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Iskolaújság az ELMŰ-ÉMÁSZ Energia Suli iskolaprogram támogatásával

Madárbarát iskola
címet nyertünk!

Iskolánk a NAGY
VAGY! játékon

A tavaszi focikupa
eredménye

Védett természeti
értékünk az egyhajú
virág. Idén közel
3000 tövet
számláltak meg a
zöldszívesek!

TURAI  
DUMA



Szavalóverseny Zsámbokon 

A magyar kultúra napja alkalmából szavalóversenyt rendeztek január 26-án a
zsámboki művelődési házban. Zsámbok, Kóka, Dány, Gödöllő és Budapest
mellett Tura is képviseltette magát hét tanulóval: Bozlék Rita (1.a), Deák Anna
(5.a), Pócs Réka (6.b), Barabás Bianka (7.b), Benke Andrea (7.b), Gáspár Virág
(8.d), Kamarás Fanni (8.d). A négytagú zsűri csapatát pedig egyik tanárunk,
Heine Éva erősítette. Minden versenyzőnk nagyon szépen szerepelt, ráadásul
dobogós eredmények is születtek:

I-II. korcsoportban 2. helyezett: Bozlék Rita (1.a), 

V-VI. korcsoportban 1. helyezett: Pócs Réka (6.b) TOVÁBBJUTÓ

VII-VIII. korcsoportban 2. helyezett: Gáspár Virág (8.d)

VII-VIII. korcsoportban 3. helyezett: Kamarás Fanni (8.d)

 Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ballagó nyolcadikosaink

8.a

osztályfőnök: Maczkóné Fehér Ildikó és Raksányi Ildikó

Csányi Klaudia, Hajdu Bence, Irházi Márk, Kátai Tiffany, Konkolics Tímea,
Lajtos Zoltán, Pikács Viktória, Radics Bence, Rajzinger Klaudia, Sallai Regina,
Seres Ádám, Solymosi Vince, Szabó László, Szénási János, Szénási Noémi Alíz,
Tóth Klaudia, Vidák Kinga

LÜK verseny
Lezajlottak az iskolai fordulók

Logikusan, ügyesen, kitartóan
40 éves szakmai múltra és
sikerre tekint vissza a 
nemzetközileg ismert és
elismert játékcsalád: a
LÜK. Játékosan, indirekt
módon fejleszti a figyelmet, a
megfigyelőképességet és a
logikus gondolkodást. A Tabán
és az Iskola úton
2013 februárjában került
megrendezésre a 2. és a
3. évfolyamos tanulók
versenyének iskolai fordulója.

Harmadikosok:

1. Kajári Kitti 3.a 

2. File János 3.a

3. Nyerlucz Alexandra 3.a

4. Lippa Gábor 3.c

Másodikosok:

1. Nagy Antónia 2.b

2. Tóth-Zs. Zoltán 2.b

3. Vidák Letícia 2.b

4. Sápi Marcell 2.a

Köszönjük a Dinasztia
Tankönyvkiadónak és
Pásztorné Dolányi Magdi
néninek a szervezésben
nyújtott segítséget!

Tóth Jánosné és a harmadikos
tantónénik
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Zrínyi Matematikaverseny
Az országos szintű Zrínyi matematikaversenyre mintegy hetvenezer diák
jelentkezett, ebből 190-en látogattak el február 15-én az aszódi Csengey
Gusztáv Általános Iskolába, hogy megírják a megyei forduló feladatlapját.

Iskolánkból 17 tanuló mérette meg magát, név szerint: Abért Márton (5.a),
Kozsa Martin (5.a), Zele Sándor (5.a), Tóth Eszter (5.b), Tóth-Sebes Edina
(5.b), Gólya Bálint (6.a), Sára Soma (6.a), Lajtos Laura (7.a), Selmeczi Barbara
(7.a), Magyar Donát (8.d), Seres Ádám(8.a), Köles Bernadett(4.d), Bankó
Domonkos Bence (4.b), Tóth M. Tamás (4.b), Bangó Enikő (4.c), Földes Lilla
(4.c).

Kiváló eredmény, hogy Köles Bernadett továbbjutott a váci fordulóba.  
Gratulálunk, további sikeres versenyzést kívánunk! 
Köszönjük a felkészítő tanárok és tanítók munkáját!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

8.b

Osztályfőnök: Demeter Dóra

Abért Bence Zsolt, Bereczki Zoltán, Farkas Ádám, Király Noémi, Kiss Virág,
Kovács Anna, Kovács Patrícia, Lakatos Martin, Oláh Martina, Sallai Réka,
Scheigl Donát Bálint, Seres Levente, Szabadka Martin, Szénási Andrea, Szénási
László, Toto Tibor Norbert, Toto Loránt Levente, Zahari Benjamin István

Turai Tekergők
barangolásai 
Szeptemberben a Mátrában a
Függőkő teljesítménytúrán
18-an túráztunk a 13 km-en.

A Gödöllői-dombságban
októberben 22 km-es túrán 
26-an, novemberben egy 20
km-es túrán  28-an
barangoltunk.

Márciusban a Mátrában 13 km-
en  31-en túráztak, ez volt a
Tekergők 126. túrája.
A következő túránk április
20-án lesz: ez a Zöld-Ház
teljesítménytúra.  

2012. évi túrázásaiért Csorba
Norbert tavalyi 8-os tanulónk
elnyerte a Teljesítménytúrázók
Társaságának a bronz jelvényét
ifi kategóriában, ehhez  400
km-t barangolt.

 A gyermek kategóriában Géczi
Bettina, Kamarás Fanni és
Meleg Eszter 8.d osztályos
tanulók is bronz fokozattal
gazdagodtak.

A Csúcsok csúcsa minősítési
mozgalomban Meleg Eszter és
Géczi Bettina 4 éves túrázása
során most érte el a bronz
fokozatot érő pontokat.  

Gratulálunk diákjainknak a
kitartó
teljesítménytúrázásukért!

Kis Gábor

3XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM | 2013. ÁPRILIS

HÍREK



Színházjárók
Fenntartva a jó hagyományt, már ebben a tanévben is kétszer jártunk a Thália
Színházban Budapesten. Három tanító néni kíséretében 22 harmadikos,
 18 negyedikes és  13 ötödikes tanulónk láthatta október 16-án a Tengertánc
című műsort, majd január 22-én a Kukoricaderce című előadást. A második
alkalommal egy válogatást tekinthettünk meg Benedek Elek műveiből, idézve
a régi fonók hangulatát, játékosságát. A sok népzenével, néptánccal
színesített ősbemutatót a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeinek
feldolgozásában láthattuk. Különleges és szép élmény volt mindannyiunk
számára.

Hubertné Éva néni

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

8.c

osztályfőnök: Jenei Csabáné

Csécsei Patrik, Erdélyi Csilla, Farkas Krisztina Viola, Horváth Bence, Juhász
János, Kis Alexandra Katalin, Kiss Hajnalka, Kiss Szilvia, Miklós Cintia, Pecze
Rita, Sima Franciska, Sima Nikoletta, Szabó Adrienn, Szénási Katalin Matild,
Szénási Kristóf, Vidák Anita Evelin, Vidák Annamária, Vidák Beatrix

Március 15.
Március 14-én emlékeztük meg
iskolánkban az 1848. március
15-ei eseményekről.
Felső tagozatos tanulóinkat
Lakatos Gyula bácsi készítette
fel. Forradalmi szavalatokat
hallottunk Szabó Adrienntől,
Sima Franciskától, Deák
Annától, Kiss Virágtól, Zahari
Benjámintól, Scheigl Donáttól,
Sima Lászlótól, Barna Gergőtől.
Szitai Dániel a Tolcsvay Trió
által megzenésített Nemzeti
dalt énekelte el, előadásával
nagy sikert aratva. A
Hevesy kórusa Kis Anita néni
vezényletével Kossuth-nótákkal
színesítette a műsort. A
Galábos Zenekart Unger Balázs
készítette fel, muzsikájukkal
tették hangulatossá a műsort.
Lajtos Laura és Barabás László
varázsolták elénk a kor
hangulatát táncukkal. Büszkék
vagyunk a szereplőkre, hiszen
a városi ünnepségen is az ő
műsorukat tekinthettük meg!

Benke Andrea

A rossz idő miatt nemcsak a
felsősök szorultak a
tornaterembe, az alsó
tagozatosok sem szabadtéren
tartották megemlékezésüket.
Az E-Hevesy-n
megtalálhatjátok az
ünnepségeken készült
fényképeket. Az Iskola úton a
2.b, a Tabán úton a 3.a
osztály készült szép
gondolatokkal, előadással. A
Park úton az 1.c osztály lelkes
tagjai szavaltak, énekeltek a
forradalmi eseményekről. 
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MÁrciusi Ki Mit Tud?-ok eredményei

1. évfolyam

Mese 1. Lévai Julianna, 2. Lajkó Anna, 3. Bozlék Rita. 
Verses mese: 1. Sima Levente, 2. Jakus Beatrix, 3. Tóth-Máté Bernadett. 
Vers: 1. Győri Dominik, 2. Szekeres Nóra. 
Zene: 1. Lévai Julianna, Tóth-Máté Bernadett – furulya 2. Győri Dominik –
gitár. Csoport–különdíj: Versikék 1.a; Szeleburdi Bábcsoport 1.d; Csiga-csiga
facsiga 1.b

2. évfolyam

Mese: 1. Gáspár Zoltán 2. Bazán Noémi 3. Sára Kincső. 
Vers: 1. Csillag Vivien, Lázár Dorina, 2. Sára Bernadett, 3. Csorba Noémi,
Szabó Nóra. 
Zene: 1. Barna Mátyás, Tóth-Zsiga Zoltán, 2. Babecz Márton, Farkas Gergő.
 Csoport–különdíj: Fergeteges vásáros 2.b; Énekes játékok 2.a

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

8.d

osztályfőnök: Kis Gábor

Berla Bence, Budai Ilona, Farkas Sándor, Gáspár Virág Tímea, Géczi Bettina
Xénia, Haág Marcell Ákos, Horváth Dominika, Kamarás Fanni Andrea, Kátai
Vivien, Kronovetter Sára, Magyar Donát István, Mekes Cintia Julianna, Meleg
Eszter, Mezei Csaba, Pásztor Kristóf, Pingiczer Martin, Rajzinger Ádám, Sóti
Ármin, Szitai Dániel, Szokol Bence, Takács Tamás, Tóth-Máté Bence

3. évfolyam
MESE: I. Kajári Kitti

ZENE: I. Tordai Miksa – gitár és
Kátai Szilárd – hegedű

ÉNEK: I: Kajári Kitti

II. Gregus Olivér

VERS: I. Sima Dominik            
 II. Czégény Cintia és Vidák
Pál

4. évfolyam

MESE : I. Szénási Mónika

II. Csörgi Andrea, Kerek Petra

III. Szénási Eszter, Tóth
Nikolett

ÉNEK: I. Bangó Enikő és Lajtos
Adél

VERS: I. Földes Lilla                  
II. Menyhért Zsuzsanna,
Szénási Dorina

III. Horváth Zsófia, Tóth
Tekla, Unger Anna

Különdíjak:

Bangó Enikő – zongora

Lovas Stefánia és Lukács
Adrián vers

A zugligeti boszorkányok – 4.c
osztály csoportja

A leglelkesebb osztály: 4.d
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Egészségnapok iskolánkban
Február 6-án Géczy Emese dietetikus hallgató az egészséges táplálkozásról
tartott előadást. Egy héttel később, 13-án dr. Molnár Endre, iskolánk egyik
fogorvosa beszélt a szájápolás fontosságáról tanulóinknak. Másnap a
tornateremben a délutáni tömegsport keretein belül játszhattak, mozoghattak
a diákok. Február 25-én Korsós Attila mentőstiszt az életmentésről nemcsak
mesélt, de a gyakorlatban is megtanította a vészhelyzetben szükséges
tennivalókat. 

Köszönjük az előadóknak az érdekes bemutatókat és Jenei Csabáné Ili néninek
a programok szervezését.

A VÍZ világnapja
Ismét megemlékeztünk a víz világnapjáról! 

Iskolánk minden tagozatán színes programok várták a gyerekeket a víz
világnapján. Az alsósoknak a tanítónénik készültek sok érdekes játékkal a Park,
Iskola és Tabán úton: tengeri mozaik, víz kvíz, szerencse (-víz -)kerék, vízi zene-
bona, vízhordó stb. Felső tagozaton a tanórákba épültek bele a víz
világnapjával kapcsolatos gondolatok. Meghirdettük tanulóinknak a Gyalogolj
a vízért! programot. A Föld más országaiban sok-sok ember kénytelen nap
mint nap órákat gyalogolni, hogy ivóvizet hozzon a családjának. Felhívásunkra
nagy csapat indult el a Hevesy útról több liter vízzel a táskájában, így érezve
át a nehezebb sorsú gyerekek helyzetét. Fotó- és verspályázatot hirdettünk a
világnappal kapcsolatosan. Az interneten gyerekek által készített kvízeket,
bemutatókat, gondolattérképeket találhattok. Keresd meg a fotókat,
beszámolókat, az elkészült munkákat az E-Hevesy-n!

Tippek
kamaszoknak!
Az egészségnapok kapcsán mi
is szeretnénk Nektek
tanácsokat adni. Utána
olvastunk és összeszedtük a
fiúknak és a lányoknak, hogy
miképpen törekedhetnek az
ápolt külsőre.

Bőrápolás

 A pattanások gyakoriak ebben
a korban. Azonban hatékonyan
győzheted le őket tippjeink
segítségével. Fiúk esetében
elsősorban szappant,
arclemosót ajánlok. Lányoknak
a szappan mellett
dörzsölőszivacs használatát is,
mely segít a bőr tisztán
tartásában. Használhatsz még
hidratálót, arcradírt,
arclemosót, arctonikot,
hidratáló krémet. 

Fogápolás

A fogmosás naponta többször -
ez fontos, már egészen
kiskorodban megtanultad.
Soha ne hanyagold el, hiszen a
rossz fogak egész életedben
problémát okoznak majd. Mind
a fiúknak, mind a lányoknak
ajánlom a szájvíz, de még
inkább a fogselyem
használatát. Macerásnak tűnik,
de hidd el, nagyon praktikus,
mert ott is tisztít, ahová a
fogkefe sörtéi nem érnek el.

Benke Andrea
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        „Nagy vagy!"
csapatunk versenyzése
Iskolánk benevezett és részt vett a TV2 „Nagy vagy!”
című általános iskolák közötti játékos sportvetélkedőjén.
A részvételt szigorú szabályok határozták meg, ezért
alkotta csapatunkat egy-egy alsós és felsős lány, fiú,
valamint két anyuka, két apuka, vagy az iskolánkban
dolgozó tanár, tanító. Andi néni (alsós
igazgatóhelyettes) vezetésével kovácsolódott össze
csapatunk. A mellékelt képen láthatjátok, akik készültek
a versenyre, és közülük kerültek be a csoportba azok,
akik szerepeltek a versenyen.

           

Tehetséges tanulóink, lelkes szülőkkel és kitartó
pedagógusokkal összefogtak= siker.

Ha ti is odaültök 2013. április 28-án délelőtt a TV2 elé,
és úgy szurkoltok a csapatnak, mint a versenyzőket
elkísérő iskolatársaitok és szüleik, akkor lehet, hogy
továbbjuthatunk:). Jó szurkolást, jó szórakozást
kívánok:                       Igazgató néni

              

                      REJTVÉNY

      Kikből állt a "Nagy vagy!" csapat? 

Nézd a TV2 „Nagy vagy!” műsorát 2013. 04. 28-án
délelőtt, és ha felismered őket, írd le egy lapra a
nevüket, és neveddel, osztályoddal ellátva dobd be a
sulikönyvtár ládájába 2013. május 2-ig! 5 szerencsés
tanulót, aki helyesen oldja meg a feladatot, jutalomban
részesítjük.

Komplex tehetséggondozó verseny: "Barátaink az állatok"

Március 20-án Budapesten jártunk az Okos Maci 2.a osztályos csapattal.
Bejutottunk az Apáczai Kiadó által szervezett verseny országos döntőjébe. A
tanév folyamán három alkalommal oldottunk meg feladatokat és megszerzett
pontjaink alapján kaptunk meghívást a döntőbe. Összesen 500 csapat közül
választották ki a legjobb 41-et. A mi kis csapatunk tagjai: Edvi Liliána Luca,
Barna Mátyás és Sápi Marcell. Az Okos Macik nagyon szép eredménnyel a 14.
helyen végeztek,a 10. legjobb idővel! Gratulálunk nekik, szüleiknek és
felkészítőtanáruknak: Szilágyiné Szente Valériának!
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Poem

Fordítsd le!

There are four seasons in a year
spring, summer, autumn and winter.
It’s warm in spring, hot in summer,
cool in autumn, cold in winter.

Spring is gay with flower and song.
Summer is hot and the days are long.
Autumn is rich with fruit and grain,
Winter brings snow and the New Year again.

Egy betű különbség

Írd a szaggatott vonalra a szavakat angolul. Két szó
között egy betű különbséget találsz. A végén olvasd
össze fentről lefelé ezeket a betűket. Egy angol szót
kapsz megfejtésül!

_ _ _ _  - _ _ _  = _       
   él         hazudik 

_ _ _ _ _ _  - _ _ _ _ _ = _
   pincér             víz

 _ _ _ _ _ _  - _ _ _ _ _  = _
visszajátszik     válaszol

_ _ _ _ _  - _ _ _ _ = _
    hoz           gyűrű
   _ _ _ _ - _ _ _ = _
kölcsönad vége

_ _ _ _ - _ _ _ = _
 cső          kád

CHANGE 1 LETTER AND MAKE NEW WORDS!

1. CAVE (BARLANG)                                               2. SHE
______(TÖRŐDNI)                                                    _________
______(MERNI)                                                         _________ 
______(HÖLGY)                                                         _________
______(HÍRNÉV)                                                       _________
______(SZELÍD)                                                        _________
______(IDŐ)                                                              _________
______(TÍZCENTES)                                                  RAN
______(KOCKA)
______(RIZS)
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Drei kleine Schweinchen
ist ein englisches Märchen
Fordítsd le a mesét! 

Drei Schweinchen bauen sich ein Haus, ein Schweinchen
baut ein Haus aus Stroh, ein weiteres ein Haus aus Holz
und das dritte Schweinchen baut ein Haus aus Stein. Der
Wolf versucht die Häuser einzureißen, was ihm bei dem
Steinhaus aber nicht gelingt.

Schweinchen - kismalac
Stroh - szalma
Holz - fa
einzureißen - lebont
gelingen - sikerül

Farben
Melyik a helyes válasz?

Welche Farben mischt man für die Farbe Orange?
A, Rot und Blau.  B, Rot und Gelb   C, Blau und Grün

Welche Farben mischt man für die Farbe Magenta?
A, Blau und Rot   B, Blau und Grün   C, Rot und Grün

Welche Farben mischt man für die Farbe Grün?
A, Rot und Gelb   B, Gelb und Weiss  C, Blau und Gelb

Welche unbunte Farbe wirft das Licht besonders stark
zurück? A,  Schwarz       B, Weiss         C, Braun

Amiért az angol és a német nyelvet
könnyű keverni:
Gras - grass - fű          Schule - school - iskola           Haus - house - ház

       Apfel - apple - alma          Lampe - lamp - lámpa            Tee - tea - tea

Banane - banana - banán           Milch - milk - tej            Glas-glass - pohár

        Licht -  light - fény               Ring - ring - gyűrű           Ball - ball - labda
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Városunk a palócok néprajzi területén van, így ízvilága is rokon. Sok étel még nevében is
hasonlít, de elüt más tájegységekétől. Néhány jellegzetes turai ételt rejtettünk el a
fősorokban. Segítséget jelent Fercsik Mihály: Galga menti ízek című könyve.

Turai ízek

VÍZSZINTES 1. Amikor a víz megszilárdul. 9. Hengeres testben élő
hajléktalanok. 11. Kardot, vagy kenyeret, de akkor a lábasba! 12. Meggyilkol.
vagy disznót vág. 14. Tésztaféle, mely az egész vidéken elterjedt. Almával,
meggyel, cseresznyével is töltik. 18. Majdnem eldob (!) 19. Udvarias
megszólítás. 20. Krumplihoz hasonló, de vele rokonságban sem álló gumós
növény, mely a cukorbetegek eledele. Régen közkedvelt volt. 21. Némán
szánó (!) 22. Aláírás: saját kezűleg. 23. Olasz közszolgálati rádió-tévé. 24. Ősi.
25. Pl. Jókai, Mikszáth, Móricz. 27. … mail = légiposta. 28. Űrmérték (röv.) 
29. „Szólt” az oroszlán v. valaki a fájdalomtól. 

FÜGGŐLEGES 1. Barca
klubja
röviden. 2. Angyalföldi
Sport Egyesület. 3.
Nagyobb krumpli
gombóc. Betétje kömény-
v. tejlevesnek, de húsok
kísérője is lehet.
4. Ittrium vegyjele. 5.
Farsangi, bő zsírban,
olajban sütött édesség.
Porcukorral megszórva az
igazi. 6. Előidézője
valaminek v. a Volga
legnagyobb jobboldali
folyója. 7. Norvégia
(röv.) 8. Többcélú
Kistérségi
Társulás. 10. Vízzel
felfrissít. 12. Lehetne
helyi étel 1s a hagyma-
paprika-paradicsom
összetételű étel,
Zsámbokon nyári
fesztivált rendeznek a
tiszteletére. 13. Mit csinál
a
békepipával
? 15. Tollforgató, pl.
Jókai. 16. Töltött
káposzta helyi neve. 
17. Levél a
Neten. 23. Enteriör része
(!) 26. Rövid kezdet
(!) 29. Üvegben van
(!) 30. Múlt idő egyik
jele. 31.Tárgyrag.
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- Mikor van abszolút hideg?
- Amikor a jegesmedve még szivatóval sem indul.
- Amikor a családfát is eltüzelik.
- Amikor a sertésbőrkesztyű libabőrös lesz.
- Amikor az embernek ajkára fagy a mosoly.
- Amikor a műfogsor vacog a pohárban.

- Mi az abszolút pech?
 - Zuhanó repülőgépről süllyedő hajóra esni. 

- Mi az abszolút kitolás?  
- Struccot megijeszteni a beton fölött. 

Két neves vívóedző összefut edzés után: 
- Mondd csak, te hogy vizsgáztatsz?
- Szúrópróbaszerűen.

- Mit csinál a magyar futball-válogatott, ha megnyerik a foci VB-t?
- Kikapcsolják a Playstation-t.

Az orvos a beteghez:
- A gerincéről készült röntgenfelvételen súlyos elváltozásokat találtunk, de
Photoshoppal kijavítottuk!

- Hol alszanak az álmos bitek?
- A hálókártyán.

- Hogy hívják az internetező
szerzetest?
- Felhasználó barát.

- Mi a végtelen? - kérdezi a
tanár az iskolában.
Pistike válaszol:
- A világegyetem és a tanév.

Két óvodás talál egy cicát:
- Kiszisza, kiszisza! - szól az
egyik.
- Nem igaz, hogy nem tudod
kimondani a matka nevét!

Áruházban odamegy egy
ötéves kisfiú az információnál
álló hölgyhöz:
- Nemsokára idejön egy
hisztérikus asszony, aki a
gyerekét keresi. Legyen szíves,
mondja meg neki, hogy a
játékosztályon vagyok.

* * * * * * * * * * * * * * * * 

PROGRAMAJÁNLÓ!

TURAI PÜNKÖSDI
VIGASSÁGOK 2013. 05.19.
Tura, Falumúzeum  
Programok: Gyermek kézműves
foglalkozás, ügyességi
versenyekkel pünkösdi
királyválasztás, népi hangszer
és néptáncbemutató, gyermek
táncház, állatsimogató,
kézműves vásár. 

A program szervezői szeretettel
várják a gyermekeket,
családokat!
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A Kistérségi versenysorozat újabb fordulója!

II. hely Aszódon
Játékos sportverseny

A kistérségi játékos sportverseny
2013. február 21-én volt Aszódon a
Csengey Gusztáv Általános Iskolában.
Az ünnepélyes megnyitó után
elkezdődött Aszód, Bag, Domony,
Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk,
Iklad, Kartal és Tura csapata között a
versengés. Az alábbi
versenyfeladatokkal kellett
megküzdeni a csapattagoknak:
hullámlabda, pók- és rákjárás,
akadálypálya, labdás ügyességi váltó,
floorball-váltó, tornabot zsámolyba,
siess a labdával. A végén izgatottan
várakoztunk az eredményhirdetésre.
Csapatunk 2. helyezést ért el!

Nagyon boldogok voltunk, amikor a
nyakunkba akasztották  az
ezüstérmeinket, és átvehettük a
csillogó-villogó serleget. A
lelkiismeretes, kitartó munka és a
sportszerű versenyzés meghozta a
sikert. Csapattagok: Juhász Csenge,
Miklós Edina, Nagy Kristóf, Pásztor
Benedek, Sára Péter, Szabó Nóra,
Czégény Cintia, Kada Brigitta, Nagy
Boglárka, Sallai Gergely, Szabó
Norbert, Újvári Lajos, Gólya Ádám,
Csörgi Andrea, Tóth-Máté Tamás, Tóth
Tekla és Szabó Petra. 

Köszönjük lelkes szurkolótáborunk
biztató, elismerő szavait!

Pászti Éva felkészítő tanár

Bendegúz Akadémia

A Bendegúz Akadémia levelező
versenyére ősszel több felső tagozatos
diákunk nevezett be. Jónás Sándorné
Zsuzsa néni segítségével szép
eredményeket értek el! 
5. évfolyamos diákjaink:  
Abért Márton matematika BRONZ
Petrovics Anna irodalom és
szövegértés ARANY
Tóth Eszter angol és német ARANY
Tóth-Sebes Edina matematika BRONZ
német EZÜST
történelem ARANY
irodalom ARANY
 8. évfolyam: Magyar Donát,
valamint Mekes Cintia
rátermettség és irodalom
ARANY fokozat!
LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT:
Köles Bernadett 4. évfolyamos
tanulónk 1. helyen jutott be a
Bendegúz Akadémia Nyelvész
Versenyének megyei fordulójából. Az
országos döntőben ő képviseli
iskolánkat! Gratulálunk!
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