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Varró Dániel: Beszeptemberült kedves gyerekek 
 

Ki farát egész nyáron csak vakarta, 

és feszt moziba járt meg aquaparkba, 

no, annak mondom, nincsen több gagyi, 

tévénézés, hassüttetés, fagyi, 

a strandon nem lehet tovább időzni, 

mert véget ért a nyár, és itt az ősz, ni. 

Beszeptemberült kedves gyerekek,  
ideje megvenni az iskolaszereket. 

Na most, hogy mit meg hogy, ez az, 

amin lendít e magazin elég sokat, 

hogy segítse az iskolásokat. 

Megmutat nektek mindent, mi ma dívik, 

komputertől az elefántradírig, 

a modernt is, nemcsak a hagyományost, 

mert új idők járnak már nagyon ám most. 

Nem úgy van ám, hogy az ember csak 

rábízza magát az Ápiszra, 

vesz rajztáblát, pár hurkapálcikát, 

és ha mamád a bolton átcibált, 

hát akkor már minden feltétel adva, 

és be lehet ülni az iskolapadba. 

Például kell lenni gépnek, számítónak, 

manapság állítólag. 

Nem ám füzetek, tollak 

(amik régen elegek voltak)! 

Aztán, ha mindent jól összegyűjtött a markod, 

még be kell rendezni az iskolasarkot. 

 

 

 

 

 

 

 



Visszatekintő az elmúlt 
tanévre: 

 Lázár Ervin Mese- és 
prózamondó verseny 2017 
 

2017. május 16-án LÁZÁR 
ERVIN MESENAPOT rendezett a 
„MEDÁLIÁK” Művészeti, 
Kulturális és Oktatási Egyesület, 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Börzsöny utcai könyvtára és a 
Dési Huber Művelődési Ház a 
József Attila-lakótelepi 
gyerekeknek, fiataloknak. 
A versenyen Lázár Ervin vagy 
más magyar író valamely 
meséjének, történetének 
részletével lehet indulni. A 
történetet dramatizálni is lehetett. 

A 3.a osztály két mesét választott 
Lázár Ervin: A Négyszögletű 
Kerek Erdő című 
mesekönyvéből. 

Kiss Marcell, Telek Ádám József, 
Csapó Levente, Vasas Bálint, 
Nemes László Ágoston, Sztojka 
Zsaklin, Arnold Dániel, Bódi 
László Enrikó, Szőke Laura 
Tímea a Szörnyeteg Lajos jaj de 
álmos mesét dramatizálta, és 
csoportos kategóriában I. 
helyezést értek el. 

Csapó Levente, Tamás Ádám, 
Telek Ádám József, Pál 
Bendegúz, Bántelki Amina, 
Vasas Bálint, Suga Benjamin, 
Surugli Viktória és Próder Dóra 
előadásában pedig a Dömdö-
dömdö-dömdödöm című fejezetet 
láthatta a közönség. Ők 
játékukért III. helyezést kaptak. 

A 3.b osztály csapata Lázár 
Ervin: A zöld lific történetet 
dolgozta fel. 
Csapat: Hajdu Laura, Szalkai 
Soma, Kerekes Zsófia, Andrási 
Boglárka, Dankó Noémi, Domián 
Olivér, Masza Boglárka, Nagy 
Lara Daniella, Nyalka Lili Mira, 
Olgyay-Szabó Katalin, Pádár 
Kitti, Pataki Dóra, Váraljai András 

II. helyezést értek el. Gratulálunk! 

Nyalka Lili Mira egyéni 

mesemondóként szintén II. 

helyezést ért el. 

 

Angol szépkiejtési 
verseny iskolánkban 
 
2017. 05. 31-én megtartottuk 
hagyományos angol nyelvi 
szépkiejtési versenyünket. Két 
korcsoportban előre kiadott 
szöveget olvastak fel az indulók. 
A helyezettek a következők: 5-6. 
osztályos kategória: 1. Kovács 
Nándor 6. A 2. Gál Benedek 5. B 
és Vargha Olivér 6. A 3. Szőke 
Noémi 5. B 4. Nagy Bendegúz 5. 
A 7-8. osztályos kategória: 1. 
Szöllősi Szonja 7. B 2. Jenei 
Krisztián 7. B 3. Bud Laura 7. B 
Gratulálunk a résztvevőknek!



III. Kosztolányi 

Sakk Szimultán 

2017 május 27-én, a 
Kosztolányi Dezső Általános 
Iskola Családi Napján 
megrendeztük a III. 
Kosztolányi Sakk Szimultánt. 
Első alkalommal Ivánka Mária, 
aranyérmes és négyszeres 
ezüstérmes sakk olimpiai 
bajnok, másodszorra Fehér 
Gyula nemzetközi mester és 
idén Jamrich György FIDE 
mester volt a gyerekek 
ellenfele. 

A kerületből kilenc tanulót 
hívtunk meg, akik a kerületi 
versenyek első, második 
helyezettjei voltak, iskolánkat 
tíz tanuló képviselte. Nagyon 
éles küzdelmek alakultak ki, a 
legkitartóbbak több mint másfél 
órán keresztül bírták a csatát. 
Néhány tanuló megszorongatta 
a FIDE mestert, sőt az egyik 
gyermek le is győzte, egy 
másik pedig döntetlent játszott 
ellene. 

Színvonalas programja volt a 
Családi Napnak, sok gyermek 
és szülő nézőként vett részt 
ezen az érdekes eseményen. 
Magára a versenyre is nagy 
igény van, mert ez egy újabb 
megmérettetési lehetőség a 
sakkozni jól tudó gyermekek 

számára. A kerületi Sakk 
Diákolimpián és a 
Ferencvárosi Sakk Kupán 
kívül, szeretnénk 
hagyománnyá tenni a 
Kosztolányi Sakk Szimultánt. 
Iskolánk gyermekei is nagyon 
szépen helyt álltak ezen a 
versenyen. A Legjobbak: 

I. Ládi-Erlauer Aldó (Molnár 
Ferenc Általános Iskola), 
ő győzte le a FIDE mestert, 

II. Birtalan Zsolt 
(Kosztolányi Dezső 
Általános Iskola), 
döntetlen a FIDE mesterrel, 

III. Kiss Erika Júlia (Weöres 
Sándor Általános Iskola 
és Gimnázium). 

Az első három helyezett, 
arany, ezüst, bronz kupát 
kapott az elismerés jeléül. 
Reméljük továbbra is nagy lesz 
az érdeklődés ez iránt a nemes 
sport és játék iránt! 

Baumann Péter 
kerületi sakk koordinátor 

 

 



Határtalanul 2017 

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő 
„Határtalanul! - Tanulmányi 
kirándulás hetedikeseknek” 
programja részeként a 
Budapest IX. Kerületi 
Általános Iskola 18 hetedik 
évfolyamos 
tanulója horvátországi 
tanulmányi 
kiránduláson vehetett részt. 

Az utazás elején a 
szlovéniai, göntérházi két 
tannyelvű általános iskolában 
tettek látogatást. Az 
igazgatónő fogadta a 
csoportot és bemutatta a 
muravidéki intézményt. 
Megkoszorúzták a Zrínyi 
obeliszket a 
horvátországi Felsőzrínyifal
ván (Gornji Kuršanec), 
amelynek erdejében érte a 
halálos vadkan támadás a 
költő-
hadvezért. Zágrábban a 
Szent István székesegyházat 
keresték fel, ahol őrzik Szent 
László koronázási palástját. 
Jártak Fiumében 
(Rijeka) és Abbáziában 
(Opatija). A két város 1918-
ig a magyar korona része 

volt, és gyakorlatilag a 
magyarok építették a várost. 
Mindkét településen kicsi, 
mégis jelentős magyar 
közösség él ma is, akik őrzik, 
ápolják a magyar nyelvet, 
emlékeket. Voloskón gróf 
Andrássy Gyula 
miniszterelnök utolsó 
lakhelyénél jártak, melyet 
emléktábla jelöl. A ragyogó, 
napsütéses idő strandolásra 
csábította a 
csoportot Opatija belvárosáb
an. 

A június 5-8-ig tartó utazás 
során a csoport nagyon sok 
magyar vonatkozású 
emlékkel találkozott. 
Fáradtan, de élményekkel 
telve érkeztek vissza 
Budapestre. 

 

 

 

 

 



Erdei iskolában volt az 

5.a és b. 

Nagyon jó helyen voltunk, mindenkinek 

tudom ajánlani! Szigetmonostor, 

Regatta Panzió – ehely volt szállásunk. 

A rengeteg program, ami a viszonylag 

baráti árban benne foglaltatott 

változatos, jó színvonalú volt. 

Lovaglás, tűzzománc, éjszakai túra és 

bátorság próba, üvegfestés, 

természetismereti nappali túra és 

íjászat, na és focizás, kecskék etetése, 

cicák simizése, mert a tábor 

területénvoltak kecskék, cicák is! 

Nagyon jól éreztük magunkat, kicsik és 

nagyok is! 

Havasiné Krämer Ilona 

 

 

Családi nyaralás 

  Szüleim már májusban kiválasztották 

és lefoglalták a nyaralásra a 

szálláshelyet. Poroszlóra mentünk a 

Tisza-tó partjára.  

 Augusztus hetedikén érkeztünk a 

Fűzfa Pihenő Parkba. 

 Megérkezésünk után elfoglaltuk a 

szobánkat. az első nap délutánján 

felfedeztük a szálloda udvarát és 

Poroszló látnivalóit. Aznap este az 

étteremben vacsoráztunk és későig 

fürödtünk a kinti gyógyvizes 

medencékben. 

  A második napon elhajókáztunk a 

Tisza –tavi Vízi sétányhoz. Pallóval 

kiépített út vezetett a Tisza-tó sekély 

vízén. Az út körülbelül 2000 lépés volt, 

de nekünk sokkal hosszabbnak tűnt. 

Nagyon sok volt a látnivaló. 

Megismerkedtünk a tó növény és 

állatvilágával. Meglepő, hogy milyen 

sok mérgező növény él a láposban. 

Megcsodáltuk a madármegfigyelő 

házat és a három emelet magas 

kilátót. Sétánk végeztével, hajóval 

jutottunk vissza a partra. 

   A harmadik napon megint vizes túrán 

voltunk. Motorcsónakkal végig jártuk a 

Tisza-tó területét. Megismertük a tó 

kialakulásának történetét. Ember 

alkotta ezt a víztározót. A területen 

régen gyümölcsösök álltak. A tavat 

nem töltötték fel a tervezett 

vízmennyiséggel, ezért tudott ez a 

mocsaras, lápos élővilág itt kialakulni. 

Mára már a térség turisztikai 

központjává vált. Utunk végeztével 

visszatértünk a szállodába. 

   A negyedik napon a közeli 

Hortobágyra látogattunk. 

Kisvasutaztunk és megnéztük a 

Pásztor Múzeumot. A Kilenclyukú-híd 

nagyon érdekes volt, mert a folyó kicsi, 

a híd nagy. 

  Utolsó napunk rövidre sikerült, mert 

korán el kellett hagyni a szállásunkat. 

A hazavezető út is hamar eltelt. 

  Remélem, egyszer még visszatérünk 

ide!  

 Pádár Kitti Tímea 4.b  



A lellei tábor 

 

   Az idén augusztus 12-19-ig 

voltunk a balatonlellei 

táborban. 

   Csak az első két nap nem 

tudtunk fürödni a Balatonban a 

szeles és hűvös idő miatt, a 

többi napon viszont kétszer is 

megmártóztunk a tó vizében.  

Változatos programok 

színesítették a napokat. 

Mindenki batikolt egy pólót, 

amiben közösen le is fotóztak 

minket a tábor végén. Sportban 

és ügyességi játékokban 

vettünk részt: partizánoztunk, 

röpiztünk, kapura rúgtunk, 

futkosós és papíros amőbát 

játszottunk, csocsóztunk, 

pingpongoztunk. Közösen 

varrtunk egy nagy faliképet, 

amit a faliújságra kiraktunk, és 

minden szoba rímelő sorokat írt 

a megadott verssorokra. Új 

társasjátékokkal ismerkedtünk 

meg: Uga Buga, TOP 12, Mágus 

párbaj, Grabolo. Mindenki várta 

a Vidámparkot. Az alsó és a 

felső tagozatosok külön 

napokon mentek .A 

legnépszerűbb a nagyoknak az 

XXL, a kisebbeknek a dodzsem 

és a SPEEDY vonat volt. A 

Diszkóhajóra este 9-kor 

szálltunk fel. A sötétben a 

csillagos égbolt alatt táncoltunk 

a nagy slágerekre, és 

tomboltunk a   Despacitora. 

    Mindenki jól érezte magát. és 

alig vártuk, hogy elmesélhessük 

élményeinket a szüleinknek. 

 

   Surugli Viktória 4.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rejtvények 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. A tyúk népies neve. 

2. Minek a világnapja van június 5-

én? 

3. Ilyen színű az éti csiga háza. 

4. Nem is növény, nem is állat. Mi az? 

5. Mi a hulladékégetők egyik nagy 

problémája? 

6. Nyári estén viszket a „csípése”. 

7. A környezet károsítása más szóval. 

8. Ez az egyesületünk neve. 

9. Melyik hegyünk csúcsa a Kékes? 

10. A tatai Nagy-tavon áttelelő egyik 

madarunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 2009-es év madara a vetési varjú 

mellett 

12. Egyik erdei állatunk, melynek 

háziasított rokona is ismert. 

13. A pillangó lárva állapota. 

14. A szőlő egyik nagy kártevő 

gombája. 

15. Otthon kisebb méretű elektronikai 

cikkeket működtetünk vele, majd ha 

elhasználódott, külön gyűjtőbe gyűjtjük, 

mert veszélyes hulladék. 

16. Szerves háztartási hulladék más 

néven. 

 

 



1. Mikor alapították az 

Aggteleki Nemzeti Parkot? 

A, 1965. 

B, 1974. 

C, 1980. 

D, 1985. 

2. Melyik védett 

növényünk? 

A, tyúkhúr 

B, hóvirág 

C, kapor 

D, mezei katáng   

3. Melyik madarunknak a 

legrövidebb a lába? 

A, nyári lúd 

B, szürke gém 

C, fehér gólya 

D, strucc 

4. Milyen nagy a jelenleg 

ismert legnagyobb 

barlang a Földön? 

A, 200 x 150méter 

B, 100 x 90 méter 

C, 150 x 90 méter 

D, 500 x 250 méter 

5. Mik a toxinok? 

A, kis rágcsálók 

B, virágos cserjék  

C, B-vitamin más néven 

D, mérgező vegyületek 

6. Milyen magas a 

csapadék mennyisége a 

trópusi esőerdőkben? 

A, több mint 1500 mm/év 

B, 1000 mm/év 

C, kevesebb, mint 500 

mm/év 

7. Mik a liánok? 

A, őslakosok  

B, fán lakó növények 

C, magas fák 

8. Mivel szaporodik az 

erdei pajzsika? 

A, osztódással 

B, gyökérről 

C, spórával 

D, magról 

9. A gombák nem képesek 

önállóan táplálékot 

készíteni. Miért? 

A, nincs zöld színtestük 

B, lusták 

C, nincs is rá szükségük 

10. Melyik foga nő agyarrá a 

vadkannak? 

A, metszőfog  

B, zápfogC, szemfog 

11. Melyik Európa 

legnagyobb testű madara? 

A, túzok 

B, barna rétihéja 

C, sas  

D, vércse 

12. Melyik hazánk első 

Nemzeti parkja? 

A, Duna-Ipoly Nemzeti Park 

B, Aggteleki Nemzeti Park 

C, Hortobágyi Nemzeti Park 

13. Mivel táplálkozik a 

tőponty? 

A, növényekkel 

B, mindenevő 

C, húsevő 

14. Melyik anyagból 

tartalmaz a Nap különösen 

sokat? 

A, oxigén 

B, nitrogén 

C, hidrogén 

D, hélium 

15. Mit nem dobunk a 

szelektív „papír” 

hulladékgyűjtőbe? 

A, italoskarton-doboz 

B, újságpapír  

C, kartonpapír 

16. Hova rakja fészkét a 

fácán? 

A, fa ágai közé 

B, nádasba 

C, földbe kaparja 

D, villanyoszlopra 

17. Mit eszik a vakond? 

A, növényevő 

B, rovarevő 

C, mindenevő 

D, magvakat eszik 

18. Alszik téli álmot a 

vakond? 

A, igen 

B, nem 

  

http://www.zszk.hu/letoeltesek-prezentaciok/totokeresztrejtveny 

  



Receptek 

Hozzávalók kb. 4 személyre 

A churroshoz: 

 12 dkg puha vaj 

 ½ teáskanál só 

 15 dkg liszt 

 2 db tojás 

 2,5 dl víz 

 étolaj a sütéshez 

 fahéjas cukor a meghempergetéshez 

A csokiöntethez: 

 2 teáskanál kukoricakeményítő 

 5 dl tej 

 12 dkg csokoládé 

 3 ek barna cukor 

 1 csipet őrölt fahéj 

 1 csipet só 

 2 ek cukrozatlan kakaópor 

 A vizet a vajjal és a sóval egy edényben felforraljuk, egy mozdulattal hozzáadjuk a lisztet, 

intenzíven keverni kezdjük fakanállal, és ezt úgy 2 percig abba sem hagyjuk −közben a 

massza el fog válni az edény falától. Lehúzzuk a tűzről, és kicsit átforgatva hagyjuk hűlni 

2 percig, majd egyesével belekeverjük a tojásokat is. A végeredmény egy lágy, 

úgynevezett égetett tészta lesz − hasonló a képviselőfánk vagy profiterol alapjához. A 

kész tésztát csillagcsővel ellátott habzsákba töltjük, és 10−12 centi hosszú rudakat 

nyomkodunk belőle közvetlenül a 170 fokos, bő olajba, és szép aranybarnára sütjük őket. 

A kisült churrosokat még melegen fahéjas cukorba forgatjuk. 

 A csokiöntethez a keményítőt elkeverjük 125 ml hideg tejben. A maradék tejet kis lábosba 

tesszük, és alacsony láng felett felolvasztjuk benne a darabokra tört csokoládét. A csokis 

tejhez adjuk a keményítős tejet, a kristálycukorral, a fahéjjal, a sóval és a kakaóval 

ízesítjük, majd közepes lángon 15 percig főzzük (amíg besűrűsödik). Még forrón 

mártogassuk bele a churrost, úgy az igazi! 

 

Az újságot szerkesztette: Herzogné Kövesi Judit 

Köszönjük a közreműködő osztályok és tanárok 

munkáját!

 


