények közül. Első 
állomásunk Vörösmarty Mihály sírja volt, ahol együtt elszavaltuk a Szózatot. Követ-
kező állomásunk Deák Ferenc kriptájába vitt. Gyönyörű volt. El sem tudtam képzelni, 
hogy ehhez képest Kossuth Lajosé milyen lehet. Nagy meleg volt, az út hosszú, az 
egyetlen megnyugvást csak a fák árnyéka és a lágy szellő nyújtotta. Megnéztük az is-
kolánkban tanult legnagyobb költőink sírhelyeit. Radnóti sírjánál csodálkozva vettünk 
tudomást arról, hogy neje milyen sokáig élt gyászba burkolózva. Sírjánál pedig elsza-
valtuk közösen a Nem tudhatom...c. verset. Ezután megtekintettük Semmelweis és Ba-
bits Mihály sírját is. Továbbá megnéztük Arany János és a Petőfi család sírját. Petőfi 
sírjánál elszavaltuk a Szeptember végén, a Tisza, a Reszket a bokor, mert, Nemzeti dal 
c. verseket, József Attila sírját keresve hamarabb leltünk Battyhány síremlékére. Mint 
általában az oroszlánokat minden sírról hazahoztuk volna, de nem sikerült. József Atti-
la sírjához végül egy úriember vezetett el minket, ahol Patrik a Születésnapomra, Dani 
pedig a Tiszta szívvel című verset mondta el. Sok híres ember sírjával találkoztunk, 
amelyek többségét észre sem vettük. A kirándulás élvezetes volt. Dominik és Kristóf 
biztos jobban élvezte, mert nekik bújócskázni és eltűnni is volt idejük. 
 
 

Lieszkovszki Anikó 
8. osztályos tanuló 
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KÉPEK ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL 
 
 

 
 

Meghívott vendégeink a tanévnyitón 
 
 

 
 

Tanévnyitó ünnepség 
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Farsangi jelmezeseink 
 
 

 
 

Akadályverseny: túl az egyik állomáson  
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Erzsébet tábor: csoportkép 
 
 
 

 
 

Mozgó planetárium a sportcsarnokban 
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Hidvégi-Üstös Pál előadása   Egy Rákóczi ábrázolás 
 
 

 
 

Iskolai karácsony betlehemesei 
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Gyermeknapi szókirakó 
 
 

 
 

Énekkar az alapítványi hangversenyen 
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Csoportkép akadályversenyen 
 
 

 
 

Rákóczi nap: történelemi vetélkedő 
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Kosdi győztesek 
 
 
 

 
 
 

Elsőseink az akadályversenyen 
 



 42 

 
 

Mikulás látogatása a sportcsarnokban 
 
 

 
 

BiztiBusz foglalkozáson 
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