
 

 

A RÁDI 

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS 

ISKOLA 

 

 

 

É V K Ö N Y V E 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

 



 

 

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS 

ISKOLA 
 

 

 

É V K Ö N Y V E 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RÁD 
 

 

2015-2016 

 



 3 

 

 
„Milyen jó lenne, ha az élet is olyan volna, mint a 

fekete palatábla az iskolában: 

ami velünk történik, azt mind fehér krétával 

írná fel valami titkos kéz, és amikor vissza-

tekintünk a múltra, egyszerűen letörölnénk 

azt, ami nem sikerült.” 

(Lakner Artúr) 

 

 

Kedves Olvasónk! 

 

Szeretettel köszöntöm. Az évkönyv, amit a kezében tart a kedves olvasó, már 

nem az első azok sorában, amelyet intézményvezetőként tisztem és egyben egyik leg-

kedvesebb kötelességem is minden érdeklődő figyelmébe ajánlani. Ez a kiadvány az 

2007/2008. tanévben elindított évkönyvkiadás nyolcadik folytatása. Minden évben 

igyekeztünk, hogy hitelesen és színesen mutassuk be iskolai életünket. A II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola 2015/2016-os tanévének legjellemzőbb eseményei elevened-

nek meg a következő lapokon. Kicsit úgy, ahogy mi tanárok látjuk, és kicsit úgy, 

ahogy ezt a tanítványaink megélték. E kettős szemléltetés és értékelés a biztosítéka 

annak, hogy mindenki, aki velünk együtt megélte az eseményeket, évek múlva Ő is így 

emlékezhet majd ezekre a napokra. 

Minden évkönyv egy stáció az iskolánk történetében. Az évkönyv megjelenése 

falainkon belül azt is jelenti: újabb esztendő telt el, s számot kell adni mindarról, ami 

ez időszakban történt, hogy még élénkebben éljen bennünk mindaz, amire büszkék 

lehetünk, s hogy tudjuk, mi az, ami még fejlesztésre és megerősítésre szorul. A tanév 

eseményekben gazdag volt. Igyekeztünk az iskolai élet minden területéről kiválasztani 

egy-egy olyan momentumot, amely jellemzően bemutatja annak legfőbb értékeit. Így, 

beszámolunk az oktató-nevelő munkánk sikereit reprezentáló tanulmányi- és verseny-

eredményeinkről, díjazottjainkról éppúgy, mint a kirándulások élményeiről, és a min-

dennapi diákélet szépségeiről, vidám pillanatairól is. 

 

Köszönöm a munkáját minden munkatársamnak és minden diákunknak, akik 

gondolataikkal, írásaikkal, fotókkal segítették legújabb évkönyvünknek megszületését. 

 

Rád, 2016. június 10. 

 

 

        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: Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó 

  

Bene Enikő Lázár Bálint 

Bottó Péter Balázs Lieszkovszki Zalán 

Bölöni Eszter Oszaczki Veronika 

Dobó Kamilla Soltész Hanga 

Farkas Attila István Szikora Nóra 

Garai Máté Richárd Szilágyi Hanna 

Grimm Robin Scott Takács Dominik 

György Zselyke V. Szabó Zénó 

Horgonyi Ákos Varga Gellért 

Hugyecz Hanna Weisz Harald 

Juhász Veronika Veres Ákos 

Kukta Ákos  
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2. osztály 

 

 

Osztályfőnök: Fehér Edina 

  

Balla Barnabás István Mészáros Zsuzsanna 

Bayer Bálint Molnár Martin János 

Deli Márk János Nagy Botond 

Gáspár Jamina Liána Nagy Máté 

Gyuricza Botond Balázs Nagy Vivien 

Kiss Eszter Németh Laura 

Kosztolnik Zsombor Rákóczi Lorina 

Kucsera Máté Ulicska Ferenc 

Mészár Dominik József  
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3. osztály 

 

 

Osztályfőnök: Bajnainé Tölgyesi Tünde 

  

Antal Ákos Kovács Olivér 

Bene Henrietta Cintia Lakatos Rodrigó Dávid 

Birszki Szilárd Szabolcs Lázár Gergő 

Csermák Anna Regina Megyesi Luca 

Dobó Dorottya Mikolai Nóra Anett 

Farkas Emese Margit Müller Áron 

Farkas Hanna Oszaczki Dorina 

Füzi Máté Uhlár Márkus 

Getz Viktória Varró Zsófia 

Herczeg Flóra Veres Máté 

Juhász Gabriella V. Szabó Boróka 
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4. osztály 

 

 

Osztályfőnök: Zsarnóczayné Szabó Ilona 

  

Bartal Máté Hugyecz Bianka 

Bayer Anna Soltész Boldizsár 

Belák Bence Szakolczai Máté 

Budai Blanka  Szilágyi Hanna Boglárka 

Grimm Péter Szresen Dávid 

Herceg Martin Weisz Oszkár 
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5. osztály 

 

 

Osztályfőnök: Saffarik Ildikó 

  

Benyó Patrícia Lakatos Dávid 

Berecz Fanni Lakatos Julianna 

Berecz Kíra Lieszkovszki Gergő 

Czele Patrik Mészáros Máté 

Gáspár Milán Ramón Mikolai Bence 

Gáspár Zsáklin Zsüliett Molnár Lőrinc 

Gyuricza Barna Németh Barnabás 

Halász Előd Puskás Bence 

Kerekes Lilla Jázmin Szekeres Jázmin 

Kiss Gábor  

  

  

  

   

 



 9 

 

 
 

6. osztály 

 

 

 Osztályfőnök: Beregi Tibor 

  

 Antal Bence 

 Fazekas Jázmin 

  Gáspár Lajos 

  Herceg Patrik 

 Horinka Vilma 

  Kukta Szabolcs 

  Weisz Endre 

  Zverkó Angelika 

  Zverkó Ramóna 
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7. 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 

Horinka Johanna Vasas Virág 

Juhász Balázs Veres Tamás 

Müller Asztrid Weisz Vídár 

Oszaczki Szabina  
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8. osztály 

 

 

 Osztályfőnök: Kucsera Krisztina 

  

 Adamek Tamás 

 Bene Vivien 

  Czele Tamás 

  Lakatos Martin Zsolt 

  Lakatos Tímea 

  Oszaczki Teodóra 

  Tavaszi Krisztina 
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ISKOLÁNK DOLGOZÓI 
 

 

Pedagógusok: 

 

Koós János igazgató 

Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó igazgatóhelyettes 

Bajnainé Tölgyesi Tünde 

Bartha Gyuláné 

Beregi Tibor 

Fehér Edina 

Foltinné Drexler Eleonóra 

Huszti Judit 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  

Ulicska Ferencné  napközis kisegítő 

Fehérvári Gyuláné  takarítónő 

Mészáros Tamásné  takarítónő  

 

 

 
Hitoktatók: 

 

Rolik Róbert plébános  

Detre János evangélikus lelkész 

Oszaczkiné Berezvai Tünde 
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A TANÉV PROGRAMJAI, TANULÓINK EREDMÉNYEI 

 

 

S
ze

p
te

m
b

e
r
 

1. Ünnepélyes tanévnyitó 

28. Akadályverseny a Rezesben 

 

O
k

tó
b

er
 

6. Az aradi vértanúkra emlékeztünk az 5. osztályosok műsorával 

11. Alapítványi hangverseny az evangélikus templomban 

14-15. Nyílt nap az iskolában 

16. Bolyai Matematika Csapatverseny, megyei forduló, Sződliget 

7. osztály: Szőcs Nóra, 

Sztebel Judit, 

Veres Tamás, 

Weisz Vídár 

II. helyezés 

19. Színházlátogatás, 1-4. osztály: Rózsavitéz 

22. Megemlékezés az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc 

eseményeiről 

 

N
o

v
em

b
er

 

6. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei forduló, Vác 

 

 

 

3. osztály 5. osztály 7. osztály 

Csermák Anna Benyó Patrícia Horhi Márta 

Farkas Emese Berecz Fanni Szabó Dávid 

Megyesi Luca Berecz Kíra Szőcs Nóra 

V. Szabó Boróka Kerekes Lilla Sztebel Judit 

  III. helyezés  IV. helyezés   I. helyezés 

10. Házi matematikaverseny 

5. osztály: I. helyezés Berecz Fanni 

  II. helyezés Benyó Patrícia 

    Mikolai Bence 

  III. helyezés Berecz Kíra 

6. osztály: I. helyezés Gáspár Lajos 

  II. helyezés  Herceg Patrik 

7. osztály: I. helyezés Szőcs Nóra 

  II. helyezés Sztebel Judit 

  III. helyezés Oszaczki Szabina 
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17. Iskolai SUDOKU verseny 

5. osztály: I. helyezés Benyó Patrícia 

  II. helyezés Halász Előd 

      

6. osztály: II. helyezés Weisz Endre 

      

7. osztály: I. helyezés Sztebel Judit 

  II. helyezés Szőcs Nóra 

  
III. helyezés Müller Asztrid,  

Weisz Vídár 
 

18. Versmondó verseny Pencen 

I. helyezés: Farkas Hanna, 3. osztály 

 Horhi Márta, 7. osztály, 

II. helyezés: Farkas Emese, 3. osztály, 

Szőcs Nóra, 7. osztály 

III. helyezés: V. Szabó Boróka, 2. osztály 

Soltész Boldizsár, 4. osztály, 

Kerekes Lilla, 5. osztály, 

Sztebel Judit, 7. osztály 

21. Jótékonysági bál az alapítvány javára, az SZMK segítségével 

27. BoGár matematikaverseny, Galgagyörk 

5. osztály: Berecz Kíra, VII. helyezés  

7. osztály: Sztebel Judit, III. helyezés  

 Szőcs Nóra, IV. helyezés. 

 

 

D
ec

em
b

er
 

1. Mikulás kupa 

Fiú kispályás labdarúgás                         Lányok röplabda 

I. helyezés: 7. osztály                                 7. osztály 

II. helyezés: 5. osztály                                6. osztály 

III. helyezés: 8. osztály                                5. osztály 

4. Mikulás bál 

5. Bolyai Anyanyelvi Verseny, országos döntő, Budapest 

7. osztály, XIII. helyezés 

7. Színházlátogatás, 1-4. osztály: Kököjszi és Bobojsza 

15. Karácsonyi készülődés, ajándék készítés közösen 

18. Karácsonyi ünnepség az iskolában 
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22. Rákóczi történelmi verseny, Romhány 

II. helyezés: Horhi Márta, 

  Oszaczki Szabina, 

  Sztebel Judit. 

25. Magyar Kultúra Napja, vers-és prózamondóverseny 

Alsó tagozat 

Vers:I. helyezés: Lieszkovszki Zalán, 1. osztály 

II. helyezés: Csermák Anna, 3. osztály 

III. helyezés: Farkas Hanna, V. Szabó Boróka, 3. osztály 

IV. helyezés: Bölöni Eszter, 1. osztály 

Próza:I. helyezés: Horgonyi Ákos, 1. osztály 

II. helyezés: Farkas Hanna, 3. osztály 

III. helyezés: Antal Ákos, 2. osztály 

Felső tagozat 

Vers:I. helyezés: Sztebel Judit, 7. osztály 

II. helyezés: Horhi Márta, 7. osztály 

III. helyezés: Kerekes Lilla, Kiss Gábor, 5. osztály 

Együtt szaval a nemzet: közös szavalás az ország több ezer diákjával. 

 

F
eb

ru
á

r
 

1. Színházlátogatás: A néma levente, Budapest 

5. Farsang 

Megyei szépkiejtési verseny Vácon 

Horhi Márta: III. helyezés, 

23. Szövegértési verseny, Váchartyán 

I helyezés: V. Szabó Boróka 3. osztály 

II. helyezés: Megyesi Luca 3. osztály 

   Szőcs Nóra 7. osztály 

III. helyezés: Benyó Patrícia 5. osztály 

   Sztebel Judit  7. osztály 
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5. Kvassay versenyek, Őrbottyán 

Szövegértés 

II. helyezés: Balla Barnabás, 2. osztály 

V. helyezés: Lieszkovszki Zalán, 1. osztály 

Farkas Emese, 3. osztály 

Helyesírás 

III. helyezés: Megyesi Luca, 3. osztály 

V. helyezés: Horgonyi Ákos, 1. osztály 

XI. helyezés: Rákóczi Lorina, 2. osztály 

7-11. Acsai Petőfi napok 

Szépírás 

I. helyezés: V. Szabó Boróka, 3. osztály 

II. helyezés: Rákóczi Lorina, 2. osztály 

III. helyezés: Megyesi Luca, 3. osztály 

  Hugyecz Bianka, 4. osztály 

Helyesírás 

I. helyezés: Megyesi Luca, 3. osztály 

II. helyezés: Horgonyi Ákos, 1. osztály 

Lieszkovszki Zalán, 1. osztály 

Balla Barnabás, 2. osztály 

III. helyezés: Rákóczi Lorina, 2. osztály 

    V. Szabó Boróka, 3. osztály 

Nyelvi játékok 

I. helyezés: Berecz Kíra-Berecz Fanni-Benyó Patrícia 

II. helyezés: Sztebel Judit-Horhi Márta-Szőcs Nóra 

III. helyezés: Hugyecz Bianka-Bayer Anna-Szilágyi Hanna 

Rajz 

II. helyezés: Bölöni Eszter, 1. osztály 

 Megyesi Luca, 3. osztály 

III. helyezés: Rákóczi Lorina, 2. osztály 

  Szekeres Jázmin, 5. osztály 

Angol nyelvi játékok csapatverseny 

I. helyezés: Szőcs Nóra-Szabó Dávid-Sztebel Judit 

II. helyezés: Horhi Márta-Fazekas Dávid-Veres Tamás 

III. helyezés: Berecz Kíra-Berecz Fanni-Benyó Patrícia 

Énekverseny 

III. helyezés: Megyesi Luca 

Versmondó verseny 

I. helyezés: Soltész Hanga, 1. osztály 

Lieszkovszki Zalán, 1. osztály 

Lieszkovszki Gergő, 5. osztály 

Horhi Márta, 7. osztály 

II. helyezés: Farkas Hanna, 3. osztály 

Sztebel Judit, 7. osztály 

III. helyezés: Kerekes Lilla, 5. osztály 

Szőcs Nóra, 7. osztály 
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18. Bendegúz megyei döntő, Budapest 

I. helyezés: Megyesi Luca, 3. osztályos tanuló az országos 

döntőbe jutott 

21. Bozsik torna, Sződ 

3-4. osztályosok: II. helyezés 

22. Bozsik torna, Sződ 

5. osztályosok: II. helyezés 

23. Rákóczi nap 

Izgalmas, színvonalas versenyek keretében emlékeztünk meg 

iskolánk névadójának születésnapjáról 

29. Az alsó tagozatosok látogatása a Katalinpusztai Kirándulóköz-

pontban. 

31. Petőfi nyomában: 5. osztályosok irodalmi sétája az 1848/49-es 

szabadságharc emlékhelyein és látogatása a Petőfi Irodalmi Mú-

zeumban 

 

Á
p

ri
li

s 

1. Dunakanyar Népművészeti Verseny, Sződliget 

Bronz minősítés: 

Dobó Dorottya-Mikolai Nóra-Megyesi Luca-V. Szabó Boróka 

Szólóének: Farkas Hanna, ezüst minősítés 

Népmese: V. Szabó Boróka 

Lieszkovszki Gergő, dicsérő oklevél 

Népmonda: Farkas Hanna, ezüst minősítés 

Népballada: Sztebel Judit, kiemelt arany minősítés 

4. A 2. és 4. osztályosok látogatása a Zöld Híd által működtetett hul-

ladéklerakóba, Kerepes-Ökörtelek-völgy 
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11-14. A költészet napja tiszteletére rendezett iskolai nyelvi, 

irodalmi versenyek. 

Helyesírás 

3-4. osztály: I. helyezés: Megyesi Luca 

II. helyezés: V. Szabó Boróka 

III. helyezés: Csermák Anna, Farkas Emese, 

Bartal Máté, Soltész Boldizsár 

5-6. osztály: I. helyezés: Benyó Patrícia 

7-8. osztály: I. helyezés: Szőcs Nóra 

II. helyezés: Müller Asztrid 

III. helyezés: Sztebel Judit 

Szépkiejtési 

3-4. osztály: I. helyezés: Megyesi Luca 

II. helyezés: Soltész Boldizsár 

III. helyezés: Csermák Anna 

5-6. osztály: I. helyezés: Benyó Patrícia, Antal Bence 

II. helyezés: Kerekes Lilla 

7-8. osztály: I. helyezés: Horhi Márta 

II. helyezés: Sztebel Judit 

III. helyezés: Szőcs Nóra 

Példamondat-jelölés 

I. helyezés: Sztebel Judit, 

II. helyezés: Weisz Vídár 

 III. helyezés: Szőcs Nóra, Benyó Patrícia, 

Oszaczki Szabina 

Nyelvi Játékok 

3-5. osztály: I. helyezés: Megyesi Luca 

II. helyezés: Benyó Patrícia 

III. helyezés: Kerekes Lilla 

6-8. osztály: I. helyezés: Horhi Márta 

II. helyezés: Szőcs Nóra 

III. helyezés: Oszaczki Szabina 

20. Látogatás a Kerepesi temetőben, 7. osztály 

24. Szilárd Leó verseny, Váchartyán-Kisnémedi 

Fizika: II. helyezés: Veres Tamás. 7. osztály 

30. Beszélni nehéz! Országos találkozó, Budapest 

Nyelvi játékok 

II. helyezés: Horhi Márta, Szőcs Nóra 

 

M
á

ju
s 

7. Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia XVII. Országos Nyel-

vész verseny, Szeged, döntő 

I. helyezés: Megyesi Luca, 3. osztályos tanuló  

10. Angol nyelvi csapatverseny, Vácduka 

III. helyezés: Benyó Patrícia, Berecz Fanni, Berecz Kíra  

12. Olvasni jó! Vácduka 

III. helyezés: Balla Barnabás, Németh Laura, Rákóczi Lorina 
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18. 7. osztályosok az Érdi Földrajzi Múzeumban 

21. Medvematek: feladatmegoldás és tájékozódás az Óbudai-szigeten. 

Csapatverseny 

25. Országos kompetenciamérés 

Az előző két év eredményei: 

Matematika 

 2014 2015 

Osztályok 6. 8. 6. 8. 

Iskolánk eredménye 1306 1660 1672 1789 

Országos átlag 1491 1617 1497 1618 

Községi iskolák 1456 1570 1448 1555 

Szövegértés 

 2014 2015 

Osztályok 6. 8. 6. 8. 

Iskolánk eredménye 1306 1512 1650 1600 

Országos átlag 1481 1557 1488 1567 

Községi iskolák 1430 1497 1424 1494 

26. Hulladékgyűjtés 

27. Gyermeknap 

31-június 3. Erdei iskola, 4. osztály, Nagybörzsöny 

 

 

J
ú

n
iu

s 

2-3. Osztálykirándulások 

11. Ballagás 

14. Egészségnap, előadások a védőnő és a rendőrség ifjúsági osztá-

lyának segítségével. 

17. Tanévzáró ünnepség 
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IN MEMORIAM KÖVESDI JÁNOS 

 

 

„Találkozás és búcsúzás, az élet ennyi csak, 

Valaki jön, valaki megy, s emlékük megmarad” 

(Leonardo da Vinci) 

 

 

 

 

 

Június első vasárnapja a pedagógusok ünnepe. Ilyenkor számba vesszük önma-

gunkat. Kik voltak elődeink, kik vagyunk még együtt. Sajnos megint hiányzik valaki. 

Egy ember életét nem lehet pár leírt gondolattal összefogni. 

Emléket állítani és emlékeztetni rá, talán igen. Emlékezni jó. Az emlékeink fon-

tosak, múltunk részei, jelenünk építőkockái. Úgy próbálok emlékezni, hogy az ne tűn-

jék siratásnak.  

 Már fél éve, hogy nincs közöttünk a Tanár úr. Mert így szólítottuk akkoriban őt mi, a 

zöldfülű pályakezdők. Messziről indult. Egy Bács-Kiskun megyei kis faluban, Szak-

máron született, a kalocsai tanítóképzőben szerzett tanítói képesítést, gyakorló évét 

Bócsán töltötte. Rádra 1962-ben került. Gyermekei már itt születtek. Éveken át tanító-

ként dolgozott, 1974-75-ben Szokolyán igazgatóként tevékenykedett, majd 1975-ben 

igazgatóhelyettes lett Rádon. Tanári képesítést szerzett gyakorlati és mezőgazdasági 

ismeretek tantárgyból. A gyakorló kert szerelmese volt. Tanítványai a mai tornacsar-

nok szomszédságában hol szorgalmasan, hol nyögve-morgolódva, de ástak, kapáltak, 

ültették a sárgarépát, borsót, burgonyát. Megszervezte ezek nyári betakarítását, tanított 

biológiát, segítette a nyolcadikosok pályaválasztását, segédmotoros vizsgára készítette 

fel a fiúkat. 

1996-os tanévben maga mögött hagyta az iskolát. Nyugdíjas napjait a kertjének 

és a családjának szentelte. Gyermekei után unokái útját egyengette. Az iskolába már 

csak ritkán jött be. Valószínűleg azért, mert hiányzott neki az évek alatt megszokott 

nyüzsgés. Mert ahogyan Moldova írja: akit a mozdony füstje megcsapott….. Ez igaz a 

pedagógusra is. Akit a gyermeki szeretet, ragaszkodás, a tudás átadásának szeretete 

egyszer megérintett, az nem tud szabadulni. Még álmodni is csak az iskolával tud. Kí-

vánok további szép álmokat! 

 

 „Most pontot teszek, s mint aki vesztett csatából maradt meg hírmondó-

nak, s elfújta mondókáját: emlékezni és hallgatni akarok.” 

 Isten vele Tanár Úr! 

 

Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó 

pedagógus 
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A BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 

 

Pár héttel a Bolyai Anyanyelvi versenyre való készülődés után, elérkezett a 

megmérettetés napja: 2015. november 06. 

A váci Árpád Fejedelem Általános Iskolában mértük össze tudásunkat Észak-Pest me-

gye számos más iskolájának diákjaival. Egy kicsit izgultunk, de amint elkezdődött a 

verseny, ez hamar elszállt, és már csak a feladatlapra koncentráltunk. Csapatunk na-

gyon szorgalmasan és odafigyelve oldotta meg a feladatokat szépen sorban. Mikor 

vége lett a versenynek, éreztük, hogy jól sikerült. Alig vártuk, hogy kiderüljön az 

eredmény. Minden nap izgatottan néztünk rá az internetes oldalra. Bekerültünk az első 

hat helyezettbe. Nagyon meglepődtünk, hiszen ilyen eredményre nem számítottunk, de 

rendkívül boldogok voltunk. Alig vártuk, hogy elmehessünk az eredményhirdetésre, 

Budapestre. 

Elérkezett a várva-várt nap! Külön autóbusszal mentünk a Baár-Madas Református 

Gimnázium és Általános Iskolába, ahol megtudtuk, a negyedik helyezést értük el, 

hármas holtversenyben. 

Már sok versenyen jártunk, de bátran állíthatom, hogy erre vagyunk a legbüszkébbek, 

hisz itt Észak-Pest megyével versenyeztünk! Jutalmunk egy fehér-zöld Bolyai feliratú 

póló, ördöglakat és sok-sok ötös volt. Ezt az eredményt osztályfőnökünknek, Saffarik 

Ildikó tanárnőnek köszönhetjük, hisz ő készített fel és indított el minket a Bolyai 

Anyanyelvi Csapatverseny 2015/2016-os fordulóján. 

Reméljük, hogy a jövőben is hasonló sikereket fogunk elérni egymást erősítve, Ildi 

néni segítségével. 

 

Berecz Fanni 

5. osztályos tanuló 

 

 

 

ACSAI SZAVALÓVERSENY 

 

Végre elérkezett március 11. az acsai Petőfi-napokon a szavalóverseny napja. 

Mindenki izgatottan várta a teremben, hogy a verseny elkezdődjön. Amikor a zsűri 

bejött a terembe, el is kezdődött a verseny. Nagyon sok jó verset mondott a többi gye-

rek. Valaki jól mondta, valaki pedig gyengébben. A mi iskolánkból Lieszkovszki Ger-

gő, Berecz Kíra és én indultunk a versenyen. Gergő a Gondolkodó című verset mond-

ta, Kíra a Marhalevelet, én pedig Wass Albert: Dalol a honvágy című versét szavaltam 

el. Mikor vége lett a versenynek, a zsűri elvonult, hogy döntsön az eredményekről. 15 

perc tanácskozás után végre megszületett az eredmény. Az iskola előtt volt az udvaron 

az eredményhirdetés. Az első helyezett és a második sajnos nem a mi iskolánkból lett, 

de a harmadik helyezett én lettem. Nagyon örültem neki! Miután megkaptuk a jutal-

munkat, lefényképeztek minket egy közös kép erejéig. 

 

A verseny nagyon jó volt, és remélem, hogy jövőre is részt vehetek rajta. 

 

Kerekes Lilla 

5. osztályos tanuló 
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BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENYEN VOLTUNK. 

 

Ebben a tanévben először neveztünk be a Bolyai anyanyelvi csapatversenyre. 

Éppen Csukás István Mirr-Murr című könyvét olvastuk az osztállyal, ezért emellett a 

csapatnév mellett döntöttünk. Nagyon sokat gyakoroltunk. Elérkezett a verseny napja. 

Tünde néni, az osztályfőnökünk vitt el autóval az Árpád iskolába. Megkerestük a har-

madikos versenyzők termét. Amikor mindenki megérkezett, vigyázzba álltunk, és el-

énekeltük a magyar Himnuszt. Ezután kiosztották a feladatlapokat és vezényszóra dol-

gozni kezdtünk. Sajnos, nem gazdálkodtunk elég jól az időnkkel, ezért nem tudtuk be-

fejezni az utolsó feladatot. Pár nap múlva nagy örömünkre kiderült, hogy a Mirr-Murr 

csapat benne van az első tíz helyezettben. Hamarosan megtudtuk, hogy a legjobb hat-

ban is benne vagyunk, tehát elmehetünk a budapesti eredményhirdetésre a Baár-Madas 

Gimnáziumba. Egyre jobban izgultunk. Busszal mentünk, mert az iskolánkból nem 

csak mi kerültünk be. Az eredményhirdetésen néhány tanuló hangszeren mutatta be 

tudományát. Nagyon meglepődtünk, amikor kiderült, hogy még az első háromban is 

benne vagyunk. Végül harmadikok lettünk!!!! Nagyon örültünk a jó helyezésnek. 

 

A sikeren felbuzdulva jövőre is megpróbálkozunk. 

 

 

Csermák Anna 

3. osztályos tanuló 
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A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM 

 

A tavaszi szünet utáni első tanítási napon az osztályfőnökünk, Saffarik Ildi néni 

egy rendhagyó irodalmi sétára vitt bennünket Budapestre. Az 1848-as forradalom 

helyszíneit jártuk be, a Nemzeti Múzeumtól egészen a Petőfi Irodalmi Múzeumig gya-

logoltunk. 

A Petőfi kiállításra belépve egy festményt láttunk, mely a gyermek Petőfit ábrá-

zolta. Ebben a helyiségben a költő gyermekkorát kísérhettük végig, bepillanthattunk 

egy régi lakószobába, láthattunk egy korabeli iskolapadot, rajta egy palatáblával, 

melyre rá voltak írva a főbb latin szavak. Átsétálva a következő terembe Petőfi katonai 

pályafutásából kaptunk bemutatót. Egy viaszemberen megnéztük a katonai ruházatot. 

A fal mellett egy katonai bódé állt, ahol a költő őrködése közben sokat olvasgatott. 

Ebben a helyiségben lehetőségünk volt felpróbálni Petőfi korabeli ruhákat. Nagyon 

csinosak voltak a lányok, és a fiúk is délcegen feszítettek a ruhákban. Az utolsó szobá-

ban a forradalom színeként a piros szín uralkodott. Láthattunk egy lándzsát és egy 

szablyát, végigkövethettük az 1848-1849-es szabadságharcot és Petőfi eltűnésének 

utolsó napját. A tárlat után átmentünk megnézni a Károlyi grófok palotáját, megcso-

dáltuk a címerüket, s körbejártuk a díszes termeket, és egy kis kápolnát is. 

Kiérvén a múzeumból irodalmi sétánk folytatásaként a Pilvax kávéház felé vet-

tük utunkat. Innen elsétáltunk a Deák térre, ahol megnéztük azt az emléktáblát, ahova 

Petőfi iskolába járt. Utána elsétáltunk a Duna-partra megnézni a Petőfi szobrot, ahol 

csináltunk egy csoportképet. 

 

Sok új és érdekes dologgal gyarapítottuk tudásunkat ezen a napon. 

 

Lieszkovszki Gergő 

5. osztályos tanuló 

 

 

 

ACSAI PETŐFI NAPOK MÁRCIUSBAN 

 

Eljöttek végre az acsai Petőfi napok. Már nagyon vártuk. Ezt a versenyt minden 

évben megrendezik Petőfi Sándor tiszteletére, akiről elnevezték az iskolát. 

A tanárok vittek el minket ezekre a képesség próbákra. Hétfőn szépírási és helyesírási 

vetélkedő volt, kedden a felsősök mérték össze tudásukat. Szerdán népdaléneklő ver-

seny volt, amin én is indultam. Két népdalt kellett énekelni, az egyiket megadták, a 

másikat mi magunk választhattuk ki. Én a „Tollfosztóban voltam az este” című dalt 

énekeltem. Éneklés után kaptunk enni -és innivalót. Ezzel minden nap megvendégelték 

a versenyzőket. Azután jött az eredményhirdetés. Én ugyan nem kerültem be az első 

háromba, de az osztálytársam és más rádi gyerekek is értek el helyezést. Csütörtökön 

rajzverseny volt. Ott felolvastak egy mesét, és nekünk arról kellett rajzolni. Pillangók-

ról szólt a mese, ezért én magamat rajzoltam le, ahogy ülök a fűben és egy pillangó 

mesél nekem. Sajnos a saját alkotásainkat nem hozhattuk haza. Pénteken volt a szava-

lóverseny. Ott egy verset kellett elmondani. Én Osvát Erzsébet: Zsémbes Zsófi ébredé-

sét szavaltam el. Szeretem ezt a verset. Az eredményhirdetés következett. Már nagyon 

izgultam. Háromtól visszafelé mondták. 



 24 

- Harmadik helyezett – mondták. 

- Második helyezett Farkas Hanna – mondta a hirdető, én odaszaladtam a díjamért. 

Egy könyvet és egy oklevelet kaptam. 

 

Érdemes volt eljönni, szívesen indulok máskor is a versenyeken! 

 

Farkas Hanna 

3. osztályos tanuló 

 

 

 

RÁKÓCZI-NAP 

 

Iskolánkban 1998. márciusa óta meghívásos versennyel tisztelgünk névadónk 

előtt születésnapja alkalmából. A meghívott intézmények az egykori Kistérségi Társu-

lás intézményei. Penc, Acsa, Vácrátót, Vácduka, Váchartyán, Kosd iskoláiból érkez-

nek szép számmal hozzánk tanulók és kísérő pedagógusok. 

A közös megnyitó műsor után ebben az évben az Acsai Petőfi Sándor Általános 

Iskola tanulóival koszorúztuk meg névadónk mellszobrára. 

A verseny egyszerre több helyszínen zajlott. Először a történelem tudorai mérték össze 

tudásukat, felkészültségüket. Velük párhuzamosan zajlott az alsó tagozatosok komplex 

anyanyelvi versenye. A focipálya pedig a labda szerelmeseinek adott teret, hogy meg-

mutassák ügyességüket és küzdeni tudásukat.  

Folytatásban nyelvi játékokkal versengtek a csapatok, a kicsik pedig aszfaltra rajzol-

tak. A téma idén a húsvéthoz kapcsolódott. A versenyek zárásaként korcsoportonként 

és nemekre bontva különböző távokat kellett lefutniuk az arra vállalkozó tanulóknak.  

A záró eredményhirdetéskor nagyon büszkén állhattunk a gyerekek között, hi-

szen újra bebizonyították ügyességüket, tudásukat és kitartásukat. Szép eredményt ér-

tünk el ezen a napon, tisztelegve II. Rákóczi Ferenc emléke előtt. 

 

Akikre büszkék lehetünk: 

Komplex anyanyelvi verseny alsó tagozatosoknak 

2. osztály 

I. helyezés: Balla Barnabás  

3. osztály 

I. helyezés Megyesi Luca 

II. helyezés Csermák Anna 

III. helyezés V. Szabó Boróka 

4. osztály 

III. helyezés Szilágyi Hanna 

Rajzverseny 

1-2. osztály 

I. helyezés Horgonyi Ákos 

II. helyezés Bölöni Eszter 

III. helyezés Farkas Attila 

IV. helyezés V. Szabó Zénó 

Nyelvi játékok 

I. helyezés: Horhi Márta, Sztebel Judit, Szőcs Nóra 
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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   

 

Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó 

pedagógus 

 

 

 

ANGOL VERSENYEKEN VOLTUNK 

 

Március 09-én Acsára mentünk két osztálytársammal: Berecz Kírával és Berecz 

Fannival. Nagyon izgatottak voltunk, mert ez volt az első angol versenyünk. Igyekez-

tünk minden feladatot jól megoldani. Sokat vártunk, mire végre kihirdették az eredmé-

nyeket. Nagyon megörültünk, mikor a harmadik helyezettnél hallottuk a nevünket. 

Május 10-én Kriszti néni újra elvitt minket angol versenyre, de most Váchar-

tyánba. A csapat nevünk Tricky Team volt. Minden tudásunkat összeszedtük, mert 24 

csapat vett részt. Az eredményhirdetés helyett visszahívtak minket, mivel holtverseny 

alakult ki. Ezután hamar megtudtuk, hogy ismét harmadik helyezettek lettünk. Boldo-

gan tértünk haza, és büszkék voltunk magunkra. Köszönjük Kriszti néninek a felkészí-

tést. 

 

 

Benyó Patrícia 

5. osztályos tanuló 

 

 

 

AZ ACSAI ANYANYELVI VERSENYRŐL 

 

Az idei tanév különleges volt számunkra, hiszen most lettünk felsősök, így ennek kap-

csán több akadállyal is meg kellett küzdenünk. Hirtelen megint mi lettünk a „kicsik”, 

de ez nem szegte kedvünket. Úgy, ahogyan eddig is, több versenyen indultunk csopor-

tosan, ahol szép eredményeket értünk el. Az egyik ezek közül az acsai anyanyelvi ver-

seny volt. 

Nagy büszkeséggel töltött el, hogy két csapattársammal együtt Saffarik Ildikó tanárnő 

választása rám esett. Azt hiszem nem okoztunk csalódást. Egész évben folyamatosan 

készültünk, és az eredmény mindennél többet jelentett számunkra: Megnyertük! Elsők 

lettünk! 

Ezt senki sem gondolta volna, hiszen a környékbeli falvak 5-6. osztályos diákjainak 

teljesítményét együtt értékelte a zsűri. Ildikó tanárnő sokat foglalkozott velünk, és nem 

hiába tette, hiszen ettől jobb eredményt várni sem lehetett volna. Nagyon boldogok és 
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elégedettek voltunk. A legjobb az egészben az, hogy rengeteget fejlődtünk a felkészü-

lés és a verseny során egyaránt. 

 

Arra pedig rendkívül büszkék vagyunk, hogy a szobánk falán ott díszeleghet az 

oklevél, melyből a tanév során minden nap erőt meríthettünk! 

 

 

Berecz Kíra 

5. osztályos tanuló 

 

 

 

GYEREKNAP VOLT AZ ISKOLÁBAN 

 

Május végén van gyereknap. Ez alkalomból lementünk a sportcsarnokba. Ott 

várt tíz állomáson különböző ügyességi feladat. Először elmentünk egy akadálypályá-

ra, amit biciklivel kellett teljesítenünk. Én huszonnyolc másodperc alatt végigmentem 

rajta. Utána mentünk a gyorsasági és ügyességi versenyekre. Végigjártuk az összes 

feladatot, majd felmentünk az iskolába, eredményhirdetésre. Nem értem el helyezést, 

de az osztályomból sokan jól teljesítettek. Csokoládé és más édesség volt a jutalmuk. 

Én nagyon örültem a sikerüknek. 

 

Nagyon jó volt ez a nap. Te is jól érezted magad? 

 

 

Getz Viktória 

3. osztályos tanuló 
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HANGYA DANI VASÚTTAL GAZDAGODOTT 

 

 

2016. március 29-én, a tavaszi szünet utolsó napján az alsó tagozatosok az Ipoly 

Erdő ZRT. meghívására ellátogattak Katalinpusztára. Több alkalommal jártunk már itt, 

mindig egyre szebb és gazdagabb lehetőségek fogadtak minket. Ezen a napon az erdé-

szek is ünnepelni jöttek. Tovább gazdagodott a kiránduló központ, ezt szerették volna 

ünnepélyes keretek között megmutatni és átadni. E napra készült el a Börzsöny és 

Nógrád megye kulturális, turisztikai vonzerőit bemutató, bejárható látványtérkép, a 

Csóványosi kilátó kicsinyített mása, a Hangyavasút, mellyel könnyen megközelíthetők 

a tanösvények is. Bővültek a játék- és szálláslehetőségek, megépült az információs 

pont. Az ünnepélyes átadón beszédet mondott Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 

miniszter, Balla Mihály, a térség országgyűlési képviselője és Kiss László vezérigaz-

gató úr. Az újonnan átadott létesítményeket Beer Miklós a Váci Egyházmegye megyés 

püspöke áldotta meg. A meghívott vendégek között a sok gyermek már alig várta, 

hogy birtokba vehesse a vasutat, megnézhesse a játszóteret, és részt vegyen a gazdag 

programokon. Azon szerencsések közé tartoztunk, akik elsőként utazhattak a kerti 

vasúton, átkelve alagúton, kanyarogva a kilátó lábánál. A nap további részében meg-

ismerkedtünk a magyar kutyafajtákkal, ízelítőt kaptunk a méhészkedésből és a méhek 

munkájából, célba lövést gyakoroltunk íjjal, a törpe fatelepen fát vágtunk, és persze 

hatalmasat játszottunk a fa játékokkal. Délben vendéglátóink finom gulyáslevessel 

kedveskedtek nekünk. Az időjárás kegyes volt, csak indulásunkkor kezdett el esni az 

eső, így a napot jókedvűen, kicsit fáradtan, de új élményekkel gazdagodva zárhattuk. 

Köszönjük az Ipoly Erdő ZRT. meghívását, ígérjük, máskor is ellátogatunk a parkba, 

és elvisszük szüleinket is. 

 

Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó 

pedagógus 
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MESEMÚZEUMBAN VOLTUNK AZ OSZTÁLLYAL. 

 

Április végén Budapestre mentünk a Mesemúzeumba múzeumpedagógiai órára. 

Egy kedves néni fogadott minket sok játékkal. Később színielőadást kellett rögtönöz-

nünk megadott szavak és tárgyak segítségével. Később bevezettek egy terembe, ahol 

nagy trónszék állt. Mindannyian beleülhettünk és hozhattunk egy-egy törvényt, amit 

írásban rögzítettek. Eztán megnézhettük a kiállítást. Beléptünk egy helyiségbe, ahol 

hirtelen nagyon sötét lett. Csak különféle táblák világítottak, amin lehetett olvasni egy 

furcsa szerkezet segítségével. De a feladvány az volt, hogy össze kellett párosítani a 

meseszereplők képeivel a tulajdonságaikat. Amikor kész lettünk, átmentünk egy másik 

szobába. Ott meg lehetett szagolni különböző üvegekben található „fűszernövénye-

ket”, és fel kellett mászni egy létrán. Fent láthattunk egy nagy csodatojást. Ez azért 

volt varázslatos, mert ha megérintettük a tetejét, megváltoztatta a színét. Azután le-

másztunk egy másik lajtorján. És legvégül újra a trónteremben lyukadtunk ki. Felpró-

bálhattunk mesebeli ruhákat. Sokat nevettünk egymáson. De sajnos haza kellett menni, 

mert letelt a foglalkozás ideje.  

 

Meseszép volt ez a nap! 

 

V. Szabó Boróka 

3. osztályos tanuló 

 

 

 

LÁTOGATÁS A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZBAN 

 

2015. november 20-án rekord létszámmal látogattunk el a Fővárosi Nagycir-

kuszba. A Balance előadás, hűen a címéhez, igazolta az egyensúly fontosságát önma-

gunkkal, másokkal és a természet erőivel szemben. 

Az előadás fellépői között szerepelt a Gerling csoport magasdrót- és halálkerék-

számával, a Teibler csoport egy handstand számot mutatott be kivételes egyensúlyér-

zékkel és összehangolt mozgással. A keleti varázs és a páratlan ügyesség találkozott a 

rendkívül tehetséges lábzsonglőr produkciójában, míg a vidám pillanatokról Pascal 

bohóc gondoskodott. Az akrobatika elemeit is felhasználva zsonglőrprodukciót láthat-

tunk. A perzsacicák és oroszlánok bármire képesek az idomár simogató kezei alatt. Bár 

a rácsok elválasztották a porondot a nézőtértől, az oroszlánok láttán egy kis félelem 

volt látható mindenki szemében. A műsor egyik legmozgalmasabb és leglátványosabb 

száma a Flying Ball kosárlabda show-ja volt.  

A Balance nyújtotta élmények után – ha akarjuk, ha nem – másképpen látjuk a világot.  

Egymásra utaltak vagyunk valamennyien, akiknek jól esik, ha jó időben, jó he-

lyen belekapaszkodhatunk valakibe, ha baj van, ahogy a porondon a fellépő művészek-

től láttuk. 

 

Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó 

pedagógus 
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ORSZÁGOS NYELVÉSZ VERSENYEN VOLTAM 

 

2016. IV. 18-án ismét bejutottam a Pest megyei nyelvész versenyről az orszá-

gosra, mivel 1. helyezést értem el. Így Tünde nénivel folytattuk a felkészülést, majd 

felkerekedtünk a családommal és elindultunk Szegedre. Foglaltunk szállást is, a ver-

seny előtt ott éjszakáztunk. 

Másnap reggel volt a „Bendegúz” Országos verseny. Mint tavaly, idén is a pia-

rista iskolában tartották. Közben az udvaron könyvvásár volt. 11 óra körül megkezdő-

dött a megnyitó, majd a verseny. Izgultam. A teremben a harmadik-negyedik osztályo-

sok voltak együtt. Miután végeztem, beadtam a kódlapot, majd amikor „már nem tud-

tunk javítani”, lediktálták a megoldásokat. (Egy hibám volt!) Amikor kimentem, meg-

lepetésemre egy volt pécsi osztálytársammal találkoztam, ő is a döntőre jött. A verseny 

után a városban kerestünk éttermet, megebédeltünk. Azután visszaindultunk ered-

ményhirdetésre. Tizenötödik helytől hirdettek visszafelé. 15., 14., 13……. 5., 4., 3…. 

Végül elérkeztek az 1. helyezettekig is. Amikor kihirdették, hogy 1. lettem, fel kellett 

mennem a dobogóra. Nagyon boldog voltam! Még aranyérmet is kaptam! Ezután el-

mentünk fagyizni, és elindultunk hazafelé. 

 

Jövőre egészen biztosan benevezek erre a versenyre! 

 

Megyesi Luca 

3. osztályos tanuló 
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OSZTÁLYKIRÁNDULÁS A KEREPESI TEMETŐBE 

 

 

Ildi nénivel, a magyartanárunkkal régóta terveztük, hogy egy osztálykirándulás 

keretében elmegyünk a Kerepesi temetőbe nagyjaink sírjaihoz. Egy szeles, de napsüté-

ses szerdai napon erre sort is kerítettünk. 

Korán reggel indultunk Rádról öt autóval a váci vasútállomásra, majd onnan 

nemzetközi vonattal utaztunk tovább a Keleti- pályaudvarra. A pályaudvarról 10-15 

perc alatt megérkeztünk a Kerepesi temetőbe. Első utunk Vörösmarty Mihály szürke 

márványból készült sírjához vezetett, ahol a költő tiszteletére elszavaltuk a Szózatot. 

Ezután Arany János sírját tekintettük meg, aki feleségével együtt van eltemetve. Itt 

készítettük el első osztályképünket. 

Ezt követően az idegenvezető elkalauzolt Kossuth Lajos mauzóleumához. A 

mauzóleumot Gerster Károly építész tervezte, melynek belsejét Róth Miksa üvegmű-

vész alkotta meg. Bizánci stílusban épült, belülről arany mozaikokkal díszítve. A mau-

zóleumban Kossuthon kívül még felesége, gyermekei és néhány rokona is itt van elte-

metve. Ezután Deák Ferenc mauzóleumát csodálhattuk meg. Az ő mauzóleuma már 

olasz stílusban épült. Belülről az alja négyzet alakú, míg teteje kupola alakot ölt.  A 

koporsót márványtáblák veszik körül, melyeken Deák szavai, törvénye, valamint a róla 

írt Vörösmarty vers áll. A két mauzóleum látogatása után, Melocco Miklós által terve-

zett lovas szoborcsoportot néztük meg, mely a kommunista rendszer utáni első magyar 

miniszterelnök, Antal József sírját zárja közre. Innen Péchy Blanka sírjához értünk, aki 

70 éves korában létrehozott egy nyelvművelő mozgalmat, amelyhez napjainkig több 

száz ember csatlakozott. Síremléke három álarcot ábrázol, melyek fiatalkori színész-

kedésének állítanak emléket. A következő sír Radnóti Miklós költőé volt, akinek sír-

emlékén elolvastuk rövid életrajzát. Sajnos zsidó származása miatt igen tragikus sors 

jutott neki. Sétánk során még sok híres írónk és költőnk sírját látogattuk meg, mint 

Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Jókai Mór, Ady Endre és József Attila. József Attila 

síremlékénél felolvastuk a hazáról írt híres versét. Jókai sírjánál, mely egy kör alakú 

építmény közepén található, második osztályképünket készítettük el. Sétánk során lát-

tuk még Táncsics Mihály író és politikus, Blaha Lujza színésznő, Batthyány Lajos mi-

niszterelnök, Erkel Ferenc zeneszerző, Karinthy Ferenc a híres író és humorista fia, 

Clark Ádám, a Lánchíd egyik tervezője, Heltai Jenő író, valamint Puskás Tivadar, a 

telefonhírmondó feltalálójának sírját is. 

Végül had említsem meg a Petrovics család síremlékét, melyben a híres költő 

Petőfi Sándor kivételével, minden családtagja nyugszik. A sírnál osztálytársaimmal 

elszavaltuk a költő egyik híres versét, a Nemzeti dalt. Sétánk végeztével bementünk az 

Mc Donald’s-ba, ahol egy vidám óra eltöltése után hazautaztunk. 

 

Számomra emlékezetes volt ez a kirándulás, bármikor, szívesen újra megnéz-

ném nagyjaink nyugvóhelyét. 

 

 

Horhi Márta Dóra 

7. osztályos tanuló 
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PRÁTER-NAP A BAÁR-MADASBAN. 

 

 

Idén először vehettem részt a Baár-Madas Református Gimnáziumban megren-

dezett Práter napon, amely az országban és a határon kívüli „Beszélni nehéz!” szakkö-

rös diákok versenye. A rádiakat én képviseltem példamondat-jelölésben, valamint két 

osztálytársam, Horhi Márta Dóra és Szőcs Nóra alkották a magyar nyelvi csapatver-

seny egyik díjazott csapatát.  

Sajnos, én nem értem el helyezést, de a rádi csapat 2. helyezést ért el a magyar 

nyelvi csapatversenyen. Ezúton is gratulálok nekik! Örülök, hogy ott lehettem, mivel 

új barátokkal és rengeteg tapasztalattal gazdagodtam! 

Saffarik Ildikó (szakkörvezető) tanárnő azzal jutalmazza a versenyen való részvételt és 

az egész éves szakköri munkánkat, hogy nyáron elvisz minket a balatonboglári Péchy 

Blanka táborba. 

 

Én még soha nem voltam, de nagyon várom, mert már sok jót hallottam róla! 

 

Oszaczki Szabina 

7. osztályos tanuló 

 

 

 

 
 

 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS A BOTANIKUS KERTBE 

 

 

2016. májusában az első osztályosokkal tanulmányi kirándulásra indultunk. Mi-

vel tananyagunk része olvasásból a Veresegyházi Medvepark, ezért szerettük volna a 

helyszínen megtartani a tanórát. A tanteremben olvasás órával kezdtünk, ahol megis-

mertük az olvasókönyvünk leírását az otthonról. A gyerekek feladata az volt, hogy az 



 32 

olvasottakhoz képest milyen változás következett be a mai parkban. Külön munkában 

megismertük a kialakulás körülményeit, miért volt szükség az otthon létrehozására, az 

első lakók nevét és származási helyét. Megtudtuk, hogy a legtöbb állat menhelyekről, 

állatkertekből, cirkuszokból került ide, de akad köztük olyan is, aki egyszerűen sétál-

gatott az Aggteleki Nemzeti Parkban és ott fogták be. Zsuzsika és Brumi többszörös 

filmsztár. A jó tartásnak és ideális körülményeknek köszönhetően több bocs is szüle-

tett már. A medvéken kívül megnéztük a farkasokat, mosómedvéket, ormányos med-

véket, rénszarvasokat is. A helyszínen éppen kutyakiképzés zajlott. Ez nem mindenki-

nél aratott osztatlan sikert. A kisvonat és a játszótér azonban egyaránt mindenkinek 

nagyon tetszett. 

Természetesen egy program nem program, ezért ellátogattunk a vácrátóti Bota-

nikus Kertbe is, ahol izgalmas feladatokkal tarkították sétánkat. A legnagyobb kihívást 

a feladatok megtalálása jelentette, olyan jól rejtőzködtek. A gyerekeknél a legnagyobb 

sikert az üvegház és az ott található növények aratták. 

 

Köszönjük a program megvalósulásához nyújtott szülői támogatást. 

 

 

Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó 

pedagógus 

 

 
 

 

 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 

 

 

2016. június 3-án dacolva a meteorológusok által meghirdetett esővel, az első és 

második osztályosok közös kirándulásra indultak. 

Első állomásunk a Tarzan Park volt Újpesten. Biztonságos, érdekes, szórakoztató, 

megunhatatlan. Ezek a kulcsszavak jellemzik talán a leginkább ezt a szabadtéri játszó-

parkot. A gyerekek önfeledten játszhattak 13 játékszigeten, amely segítségével mozgá-

suk, egyensúlyérzékük, egymásra való odafigyelésük is fejlődhetett. 
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A Tarzan Park remek lehetőséget biztosított a gyerekek számára, hogy kiszakadjanak a 

hétköznapok megszokott világából, és különleges játékélményekkel gazdagodjanak. A 

megszokott hagyományos játszóterek mellett kiemelkedő helyet foglal el ez a játékszi-

get. Sajnos fürdőruha nem volt senkinél, ezért a Placcs Placc nevű szigetet nem tudtuk 

kipróbálni. De sorra jártuk Picurvárat, Hintarétet, Pattanjdombot, Liándzsungelt, 

Billegligetet, Felhővárat, Zengőerdőt, Homoktengert, Rejtekerődöt, Tornyoktavát, 

Zsiványtengert, Homokbányát. 

Talán egyetlen dolog van, ami nem a pozitív érzéseket gazdagítja: a belépők ára. Négy 

órányi játék egy gyereknek 1850 forint, felnőtt kísérőjének 1450 forint. Egy javaslat. 

Ha a családok összefognak és legalább 15 gyerkőcöt összeszednek, 800 forintos cso-

portos belépővel látogatható a park. Az élmény valóban kihagyhatatlan. 

Következő állomásunk Budán volt, a Pálvölgyi barlang rejtelmeivel ismerked-

tünk meg. Bár a járatok hossza mintegy 29 km, mi a járható részen csak 500 méternyi 

utat tettünk meg, de azt 10 emeletnyi szintkülönbséggel. A barlangtúra során változa-

tos cseppköveket, gömbszerű hévizes oldás formákat, csillogó kalcitkristályokat, és ősi 

kagylólenyomatokat csodálhattunk meg. Láttuk a víz természetformáló munkáját a 

sziklákon, velünk volt Hófehérke a hét törpével, Piroska, láttunk elefánt csordát a szik-

lafalba beágyazva, aligátort, fűzfát. Azonban valós állatok is élnek a barlangrendszer-

ben, méghozzá kedves arcú denevérek. Nem kell tőlük félni, mert ők jobban félnek, és 

ha tehetik, jól elbújnak. Nem is találkoztunk mi sem velük. A gyakori esőzés miatt 

viszont a 11 fokos barlangban néhány kósza vízcsepp a nyakunkba pottyant. Persze 

ettől még nem lettünk cseppkövesek. 

 

Hogy az élményeket tovább fokozzuk, a kirándulást közös fagylaltozással zár-

tuk.  

 

 
 

 

Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó 

az 1. osztály osztályfőnöke 
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ZÁNKAI TÁBOROZÁS 

 

 

2015. júliusában ismételten 30 kisdiákkal elindulhattunk táborozni. Ezúttal 

Zánkát választottuk helyszínül és nem bántuk meg. Az utazás zökkenőmentességéről 

kiváló sofőrünk, Leányvári László gondoskodott. A táborba érve a papírmunka és vég-

telennek tűnő adminisztráció után végre elfoglalhattuk szállásunkat. Az előző évi 

egérkaland után igazi csoda várt minket a Mikkamakka házban. Saját zuhanyzó min-

den szobához, előtér, hosszú folyosó, hűtő. Persze már mindenkit az érdekelt legin-

kább: mikor megyünk fürdeni? Ez a kérdés egész héten a legfontosabbnak tűnt, mivel 

az időjárás kegyeinek köszönhetően végig 30 fok körüli nappali hőmérséklettel vol-

tunk megáldva. Éppen ezért a napi programok sem voltak olyan vonzóak, mert ugye 

kinek van ereje 30 fokban futni, táborismereti vetélkedőn bejárni az egész tábort. Na 

azért természetesen bőven kitettünk magunkért. Szavalóink mind a három helyezést 

elhozták. I. Farkas Emese, II. V. Szabó Boróka, III. Megyesi Enikő. 

Környezetismereti vetélkedőben három csapattal indultunk. Itt is mind a három helye-

zés a miénk lett. Legnagyobb sikere az éjszakai táborjárásnak volt, amikor kijelölt pá-

lyán a csapatoknak különféle akadályokat kellett legyőzni. A kalandpark is beköltözött 

egy délelőttre a táborba. Szuper akadályokat építettek, ahol az erő mellett gyakran az 

észre is szükség volt. Sajnos, mivel rengeteg gyerek volt a táborban, elég sokat kellett 

várakozni az egyes próbákra. Részt vettünk színházi előadáson, könnyű- és komolyze-

nei koncerten, tábori tízpróbán. A tízpróbán ugyan csak öt próbát teljesítettünk, mert 

nem bírtuk a forró nap sugarait, inkább a Balaton lágy és hűs hullámait választottuk. A 

program támogatóinak köszönhetően hatalmas dinnyeevést rendezhettünk a parton. 

Mindenki pukkadásig ette magát a mézédes finomságból. De jó ételekből a konyhán 

sem volt hiány, sőt a napi desszertről is folyamatosan gondoskodtak sütemény, jég-

krém, müzli naponta került az asztalunkra. 
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Bár a tábor saját teniszpályával, több focipályával rendelkezik, még a focira 

éhes fiúknak sem volt kedve rúgni a bőrt csak az esti órákban. Sportszereplésünk idén 

sem volt fényes, már az első selejtezőben kiestek fiaink. De hogy ne maradjunk sport-

élmény nélkül, megtekintettük az Albert Flórián kiállítást, ahol a fiúk büszkén 

fotózkodtak a kupákkal, válogatott melegítővel és egyéb Fradi ereklyékkel.  

Annál jobban sikerült a színházi bemutató, ahol Márkus és Máté főszerepet kapott a 

fővárosi művészek előadásában. 

Természetesen az előző évi hagyományokhoz híven a reggeleket tornával kezd-

tük, szobaszemlével folytattuk. Ennek köszönhetően még az utolsó napon is be lehetett 

menni még a 10 ágyas szobákba is. Az esti lefekvés sem múlhatott el közös mese nél-

kül. Az utolsó délután a Balaton megmutatta a viharos arcát. Pillanatok alatt hatalmas 

hullámok keletkeztek, szinte fekete lett az ég. Éjszaka végig szakadt az eső, dörgött, 

villámlott. Reggelre mindennek nyoma sem volt, ezért indulás előtt rendezhettünk egy 

búcsút. Búcsúztunk a Balatontól, a strandolástól, a tábortól. Hatalmas elemózsiás cso-

magokkal felszerelkezve buszra szálltunk. Irány Rád! Ugye, jövünk még? Hisz a Bala-

ton visszavár. 

 

Ruzsenszkiné Kmetti Ildikó 

pedagógus 

 

 

 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS ESZTERGOMBAN 

 

A PontVelem osztálykirándulásra kiírt pályázaton 3. helyezést étünk el, így 

50.000,-Ft-tal hozzájárultak a kétnapos kirándulásunkhoz, aminek nagyon örültünk. 

Végre elérkezett június másodika, izgatottan vártuk a kirándulás napját. Három 

órás hajóút volt Esztergomig, hamar eltelt az idő. Megérkeztünk a Gran Camping szál-

lóba, majd elindultunk a Babits-házba. Az odavezető út kicsit meredek és fárasztó volt, 

de végül csak odaértünk. Ott sok-sok dolgot megtudtunk nemcsak Babitsról, de más 

költőinkről, akik a múlt században éltek. Miután a Babits-házban végeztünk, elmen-

tünk a Bazilikához, hogy tudjunk Mimókázni, de sajnos akkor már nem lehetett, így 

inkább átsétáltunk Párkányra, Szlovákiába. Este visszatértünk a szállásunkra, bár alud-

ni nem nagyon aludtunk. Másnap reggeli után sárkányhajózni mentünk, ami személyes 

kedvencem volt. Nagyon izgalmas volt a Kis Dunán evezni. A sárkányhajózás után 

Mimókázni voltunk, ami szintén nagyon jó volt. Ezután a Bazilikába mentünk. Ott 

idegenvezetővel körbejártuk a kincstárat és a panorámatermet. Mindkettő nagyon szép 

volt. Néhányunk a Bazilika kupolájába is fölment. A kilátás csodálatos volt, bár a föl-

felé vezető 400 lépcsőfokot kicsit fárasztó volt megmászni. Az ennivaló is finom volt, 

amit ott kaptunk, fagyizni is voltunk párszor. Este indultunk haza hajóval. A hazaút 

körülbelül 2 órás volt. Mindannyian fáradtak voltunk, amikor hazajöttünk. 

 

Bár kicsit fárasztó volt, mégis nekem nagyon tetszett az osztálykirándulás, és 

Esztergom egy gyönyörű város. 

 

Sztebel Judit 

7. osztályos tanuló 
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MIÉRT PONT 

 

Egész évben próbáltunk az iskola házirendjének megfelelően viselkedni, hogy Éva 

néni, (az osztályfőnökünk), tényleg el merje vinni ezt a 19, időnként szemtelen, néha 

balhés, olykor elviselhetetlen, de többnyire fárasztó hetedikest a tavaly, (amikor még 

kedvesek, okosak, aranyosak és szépek voltunk), könnyelműen beígért kétnapos kirán-

dulásra. 

Szeptember elején azonnal elkezdtük a tervezgetést. A mikor és a mivel adott volt, 

így hát csak a hová-n kellett veszekednünk. Naponta több új terv is született és versen-

gett egymással, és néha előfordult, hogy az órák közti szünetek értékes percei sem a 

házi feladatok lemásolásával, hanem veszekedéssel teltek.  

Természetesen most is, (mint mindig, ha nem sikerül dűlőre jutnunk valamiben), Éva 

néni próbált segíteni, békíteni, dönteni. 

Egyszer csak, egy osztályfőnöki órán előállt egy ötlettel: Veszekedés helyett inkább 

pályázzunk! Pályázzunk és nyerjünk egy osztálykirándulást! Hogy erre mi miért nem 

gondoltunk?! (Talán mert a 12-13 évesek inkább kamaszodnak, mint gondolkodnak.) 

Beneveztünk és rákapcsoltunk, mert mindig az idő az, amiből a legkevesebb áll ren-

delkezésünkre, ha valami igazán jót kell csinálni. Ez le is köti az összes felesleges 

energiáinkat, így azóta még kamaszodni sem marad elég időnk, (szüleink és tanáraink 

nagy örömére). 

Régi tervünk mellett döntöttünk, így esett a választás Esztergomra. Jártunk már ott 

elsős korunkban egy iskolai kiránduláson, és már akkor kinéztük magunknak azt a jó 

kis strandot, ahová mindenképpen el kell egyszer együtt menni. Éva néni ugyan a 

strandot kihúzta a programból, de Esztergom maradt. A Dunakanyar mindegyikünk 

szíve csücske. Közel van lakóhelyünkhöz, így az idő jórészét nem az utazás tölti ki, 

hanem az egyéb programok, amiket beterveztünk. Esztergomban a víz, a hegy és a 

város több mint ezer éves múltja olyan programlehetőségeket kínál, ami nemcsak fel-

nőttek, hanem kamasz gyerekek számára is csábító. 

Gondoltunk azért kultúrprogramokra is, (Bazilika, Babits-ház), mert a látszat ellené-

re, mi érdeklődő fiatalok vagyunk (– egy bizonyos határig). 

Osztottunk, szoroztunk, (természetesen bekalkulálva azt az összeget is, amit a pályá-

zaton nyerünk majd), és így szüleink pénztárcájának csak viszonylag kis összegű 

igénybevétele mellett is, (ami az osztályban sokunknak fontos szempont), meg tudunk 

valósítani mindent, ami a rövidtávú álmainkban szerepel mostanában: utazás szárnyas-

hajón, párkányi fagyizás, pizzéria, sárkányhajókázás, városnéző kisvonat. 

Mi kellhet még egy igazán jó osztálykiránduláshoz Esztergomon kívül? Hát termé-

szetesen MI magunk: 19 hetedikes és kedvenc Éva nénijük a Rádi II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskolából! 

 

VIGYÁZZ, KÉSZ, TŰZ, KIRÁNDULÁÁÁÁÁÁÁS!!! 

 
Szőcs Nóra 

7. osztályos tanuló 
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FÖLDRAJZI MÚZEUMBAN VOLTUNK 

 

2016. májusában, hosszas tervezés után elmentünk Ildi nénivel az Érdi Földrajzi 

Múzeumba, amit már mindannyian izgatottan vártunk. Végre találtunk egy olyan idő-

pontot, mikor Dr. Kubassek János, a múzeum igazgatója tudott minket körbevezetni. 

Korán reggel indultunk különbusszal Érdre. Az Igazgató úr időhiány miatt csak 

a múzeum szoborkertjében kiállított személyekről tudott nekünk előadást tartani, és 

csak a magyar utazóknak és felfedezőknek tisztelgő termeket tudtuk megcsodálni, de 

ez is nagyszerű élmény volt. Érdekes volt látni a földrészek őslakosainak jellegzetes 

használati tárgyait és istenszobrait. Külön érdekesség volt a nagy világtérkép, amely 

gombnyomásra megmutatta, hogy a híres magyar utazók milyen útvonalakon járták be 

a világot. Sokat jegyzeteltünk és fényképeztünk, mivel a következő földrajzórára fo-

galmazást kellett írni a nap eseményeiről. Hazaindulás előtt még bementünk a híres 

érdi cukrászdába is, ahol megkóstolhattuk a országos hírű Pataki János cukrászmester 

különleges süteményeit és fagylaltját, így a tudományos ismereteken kívül gasztronó-

miai élményekkel is gazdagodtunk. 

Szőcs Nóra 

7. osztályos tanuló 

 

 

ERDEI ISKOLA 

 

 

Május utolsó napján izgalmas kalandra indultunk. Irány: Nagybörzsöny a 4 napos er-

dei iskola helyszíne. Az indulás kicsit kalandosan kezdődött. 

Megérkezés után elfoglaltuk a szobákat és felfedező útra indultunk a tábor területén. A 

finom és tartalmas ebéd után a játszóteret vettük birtokba. Néhányan akaratlanul, de 

„megfürödtek” a patakban. Első este a gyerkőcöknek többször is el kellett mondani a 

„takarodó” szót, 10 óra után sikerült mindenkit ágyba parancsolni. 

A második napon Sólyom Barbara előadást tartott az erdei növényekről. Megismerte-

tett minket az ehető erdei növényekkel. Ebéd után a közeli hegyre másztunk fel, ahol 

kézműves foglalkozáson vettünk részt. Megtanította Barbara, hogyan lehet rajzot ké-

szíteni festék és ceruza nélkül növényekkel. 

A harmadik napon került sor a víz vizsgálatra. Gumicsizmát húztunk, és térdig gázol-

tunk a patak vizében. Délután a falu nevezetességeivel ismerkedtünk. Megnéztük a 

több mint 800 éves Szent István-templomot. Megcsodáltuk a 170 éves vízimalmot, 

ahol a molnár család életének mindennapjait szinte magunk előtt láttuk az érdekes ma-

lomtörténeti előadás alatt. Ellátogattunk a Lek-vár-lakba. 90 féle lekvárt lehetett kós-

tolni és vásárolni. 

Az utolsó nap reggeli után a felújított erdei kisvonattal Márianosztrára utaztunk. Meg-

néztük a Bazilika Minor címet kapott Magyarok Nagyasszonya bazilikát, melyet 1352-

ben Nagy Lajos király atyja halálának emlékére és bűnei engeszteléséül a pálos rend-

nek adományozott. Visszavonatoztunk Nagybörzsönybe, és a finom búcsú ebéd után 

élményekben gazdagon indultunk haza.  

 

       Zsarnóczayné Szabó Ilona 

        pedagógus 
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KÉPEK AZ ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL 

 

 

 
 

Negyedikesek az erdei iskolában 

 

 

 
 

Másodikosok farsangi jelenete 
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Mikulás az iskolában 

 

 

 
 

Munkában a teregetők 
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Ötödikesek budapesti kirándulása 

 

 

 

 
 

Rákóczi-nap versenyzői 
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A sárkányhajózó hetedikesek 

 

 

 

 
 

Hangverseny az evangélikus templomban 

 



 42 

 
 

Gyermeknapi versenyek 

 

 

 
 

Minden szárad! 
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Ötödikesek farsangi jelenete 

 

 

 

 
 

Hatodikosok az akadályversenyen 
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