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Mezei futás
1. Tura 60 pont
2. Galgahévíz és Kartal 55 pont
3. Aszód 50 pont

Törpék és óriások
1. Tura 60 pont
2. Galgahévíz 55 pont
3. Kartal 50 pont

Teremfoci
1. Tura 60 pont
2. Iklad 55 pont
3. Aszód 50 pont

Játékos sportverseny
1.Aszód 60 pont
2. Tura 55 pont
3. Iklad 50 pont

Úszás
1. Galgahévíz 60 pont
2. Bag 55 pont
3. Aszód  50 pont
Tura 35 ponttal 6. helyezést ért el.

Természetismeret

1. Galgahévíz 60 pont
2. Galgamácsa 55 pont
3. Tura 50 pont

Angol nyelvi verseny
1. Galgahévíz 60 pont
2.Kartal 55 pont
3. Tura és Iklad 50-50 pont

Szavalóverseny
1. Aszód 60 pont
2. 50 pontot kapott:
Tura, Bag, Kartal

Informatika
1. Tura 60 pont
2. Iklad 55 pont
3. Galgahévíz 50 pont

Mesemondó
1. Tura 60 pont
2. Hévízgyörk 55 pont
3. Domony 50 pont

Népdaléneklés
1. Galgahévíz 60 pont
2. 55 pontot kapott
Tura, Bag,  Hévízgyörk

A pontszámok összesen:

1. Tura 595 pont
2. Kartal 510 pont
3. Galgahévíz 505 pont
4. Aszód 485 pont
5. Iklad 470 pont
6. Hévízgyörk 460 pont
7. Bag 445 pont
8. Galgamácsa 380 pont
9. Domony 235 pont
10. Verseg 60 pont

Az általatok elért eredményekről 
részletesen a 3. oldalon 

olvashattok!

A vetélkedő versenyszámai

Tekintsük végig, milyen versenyszámokban indultunk és értünk el szép 
eredményeket a tanév során!

Nyolcadikos csapatunk megnyerte a 
TITOK országos történelmi levelező 
versenyét 98,2 %-os, kiváló telje-
sítménnyel. A csapat tagjai: Lukács 
Adrienn, Kánai Ádám és Kolompár 
József 8.c osztályos tanulók. Sokat 
dolgoztak a feladatokon, könyvtáraztak, 
s felhasználták konzultációra a skype-ot 
is. Felkészítőjük  Kis Anita tanárnő volt.

Gratulálunk nekik!

Országos versenyen 
I. hely 

történelemből

Területi LÜK versenyen vettek részt 
Kistarcsán az iskolai forduló harmadikos 
győztesei. Matematikai, nyelvtani és 
logikai feladatokat oldottak meg a 
gyerekek, összesen 9 feladatlapot. 
Mindhárman egyformán jól teljesítettek, 
helyezéseiket a beadás ideje döntötte el. 
Bankó Domonkos 6. helyen, Bangó Enikő 
4. helyen, Köles Bernadett 3. helyen 
végzett. Bernadett képviselhette iskolánkat 
május 23-án az országos versenyen, ahol I. 
helyet ért el!
Gratulálunk a győztesnek! Köszönjük 
Pásztorné Dolányi Magdolna tanító 
felkészítő munkáját!

I. helyezés a LÜK verseny 
országos fordulóján
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Országos Színjátszó Találkozó Vácott

2012. április 14-én az iskola Színi-mini színjátszó szakköre országos színjátszó 
találkozón vett részt. 
Kora reggel hamar megtöltöttük a kis buszt, és a jókedvű énekelgetések után 
megérkeztünk Vácra. A hatalmas művelődési központ nagyon hasonlított a 
gödöllőire. Egy kicsit izgultunk is, hogy hogyan fogjuk betölteni a tágas színpadot, 
hiszen a turai jóval kisebb, és mi azt szoktuk meg. A nap forgatókönyve szerint 
azonban, mi a kamaraterembe voltunk beosztva. A 15 csoport kb. 300 versenyzője 
két helyszínen mutathatta meg tudását. Mi voltunk a kilencedikek. Egy népmesét 
dolgoztunk fel, előadásunk A királykisasszony cipője címet viselte. Sok szomorú 
színdarabot láttunk, a miénk nagyon tetszett a közönségnek, talán azért is, mert sokat 
lehetett rajta nevetni. A kéttagú zsűri bronz minősítésre értékelt minket. Mi egy kicsit 
jobbra számítottunk, de a bronzéremnek is nagyon örültünk. 
A csoport tagjai: Sárközi Lili, Sárközi Nóra, Barabás Bianka, Géczi Bettina, Kovács 
Anna, Sima Franciska, Vidák Beatrix, Csorba Norbert, Kánai Ádám, Lukács 
Adrienn, Sára Szilvia és én.  A régiek közül is voltak hárman: Csányi Petra, Ortutay 
Veronika és Sárközi Adrienn.
A jó szórakozás mellett sokat tanultunk mások előadásaiból és örülünk, hogy meg 
tudtuk mutatni, hogy mi mit tudunk.
Köszönjük Jutka néninek és Reginek hogy elvittek minket erre a versenyre, és Kuti 
Viktornak a zenei kíséretet. 

KONKOLICS TÍMEA-KOVÁCS ANNA

Gyermek- és Ifjúsági akadémia
Eredményhirdetés
Felkészítő tanár: Jónás Sándorné

Magyar Donát 7.d
 matematika arany fokozat
anyanyelv arany fokozat
rátermettség arany fokozat
irodalom, szövegértés arany fokozat
Mekes Cintia 7.d
matematika arany fokozat
anyanyelv arany fokozat
rátermettség arany fokozat
irodalom, szövegértés  arany fokozat
Barabás László 8.b
anyanyelv arany fokozat
Bertók Ákos 8.b
anyanyelv bronz fokozat
Sára Szilvia 8.b
történelem arany fokozat

A Bendegúz Levelezős Verseny 
Országos Döntőjébe jutott Magyar 
Donát és Mekes Cintia rátermettség és 
irodalom, szövegértés tantárgyakból. 
Mind a ketten dobogós helyezést értek el: 
Cinti második, Donát harmadik lett!
Gratulálunk minden versenyzőnek és 
felkészítő tanáruknak!

Geronimo Stilton 
olvasópályázat

Iskolánk könyvtára 2012 januárjában 
indította el a Geronimo Stilton 
olvasópályázatot. Az egér-főhős 
kalandjai népszerűek mind az alsó, 
mind a felső tagozatos diákok körében. 
A könyvtárból harmincnyolcféle kötetet 
kölcsönözhettek az olvasók. A részvétel 
feltétele volt legalább három könyv 
elolvasása, valamint az ezekhez 
kapcsolódó öt kérdés megválaszolása. A 
másodikosok számára ez komoly 
kihívás volt, a nagyobbak pedig sorban 
egymás után olvasták a köteteket. 
Összesen 64 fő vett részt a versenyben; 
515 könyvet olvastak el három hónap 
leforgása alatt. Csak azért nem többet, 
mert kevésnek bizonyult a 38 kötet 
ennyi jelentkező számára. A verseny 
végén minden résztvevő kapott egyedi 
készítésű matricát, hűtőmágnest, 
emléklapot és egyéb ajándékokat. A 
l e g j o b b  e r e d m é n y t  m á s o d i k  
évfolyamon Nagy Benjámin érte el (hat 
könyvet olvasott el), a 3-4. évfolyamon 
Barabás Csaba (31 könyv); Szénási 
Gergő 5.b osztályos tanuló 36 elolvasott

Színházlátogatás

Nagyon vártuk már a Thália Színház bérletes sorozatának harmadik, 
egyben utolsó előadását. Az előző két alkalomhoz hasonlóan most is 
28 harmadikos és ugyanennyi negyedikes tanuló vett részt a 
programon, három tanító néni kíséretében április 17-én. Antoine de 
Saint-Exupéry: A kis herceg című művének láthattuk a színházi 
feldolgozását a Veszprémi Petőfi Színház előadásában. A kis herceg 
története olyan nem látható dolgokra hívja fel a figyelmet, mint 
például a szelídség, szépség, bizalom, hit, lelkiismeret, szeretet, 
melyek segítséget nyújtanak a magány leküzdésében. Bár 
diákjainknak még nincs kellő érzékük a szimbólumok, az absztrakció 
iránt, ennek ellenére élvezték a rendkívül látványos, két felvonásos 
előadást. Jövőre feltétlenül folytatni szeretnénk ezt a remek 
hagyományt. Köszönjük Hubert Zoltánné, Éva néninek a szervezést!

Bangóné Boross Ilona

 könyvvel a legjobb 
eredményt érte el 
mind a felső ta-
gozaton, sőt az 
egész iskolában! A 
versenyt Bauer Nó-
ra, iskolai könyv-
táros szervezte. A 
nagy sikerre való 
tekintettel a követ-
k e z ő  t a n é v b e n  
ú j a b b  o l v a s ó -
pályázat indítását 
tervezi. 
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Két III. helyezés 
a kistérségi 

szavalóversenyen

A Hévízgyörkön megrendezett kistérségi 
szavalóversenyen iskolánkat Sóti Félix, 
Nyerlucz Alexandra, Szénási János és 
Oláh Izabella képviselte. Sóti Félix és 
Szénási János kategóriájuk bronzérmét 
hozták el! Gratulálunk!

Arany és ezüst a 
mesemondó versenyen

A domonyi próza- és mesemondó 
kistérségi versenyen  Gáspár Zoltán és 
Szénási János aranyérmes lett. Martonosi 
Márk ezüst, Szénási Mónika, Kajári Kitti 
és Pápai Gergő különdíjat kapott! 
Gratulálunk a Kistérségi mese- és 
prózamondó verseny résztvevőinek!

Arany és bronzok az 
úszóversenyen

Kistérségi úszóversenyen zajlott  Bagon. 
Bár Turán nincs uszoda, mégis sok érmet 
zsákmányoltunk el a többi versenyzo orra 
elol. Mi lett volna vajon, ha itthon is 
gyakoroltak volna? 

Az eredmények: 
Lukács Adrienn 8.c mellúszás 1. hely
Makó Viktória 5. a mellúszás 3.hely
Benke Andrea 6.b gyorsúszás 3.hely

Bertók Ákos 8.b hátúszás 3. hely

 A kistérségi játékos sportverseny 2012. február 22-én volt Aszódon a Csengey Gusztáv 
Általános Iskolában. Az ünnepélyes megnyitó után elkezdődött Aszód, Bag, Domony, 
Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal és Tura csapata közötti versengés. Az 
alábbi versenyfeladatokkal kellett megküzdeni a csapattagoknak: társhordás karikával, 
négykézlábjárás, ügyességi akadályváltó, páros adogatás, futás, váltóbottal, 
labdakirakó, szlalom labdavezetés, póklabda. A végén izgatottan várakoztunk az 
eredményhirdetésre. Csapatatunk 2. helyezést ért el. Nagyon boldogok voltunk amikor a 
nyakunkba akasztották az ezüstérmeinket. A lelkiismeretes, kitartó munka és a sportszerű 
versenyzés meghozta a sikert. Csapattagok: Sára Péter (1.o.), Czégény Cintia, Kátai 
Enikő, Nagy Boglárka, Petióky István, Sallai Gergely, Újvári Lajos (2. o. ), Gólya Ádám, 
Csörgi Andrea, Tóth-Máté Tamás, Tóth Tekla (3. o.), Mészáros Áron, Sára Dávid, Szabó 
Petra (4.o), Benke Dorottya, Csorba Zsanett, Pócs Réka (5.o.).  Köszönjük a lelkes 
szurkolótáborunk biztató, elismerő szavait! 

Pászti Éva
a versenyre felkészítő tanító néni

Kistérségi Játékos Sportverseny Aszódon

Óriások és törpék 
kistérségi versenysorozat

Május 14-én, hétfőn került megrendezésre 
a versenysorozat utolsó két fordulója, 
melyre egy 5 fős 3-4. osztályos 
gyerekekből álló csapattal indultunk. A 
csapat tagjai: Földes Lilla, Aszalos Andrea, 
Abért Márton, Tóth-Máté Tamás, Sima 
Ador ján .  Előzetes  fe ladatként  a  
gyerekeknek meg kellett ismerkedniük a 
növény- és állatvilág legjeivel, ismerniük 
kellett Magyarország földrajzát és a 
magyar történelmi személyiségeket, illetve 
egy kiselőadással kellett készülniük. 
Csapatunk a növényvilág legkisebb és 
legnagyobb példányát mutatta be. A 
mozgásos feladatok nagy kézügyességet, 
pontosságot és koncentrációt igényeltek a 
gyerekektől. Tanulóink a különböző 
feladattípusokat kiválóan teljesítették. 
Mivel a verseny 4 fordulóból állt, ezért a 
végeredményt az együttes pontszámok 
alapján határozták meg. Nyolc csapat 
mérte össze a tudását két ügyességi és két 
elméleti fordulóban. A gyerekek mindig 
nagyon sokat és lelkesen készültek a tanító 
nénikkel. Ezért is volt hatalmas öröm 
hallani, hogy az első hely a Hevesy György 
Általános Iskola tanulóit illeti. Ezúton is 
gratulálok és köszönöm minden 3-4. 
évfolyamon tanító kollégám lelkiismeretes 
munkáját, felkészítését. Gratulálok a 
gyerekeknek, akik az egyes fordulókra 
felkészültek és sikeresen versenyeztek. 
Gólya Ádám, Tóth-Máté Tamás, Földes 
Lilla, Bangó Enikő, Aszalos Andrea, Tóth 
Nikolett, Sima Adorján, Szénási Mónika, 
Abért Márton, Sára Dávid, Tóth Eszter, 
Sáfrány Anna.

Hadi Szilvia

Éremeső az 
informatika-versenyen

Idén is iskolánk rendezte a 3. 
Kistérségi Informatika versenyt.  A 
térség legjobb hetedik és nyolcadik 
évfolyamos tanulói mérhették össze 
felkészültségüket szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés és prezentáció-
készítés témakörökben.
A versenyen az alábbi helyezések 
születtek:
7. évfolyam
1. Tóth-Máté Bence (Tura) 86 pont
2. Seres Ádám (Tura) 81 pont
3. Molnár Patrik (Aszód) 72 pont
8. évfolyam
1. Karácsondi Márta (Tura) 113 pont
2. Lukács Adrienn (Tura) 109 pont
3. Urbán Bence (Kartal) 98 pont

Akikkel versenyeztünk:
Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa,

 Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Verseg, 
települések általános iskoláival.

Harmadik helyezések a 
népdalversenyen!

Május 10-én, egy nagyon meleg 
délutánon a kistérségi népdaléneklő 
versenyen mérték össze a „Galga mente 
dalospacsirtái” a népdaléneklő-tudásukat. 
Egy kötelező és egy szabadon választott 
népdalt kellett bemutatni. A kötelező 
népdalokat szigorúan jelölték ki a 
rendezők, s bizony sokat kellett 
gyakorolni, mert nehéz dalokra esett a 
választás. Iskolánkat Lajtos Adél, Bangó 
Enikő, és Ancsa Rita képviselte, s nem is 
akárhogyan, Adél és Enikő is harmadik 
helyezést ért el! Gratulálunk a lányoknak 
és  f e lkész í tő jüknek ,  K i s  An i t a  
tanárnőnek! 
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1. évfolyam

Vers- és prózamondás
1. Gáspár Zoltán  1.a
2. Vidák Letícia 1.b
3. Matejcsik Zsófia 1.b

Zene
1. Rácz Gergő 1.c (hegedű)
2. Babecz Márton 1.b

 (cimbalom)
Különdíjasok:

az 1.a és az 1.b csoportjai

2. évfolyam

Vers
1. Nyerlucz Alexandra 2.a
2. Czégény Cintia 2.a    
     Sima Dominik 2.a
     Soós Evelin 2.c
3. Bilisánczki Márk 2.a  
    Pálinkás Márton 2.a
    Vidák Pál 2.c

Próza
1. Kajári Kitti 2.a 
2. Gergus Olivér 2.a

Ének
1. Gregus Olivér 2.a
2. Kajári Kitti 2.a

Különdíjas a Zenetanoda furulyás 
csoportja

Gregus Olivér

3. évfolyam

Mese
1. Szénási Mónika 3.a
2. Petrovics Sára 3.c
3. Keserű Bence 3.a

Vers
1. Tóth Tekla 3.a
2. Polgár Petra 3.c
3. Menyhért Zsuzsanna 3.b
    Csollák Attila 2.e

Ének
1. Bangó Enikő 3.c

Különdíj
3.d osztály tanulói bábozásért; 
Barna Fanni 3.c meseírásért

4. évfolyam

Mese, próza
1. Deák Anna 4.a
2. Petrovics Anna 4.a

Vers
1. Nagy-Tóth Bence 4.c
2. Sóti Félix 4.b
3. Aszalos Andrea  4.c

Zene
1. Barabás Csaba  4.c (furulya)

Különdíj
4.c osztály 
Vásározó versek, dalok, jelenetek
Kicsinyek kórusa

Az idei Ki mit tud? győztesei

Gyermeknap a Tabánban

Május 23-án a 3-4. évfolyamosok nagy izgalommal 
érkeztek reggel az iskolába, várva a gyermeknapi, 
kihívásnapi meglepetésprogramot. Zenés bemelegítéssel 
kezdődött a nap, a művelődési ház munkatársainak 
vezetésével tornáztunk az udvaron.  A negyedik évfolyam 
tűzharc játékkal folytatta, a harmadikosok ez alatt az 
óvodában az ugrálóvárat próbálták ki. Ezen a napon a 
tízórait meglepetésként jégkrém zárta. 
Tíz órától kezdődtek a fő programok. Tanulóink hét 
állomáson mérhették össze erejüket, ügyességüket 
forgószínpadszerűen a tanító nénik vezetésével. 
Labdasöprögetés, kosárra dobás, ugrókötelezés, 
hulahoppkarikázás, célba dobás, körjáték-tanulás és 
akadályverseny várt rájuk. Fegyelmezetten, lelkesen 
teljesítették az állomásokat diákjaink. Gyermeknapi 
meglepetésként jojót, lufit és könyveket osztogattunk, 
amelyeknek nagy sikere volt. A farsangi bál és a 
papírgyűjtés bevételéből vásárolhattuk meg az 
ajándékokat. 
A 4.c osztályosok a nap végén még lufifújó versenyt is 
rendeztek. Délután a sportkörösök a piactéren 
„ugrálóváraztak”, ügyeskedtek egyéb játékokban, majd a 
művelődési ház udvarán lovagoltak a pónikon. Remek 
szórakozás volt, alig bírtunk eljönni. Sokan tértek vissza 
később szülővel vagy egyedül. 
A tanulók már most várják a jövő évi gyermeknapot!
Köszönjük a szervezőknek és a lebonyolítóknak ezt a szép 
napot!

Hubert Zoltánné Éva néni

Az idei évben a Gyereknapot és a Kihívás Napját ötvöztük, 
ezen a délelőttön tanulóink logikai, ügyességi játékokat 
próbálhattak ki, sportversenyeken vehettek részt az 
iskolaépületekben. A tanulók névre szóló menetleveleken 
gyűjtögethették a pontokat az egyes feladatok 
teljesítésével, a legtöbb pontot gyűjtő tanulókat labdákkal, 
sporteszközökkel jutalmaztuk a diákönkormányzat, 
valamint a Művelődési Ház felajánlásának köszönhetően. 
A Hevesy úton a Kis Színjátszók előadásával kezdődtek a 
programok, amiket a zeneiskola tanáraiból alkotott 
együttes rövid koncertje zárt. 

Tóth Mihály

Gyereknap és Kihívás Napja az 
iskolában

Tavaszi kirándulásokon a Park útiak

A hosszú tél után bizony már alig vártuk, hogy kitavaszodjon! 
Szerencsére májusra már igazán jó idő lett, így mi is elindultunk május 
18-án egy közös kirándulásra, Nőtincsre.  A buszozás igazán hosszú 
volt, de megérte türelmesnek lennünk, hiszen rengeteg élményben volt 
részünk. Láttunk sok háziállatot, közöttük gyönyörű lovakat is; 
kézműveskedhettünk, bejártuk a környéket kisvasúttal, s több játszótér  
és akadálypálya is a rendelkezésünkre állt, ahol kipróbálhattuk testi 
erőnket, ügyességünket. Fáradtan, de sok élménnyel tértünk haza.

Éppen csak kipihentük magunkat, május 23-án újabb erőpróba várt 
ránk, hiszen mi is csatlakoztunk a Kihívás Napja elnevezésű városi 
sportrendezvényhez.  A napot zenés reggeli tornával kezdtük, majd 
elsétáltunk több olyan helyszínre is a városban, ahol sportolni lehetett. 
Jártunk az óvodákban, ahol meglátogattuk az óvónéniket. Együtt 
ugráltunk a gumiasztalon és az ugrálóvárban az óvodásokkal.  A másik 
óvodában a népi játékok segítségével tettük próbára ügyességünket. 
Meghallgattuk a mentősök és a tűzoltók érdekes, tanulságos előadásait 
is. 

Köszönet mindenkinek, aki munkájával lehetővé tette, hogy ezen a 
napon ilyen sok lehetőségünk legyen a mozgásra, az élményszerzésre.

Tóth-Máténé Seres Zsuzsanna

Történelmi filmklub
Iskolánkban új filmklub indult, Kis Anita tanárnőt 
kérdeztem.
- Kezdetben kiknek indult a filmklub?
- A 8.c osztályban tanítok történelmet, és itt merült fel a 
gondolat, hogy az anyaghoz kapcsolódó filmeket nézzük 
meg együtt.
- Milyen témájuk filmek kerültek vetítésre?
- XX. századi történelmi eseményekhez kötődő, ezekről 
szóló mozifilmeket láthatnak a diákok havonta egy-két 
alkalommal.
- Lehetett-e filmet ajánlani?
-Természetesen. Történelemórán megbeszéltük, hogy ki 
mit nézne szívesen. Az aktuális tananyaghoz kapcsolódó 
mozikat vetítettünk, részben az én ötletem, részben 
“kívánság” alapján.
- Gratulálok a kezdeményezéshez!

LUKÁCS ADRIENN
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Tekergők éves barangolásai

 2011-2012. tanév összegzése

15 túrán vettünk részt a tanévben. Tekeregtünk a Mátrában 7 
alkalommal, a Gödöllői-dombságban négyszer, Karancs-
Medvesen kétszer, a Budai-hegységben  és a Pilisben egy-egy 
túrán vettünk részt. 
37 diákunk vett részt minimum egyszer valamelyik 
rendezvényen. A legtúrásabb osztály a 7.d lett. 44 fő, - kik 
régebbi diákok, szülők, pedagógusok és szimpatizánsok közül 
kerültek ki - kísért végig minket a túraútvonalak során. Így, ha 
összeadnánk a lábakban lévő megtett kilométereket, akkor 
4957 km-t kapnánk végeredményként. Ezzel hazánkat kétszer 
körbe tudtuk volna gyalogolni a határ mentén.
Csúcsok csúcsa bronz fokozatot 4-5 éves túrázásuk során elért 
pontjaikért elnyerte Bertók Ákos, Csorba Norbert, Koncz Lívia, 
Kuti Vivien és Árvainé Püspöki Erika. 
A Magyar Természetbarát Szövetségbe 26 fővel fizettük be a 
tagsági díjunkat ez évre. Mátra teljesítménytúrázója bronz 
fokozatát novemberben fogja átvenni Bertók Ákos és Csorba 
Norbert.
A Teljesítménytúrázók Társasága (TTT) által meghirdetett 
versenyben:
a lányok kategóriájában: Géczi Bettina 8. lett;
a fiúk kategóriájában: Csorba Norbert 5., Bertók Ákos 7., Sóti 
Ármin 9. helyezést érte el.
2011. évben megtett kilométerekért és szintekért a TTT bronz 
fokozatot adott:
Géczi Bettinának, Koncz Líviának, Meleg Eszternek, Csorba 
Norbertnek és Sóti Árminnak. 
Sok tekergő ballag el júniusban. Szívesen várjuk őket vissza 
barangolásainkra! Közülük a legkiemelkedőbben túrázó 
tanulók, kik az elmúlt 4 év alatt nagyon sokat tekeregtek:
Csorba Nobert 8.c   959 km  25.249 m-es összint  47 db túrán
Bertók Ákos 8.b     622 km  15.416 m-es összint   28 db túrán
Koncz Lívia 8.b     532 km  10.412 m-es összint   28 db túrán.

Kis Gábor

Az tanév utolsó túrája

Tanév közben csatlakoztam a Turai Tekergők Társaságához. 
Kíváncsi voltam, bírom-e a hosszú távokat, szerettem volna 
együtt kirándulni velük. Már az első alkalommal is nagyon jól 
éreztem magam, így jelentkeztem a további túrákra is. A tanév 
utolsót a világ összes kincséért sem hagytam volna ki! Ez 
ugyanis nemcsak annyiban volt különleges, hogy nagy 
szintemelkedéssel és meglehetősen hosszú távra hirdették meg, 
hanem attól is, hogy éjszaka volt. 
Május 27-én fél hatkor gyülekeztünk a vasútállomáson, de nem 
reggel, hanem este! A túra Gyöngyösről indult a Mátra 
hegyvonulatain felfelé. Először  emelkedőn baktattunk, de 
később már könnyebb volt a terep. Mindezt sötétben! 
Természetesen senki nem indulhatott el zseblámpa nélkül. 
Izgalmas élményben volt részem!
26,5 km-et tettünk meg. A célba érkezve már mind nagyon 
fáradtak voltunk. A vonaton hazafelé ránk tört az álmosság is. 
Mire ez a cikk megjelenik, valószínűleg láthatóak lesznek a 
túrát dokumentáló fotók is! Kattints a www.hevesytura.hu 
oldalra, itt a menüben megtaláltod az E-Hevesyt. A fenti színes 
fülecskék között van a Turai Tekergők Társaságának oldala. 
Minden eddigi túráról találhatsz fényképes beszámolót. 
Társaságunk hóban-fagyban, napsütésben újra és újra nekivág a 
meghirdetett túráknak, hogy meghódítsa a legmagasabb 
hegyeket és a legszebb völgyeket. Ha kedved támadt 
kirándulni, gyere velünk szeptemberben! Jelentkezni  Kis 
Gábor tanár bácsinál tudsz!                    KONKOLICS TÍMEA

Madarak és Fák Napja
Már évek óta megünnepeljük a Madarak és Fák Napját. Idén 
projektnappá tettük. A tanórákon az ünnephez kapcsolódó 
foglalkozásokon vehettek részt a tanulók. Sok diákunk vett részt a 
rajzpályázaton, sőt akadtak, akik verset is írtak ebből az alkalomból.  
Az E-Hevesyn sok-sok linket, videót és képet találhatsz. A legjobb 
verseket közzétesszük,  olvasd el!

A legszebb fa Turán
Tudtad, hogy az én fám már otthon vár?
Mivel ez a kedvenc fám,
Rögtön mondok róla egy mondókát:
Egyik nap felkeltem,
és máris el is ültettem.
Kis kancsóba vizet raktam,
Kis cserépbe földet raktam.
Kis cserépbe magot raktam,
Megöntöztem, nézegettem,
Hátha kikel, most előttem.
Nem kelt ki a magocska.
Vártam, vártam
10 évig csak vártam.
De észre sem vettem, hogy egy kis fa lett a magomból,
De még mindig várok, hátha nagy fa lesz a magomból.

Régi óvodám udvarán
Áll egy gesztenyefa,
Tavasszal, örömmel nézem,
ahogy kihajt fehér, fürtös virága.
Nyaranként a gyerekeknek,
Meleg szívvel árnyat ad.
Sok kis madár el-elbújik,
Fészkét rejti egymaga.
Ősszel, mikor kedves fámról,
lehull sárga levele,

Síró szemmel nézegetem,
Mi lesz most már ővele.
- Ne sírj, kislány! - szól a fácska,
s elém szórja kincseit,
kopognak a gesztenyék,
kicsi buksim tetején.
Télen aztán alszik egyet,
Biztos szépet álmodik,
Tavasszal a napsugárról,
Újból éled kivirít.

Petrovics Anna: Tura legszebb fája 

Lajtos Adél :   A tó partján 

Szép tavasszal délután,
a kis cinke ült egy fán.
Éppen, hogy csak megpihent,
mikor nagyon sebesen
egy veréb is ott terem.
Így szólt hozzá a veréb:
- Hess, innen, te cinege,
téged kihívott ide?
- Éppen a tó felett szálltam,
mikor meglőtték a szárnyam.

Tóth-Sebes Edina : A legszebb fa Turán 

Gondoltam itt pihenhetek,
s közben egy kis erőt merek.
Szégyenében a veréb,
lesütötte a fejét.
- Kérlek, bocsáss meg nekem!
Megférünk itt egy helyen.
Ezután a víznek partján,
ketten laktak egy fűzfán,
Barátságban éldegéltek,
Egész nyáron énekeltek.
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Az Apáczai Kiadó és a Szivárvány Heted 7 
Határon gyermeklap által hirdetett 7 
fordulós Matematika és Kis Nyelvész 
levelezős tanulmányi versenyek országos 
döntőit 2012. április 25-én és május 10-én 
rendezték meg Budapesten. A döntőbe 
iskolánkból Miklós Edina 1.c osztályos 
tanuló jutott be, aki a középmezőnyben 
végzett.  
Gratulálunk neki is és felkészítő tanárának, 
Pászti Évának!

Levelező verseny országos 
döntőse az elsősöknél

Az idei tanévben Páty községben került megrendezésre az Aradi Jenő megyei 
rajzverseny. A rangos szakmai megmérettetésben iskolánk tanulói kiemelkedő sikereket 
értek el. 
Színes csendélet kategóriában, Lajtos Laura (6.a osztályos tanuló) III. helyezést, 
Kronovetter Sára (7.d osztályos tanuló) III. helyezést, Maczó Laura (5. b osztályos 
tanuló) IV. helyezést és Meleg Eszter (7. d osztályos tanuló) V. helyezést ért el.
A gyerekeket Kálnáné Ádám Anita készítette fel.
Gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!

KÉT HARMADIK HELYEZÉS SZÜLETETT 
AZ ARADI JENŐ MEGYEI RAJZVERSENYEN

MIKROFON ZENEISKOLA
TURA

Beiratkozás a 2012/2013-as tanévre
Az oktatás helyszíne: 

Hevesy György Általános Iskola
2194 Tura, Hevesy Gy. u. 1.

Gitár, furulya, ütőhangszer, szintetizátor

Jelentkezés:
Tóth Sebes Péter tanár

Kis Anita tanárnő

Egyéb info: 
Tel. : 70/626-6031, 70/376-5223

Email : kvartett@invitel.hu

Megyei fordulón III. helyezés!

Budapesten, a megyei vers-és prózamondó 
versenyen, Szénási János 7.a osztályos tanulónk III. 
helyezett lett. Gratulálunk!
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ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY  
ISKOLAI FORDULÓ

2012. március 30-án országos tanulmányi verseny iskolai fordulóján vett részt a 4. 
évfolyamunk 25 tanulója. Ennek az országos megmérettetésnek az idén Fekete 
István: Vuk című állatregénye volt a központi témája. A sokhetes felkészülés alatt 
elolvastuk a regényt, megismerkedtünk az író gyermek- és felnőttkorával, 
munkáival. Felkészültünk szövegelemzésből, nyelvtani  helyesírási ismereteinket 
mélyítettük, környezetismereti, matematikai feladatokat is megoldottunk. Nagy 
izgalommal vártuk tanulóinkkal együtt a péntek délutáni versenyt.
A 2x45 perces feladatsorok végzését Benke Sándorné igazgató helyettes és Hadi 
Szilvia munkaközösség vezető bonyolították le. A megírt dolgozatokat a 
harmadikos tanító nénik javították. 
Köszönjük munkájukat!
Következő eredmények születtek:

A Vadon újság által meghirdetett országos 
versenyre 400 csapat jelentkezett.
A Kamarás Fanni, Meleg Eszter, Mekes Cintia 
és Pásztor Kristóf alkotta csapat 3 fordulót 
küzdve végül az 51. helyezést érték el.
Gratulálunk nekik!
A 3. forduló egyik feladata volt, hogy ültessünk 
egy őshonos fát, melyet a Szép Turáért 
Egyesület ajándékozott nekünk. Ez látható a 
fényképen is.
Pusztai Klaudia, Szilágyi Zsanett és Csörgi 
Szilvia alkotta versenyzőink pedig a legjobb 
100 és 200 csapat közé jutott be.

Kis Gábor

Tanulmányi versenyek 
a 2. évfolyamon

Ebben a tanévben a másodikosok is 
csatlakoztak a Szivárvány újság levelezős 
tanulmányi versenyéhez. 18 tanuló vállalta 
szeptemberben a havonként érkező 
feladatsorok megoldását. Közülük Lippa 
Gábor 2.c osztályos tanuló jutott a magyar 
nyelvi verseny országos döntőjébe. 
Gratulálunk teljesítményéhez!
Okoskodó-Ügyeskedő néven egy iskolai 
szintű levelezős versenyünk is volt idén. Erre 
a megmérettetésre 39 gyermek vállalkozott. 
Közülük 19-en jutottak be a májusi iskolai 
döntőbe. Gratulálunk nekik is, a végső 
helyezésekről honlapunkon számolunk be!

Tóth-Máténé Seres Zsuzsanna

1. Tóth Sebes Edina 4.a
2. Köles Rita 4.c
3. Tóth Eszter 4.a
4. Aszalos Andrea 4.c 
5. Sóti Félix  4.b 
6. Nagy-Tóth Bence 4.c  
7. Dobroviczki Petra 4.b  
8. Deák Anna 4.a 
9. Gyökösi Kata 4.a 
10. Szilágyi Anna 4.c 
11. Sáfrány Anna 4.a 
12. Tamás Panna 4.b 
13. Makó Berta 4.b 

14. Sára Dávid 4.c
14. Barabás Csaba 4.c
15. Tusor Fanni 4.b
16. Mohácsi Ilona 4.a
17.Sárközi Lili 4.a
18.Katona Dóra 4.a
19. Balogh Zsanett 4.b
20. Kardos Bence 4.b
21. Buzás Tamara 4.a
22. Hadrik Máté 4.b
23. Balogh Kira 4.b
24. Toto Sándor 4.b

Minden résztvevő nagy 
dicsérete t  érdemel  a  
felkészülésért, helytál-
lásért.
Külön gratulálunk az első 
három helyezettnek! Ők 
képviselhették iskolánkat 
április 27-én, Monoron, a 
megyei versenyen.
További jó felkészülést! 
Hajrá Tura!
Hubert Zoltánné Éva néni

A Vadon újság 
vetélkedőjének 
végeredménye

A nemzeti összetartozás napja

Június 4-én, a trianoni béke 92. évfordulóján emlékeztünk meg a nemzeti 
összetartozás napjáról. A  Hevesy úti épületben az 5. órában felsős diákok mutatták 
be műsorukat, amelyre Kis Anita tanárnő készítette fel őket. Bevezetőül felvételről 
hallgathattuk meg Halász Judit énekét: Szép Ernő Felhő című versét. Magvas 
gondolatokat, idézeteket hallhattunk nyolcadikosaink tolmácsolásában, szép dalla- 

mokat az énekkar előadásában. Tóth István, Tura volt polgármestere 
először tárogatón kísérte Kis Anita énekét; majd arról mesélt a 
gyerekeknek, milyen érzés Erdélyben találkozni magyarokkal. 
Mindenkinek kívánta, hogy jusson el határainkon túl, mi turaiaik 
leginkább testvértelepülésünkre,  Csíkszentimrére. Kálna Tibor tanár úr 
hasonlóan szép gondolatokat osztott meg a gyerekekkel. Másik 
testvérfalunkban, Jászón tapasztaltakról beszélt. A műsort néptáncosok 
színesítették:  Lajtos Laura Barabás Lászlóval,  Lajtos Adél Barabás 
Csabával magyar néptáncokat, Szénási Stefánia Radics Martinnal  cigány 
táncot  adott elő. 
Nagyon színvonalas összeállítást láthattak diákjaink ezen a nevezetes 
napon, amelyen minden magyar ember arra emlékezik, hogy egykor egy 
ország határain belül élt nemzetünk és a mai határok nem lehetnek 
korlátok ember és ember között: összetartozunk.
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Költészet napja

Minden évben április 11-én ünnepeljük a költészet napját. Iskolánk 
7-8. osztályos tanulói ez alkalomból a művelődési házban 
tekinthették meg Tóth István és Tóth Levente Zsombor 
előadóművészek estjét. Visszatérő vendégeink ők, az előző 
években is ellátogattak már Turára. Petőfi Sándor, Arany János és 
József Attila verseit válogatták műsorukba.  Az előadásban olyan 
közismert költemények hangzottak el, mint Petőfitől az Anyám 
tyúkja vagy a Szeptember végén. Természetesen nem maradhatott 
ki József Attila Születésnapomra című verse sem, hiszen 1905. 
április 11-én született, ezért választották ezt a napot a költészet 
napjának. A közönség által jól ismert versek mellett azonban 
ritkábban hallott művek is sorra kerültek. Az idei műsor címe: 
„Kötelességem figyelni a szóra”. Az idézet Nagy László prózai 
művéből (Irgalmatlanok ne legyünk…. ) származik: „…Ha van 
pártatlan ítélet a költőről: az a verse. Mert megnyugtat e 
bizonyosság: hiszek a szóban. Kötelességem figyelni a szóra. 
Bánnom a szóval: odaadás és felelősség.”
Köszönjük a művészek előadását, valamint Lakatos Gyula tanár 
úrnak a szervezést!

Április 24-én felkerekedett az egész évfolyam. Budapestre 
mentünk a Csodák Palotájába. Megérkezésünkkor a nagyon 
izgatott és várakozással teli gyermekek rácsodálkoztak a 
Millenáris Park ellentmondásos látványára.
Hamar berajzottak a "csodák világába". Először szaladtak 
egyik játéktól a másikig. Bátran kipróbáltak sok mindent.
Örömmel gyülekeztek a moziterem előtt is, ahol egy 
életkoruknak megfelelő, és a tanulmányainkhoz szorosan 
kapcsolódó természettudományos filmet láttunk Földünkről.
Rendkívül érdekes fizikai kísérleteknek lehettünk részesei az 
Öveges Teremben. Diákjaink tapssal, hangos ovációval örültek 
a látványos bemutatónak.
Ebéd után felfedeztük az emeleteken lévő csodákat is.
Jól elfáradva, de újraéledve a szabadtéri játszótéren, a buszon 
hazafele dalos jókedvvel utaztunk.
A velünk lévő szülők  azt mondták, hogy feltétlenül el kell ide 
hozni a családot is. Remek szórakozási, tanulási lehetőség volt 
ez a nap.

Hubert Zoltánné Éva néni

Csodák Palotájában jártak 
a negyedikesek

Komplex  Tehetséggondozó Tanulmányi Verseny országos döntője

Március 15. 

Március 14-én a 
f e l s ő  t a g o z a t o -
s o k n a k  L a k a t o s  
Gyula bácsi felké-
szítésével 7-8. osztá-
lyos tanulók szaval-
tak forradalmi ver-
seket.
 Előadásukból nem 
maradhatott ki a 12 
pont és a Nemzeti 
dal.  Kis Anita néni 
vezényletével kato-
nadalokat, Kossuth-
nótákat énekelt az 
iskola énekkara. A 
m ű s o r  b e f e j e -
zéseként a Galábos 
zenekart hallgat-
hattuk meg. Unger 
Balázs tanítványait a 
közönség igencsak megtapsolta, sőt ráadást is kért a hallgatóság. Ennek feltétele - a zenekarvezető kérésére - a közös éneklés volt, sokan 
tapssal kísérték a népzenei dallamokat.

Az Apáczai Kiadó nagyon fontosnak tartja az iskolások 
tehetséggondozását, a versenyzési lehetőségek biztosítását. 
Ebben a tanévben hirdetett másodszor Komplex  
Tehetséggondozó  Tanulmányi Versenyt. Iskolánk 1.c 
osztályából a Tudorka csapat nevezett be. Csapattagok: Csorba 
Noémi, Miklós Edina, Pásztor Benedek. Nem egyénileg, 
hanem csapatokban mérhették össze tudásukat a versenyzők. 
Megtapasztalhatták az alkotás együttes örömét, a közös 
munkavégzés izgalmát. A téma hazánk volt. A gyerekek 
vállukra vették a vándortarisznyát és országjáró körútra 
indultak. Utazásuk fontos kelléke volt a térkép. Utazásuk során 
bebarangolták hazánk szép tájait, városait. 

Megismerték hagyományait, a világörökség részeit, nagy elődeinket. 
Országunkból és határainkon túlról háromszáz csapat vett részt a 
versenyben. Az országos döntőre a három fordulóban szerzett 
pontszám alapján kapott meghívást 31 csapat. A megmérettetésre 
2012. március 26-án került sor az Apáczai Kiadó Budapesti 
Központjában. Az ünnepélyes megnyitó után elkezdődött a 
feladatlapok kitöltése. Egy óra alatt sok érdekes feladattal kellett 
megbirkózni a gyerekeknek. Az eredményhirdetésig elfogyasztották a 
büfében kapott finom szendvicset, süteményt, üdítőt, és 
megtekintettek egy vidám, zenés műsort. Csapatunk nagyszerűen 
teljesített. Gratulálunk és büszkék vagyunk rájuk, hogy már elsősként 
ilyen remekül helyt álltak.

Pászti Éva
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Gyurgyák János: 

Rövidítés-

szótár

Rövidítések tára vagyok. Nem tudod, hogy a 

tankönyvedben egy-egy rövidítés mit jelent? 

Lapozz fel! Tudod-e, hogy például miből ered az 

OK kifejezés?" All correct", azaz minden rendben!

De nem csak rövidítéseket, hanem jeleket, 

szimbólumokat is tartalmazok. A chat (cset), a 

facebook világában ez a jel: >(///)< cukorkát 

jelent. Ha azt akarod jelezni, hogy valamiről nem 

beszélhetsz, azaz csomót kötöttek a nyelvedre, 

akkor ezt a jelet használhatod :-&

A függelékben megtalálod továbbá az autók 

nemzetközi jelzéseit (rejtvényfejtők figyelem!), 

a Biblia könyveinek rövidítéseit, a római számokat, 

növénytani jeleket vagy akár a Morze-abc-t is.

KÉSZÍTETTE: KOVÁCS ANNA

Bemutatkoznak a szótárak 
2. rész

Billy(12 éves)   
édesanyja két éve 
sajnos meghalt, 
édesapja és a bátya 
a bányában dolgo-
zik csakhogy most 
a bányászok is 
sztrájkolnak. Az apja azt akarja, hogy 
bokszoljon, mint a családban mindenki 
más, annak ellenére, hogy fiú inkább 
balettozni szeret (bárhol volt és bármit 
csinált mindig balettozott). A végén a 
családja is támogatja és igazi balettművész 
lesz belőle. A történet a filmbéli 
cselekménnyel megegyezik- se több, se 
kevesebb. Könyvtárban a B betűnél 
találod!

Melyik rövidítés mit 
jelent? Meg tudod 
fejteni? Kösd össze!

stb például
ua és a többi
vö ugyanaz
kb. középdöntő
kd. vesd össze!
pl. körülbelül

Tótfalusi István: 

Kiejtési szótár
Idegen nevek, szavak, kifejezések és 

szólások helyes kiejtése

Valószínűleg Te is sokszor elbizonytalanodsz, ha 

idegen névvel, kifejezéssel találod szembe magad. 

Ekkor jövök én! Segítségemmel helyesen ejtheted 

ki énekesek, színészek, tudósok, történelmi 

személyiségek, irodalmi alakok, földrajzi 

fogalmak és márkák neveit.

A kiejtett alakot mindig []-ben olvashatod.

Dessewffy-ből [dezsőfi] lesz. Thewrewk-ből 

[török] - ez utóbbi akár hiszed, akár nem, magyar 

név, csupán az írásmódja régies.

Ha Cristina Aguilera-t keresed, az A betűnél 

kutakodj, hiszen ez az ő vezetékneve. Kiejteni 

pedig a következőképpen kell: [krisztina agilera].

A finn Forma -1-es pilóta nevét, Kimi Räikkönen-t 

[kimi rejkkönen]-nek kell ejteni.

Ha térképen bukkansz egy kimondhatatlan 

helységnévre, akkor is bátran lapozz fel! Segítek!

A könyvtárban várni fogok Rád!

Hogyan kell kiejteni? Kösd össze!

[minóg kájli]
[nóhau]
[feredéj májkl]
[gvadalkivir]
[pasztőr lui]
[jeeszjervi]

Jääsjärvi (tó neve)
Guadalquivir (folyó)
Pasteur, Louis
Faraday, Michael
Minogue, Kylie
know-how

Lee Hall-
Melvin 

Burgess:
 

Billy Elliot

F.H. Burnett:
A titokzatos kert

Mary, a mogorva árva kislány felfedezi 
nagybátyja házának és kertjének 
rejtélyét. A titkok kertje - így nevezi az 
elveszett Édent idéző, varázslatos helyet 
Egy állandóan éneklő madár lesz a 
barátja. Az itt töltött idő, munka - ő teszi 
szebbé és hangulatosabbá a kertet  - 
játék ad erőt a testi-lelki gyógyuláshoz. 
Sokszor annyi időt töltött a kertben, 
hogy sokszor már altatni sem kellett 
este. Ne rémítsen el, ha eléggé 
vastagnak is látszik a könyv, de annál 
jobb.  Ezt is a B betűnél találod.

Könyvajánló
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SZERKESZTETTE: TÓTH-SEBES EDINA

7.

_ _ _ _ _ _ _

4.
_ _ _ _ _ _ _

5.
_ _ _ _ _

6.

_ _ _ _ _

1.
_ _ _ _ _

2.
_ _ _ _ 

3.
_ _ _ _ _

SHENGLI  CORNER
beach umbrella - napernyő
sunglasses - napszemüveg
deckchair - nyugágy
sand castle - homokvár
rubber ring - úszógumi
surfboard - szörfdeszka
dinghy - gumicsónak
swimsuit - fürdőruha

5. 6. 3. 1. 2.5.

Y

Hogy mondják a képen látható tárgyakat angolul? Segít a 
kisszótár. A négyzetbe a megadott számú betűt írd be és 
megkapod a megfejtést! Pl. BEACH 3. betűje: A.

SEE

A bekeretezett betűket írd a négyzetekbe! Megfejtésül egy tó nevét kapod meg.

1. 4.3. 5. 6.2. 7.

Színezd ki!
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Rejtvény HÍRES-NEVES TURAIAK

Vastagon szedett fősorainkban nevezetes turaiakat 
keresünk. Ezeket kell beküldeni megfejtésül.

VÍZSZINTES 1. A magyar abc második betűje. 2. Kossuth-
díjas népművelő volt (László, 1908-1962). 8. Könnyezik. 9. 
Albert… Település Pest megyében Pilis és Ceglédbercel 
között. 10. Munkácsy-díjas festő-grafikus (Gábor, (1933-
). 11. Olaszország és Algéria autójele. 12. Másnap közepe 
(ékezet nélkül)! 14. Gramm (röv.) 15. Magyar Örökség-
díjas népdalénekes, a Népművészet Ifjú Mestere (Mária, 
1961-). 18. Európai Unió. 19. Rideg Sándor író névbetűi. 20. 
Szamárbeszéd (!) 21. Kör sugarának betűjele. 22. Arat vagy 
kaszabol. 24. Rádium vegyjele. 25. Elbújt a közepén (!) 26. A 
modalitás egyik hangneme (EOL). 27. Az elején éber (!). 28. 
Ennyi Népművészet Mestere kitüntetettje van 
városunknak. Többségük hímző, kettőt zenével tűntek ki. 
29. Nátrium vegyjele. 30. Pusztítva mozog a földkéreg. 31. 
Részben kiapad (!)

FÜGGŐLEGES 1. …skígyó = egyiptomi pápaszemes kígyó, 
de mondják a házsártos asszonyra is. 2. Bűntársat bejelent a 
rendőrségen vagy pénzt kifizet (régiesen).3. Afrikában élő 
hatalmas növényevő állat Afrikában, rinocérosz. (- R). 4. Nagy, 
csontos hal (Huso huso), hazánkban a Dunában él, fokozottan

 1 2 3 4 5 6 7  

S 
8   9    

10       

R 
11   12 13   

14 15  16  

Z 
 17 

18  19  20  21 

22 23    24  

25    26   

27  28   

T 
29  

30    31   

 védett. Budapest XIII. kerületének egy részét …fogónak hívják. 5. Káros. 6. Nem teljesen ép, hiányzik belőle 
valamennyi. Lehet ilyen a mértanban a gúla és a kúp is. 7. Kossuth-díjas filmművész (Sándor, 1933). 13. Frank 
Sorel néven regényeket író szemész főorvos. (Zoltán, 1943-). 14. Tizenhatszoros magyar síugró bajnok (László, 
1944-). 15. Tehén mondja! 16. 918 lakosú kisközség a Balaton keleti végétől 6 km-re, Veszprém megye délkeleti 
részén. A két magánhangzó ékezete a rejtvényben felcserélve írandó be!) 17. Időmérő része, az elején található. 23. 
A közelebbibe. 24. Nagy sík terület, puszta, pl. a magyar Alföld. 28. Magyar és norvég gépkocsijel. 

 

Vízszintes 2. Kossuth-díjas.
 V. 10. Munkácsy-díjas grafikus egyik 
munkája. V. 15. Magyar Örökség-
díjas. Függőleges 7. Galga-díjas. 
Vízszintes 28. Népművészet Mesterei. 
Függőleges 14. Síugró bajnok.
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Kacajda
IGAZI TALÁLÓSKÉRDÉSEK

Mit vesz az ember a legtöbbet a 
piacon?
Lélegzetet.

Hány feje van az embernek?
Öt: egy fej, két kéz- és két lábfej.

Aki a nevemet kimondja, azonnal 
megsemmisít engem.
A csend

Sarokban egy rosta, 
Nem emberkéz fonta.
Pókháló

A világgal egyidős, még sincs 
egyesztendős.
Napsugár

Hogyan esik az eső?
Vizesen

Virág  télen virágzik,
Meleg napon elázik. Mi az?
Jégvirág

Miért szalad a nyúl az árkon 
keresztül?
Mert nem kerülhet a végére

Se hárfája, se gitárja,
Mégis szól a muzsikája. 
Tücsök

Sző, fon, nem takács. 
Mi az?
Pók

Mi az, amire a nap mindig rásüt, 
mégsincs soha árnyéka?
Országút

Mi a legjobb, a sütőkemencében?
Nem eszi meg, amit süt.

Mi van a hegy és a völgy között?
Az és

Melyik ló nem eszik abrakot?
Az olló.

Hány öltés kell egy jól megvarrt 
inghez?
Egy sem, mert már jól meg van 
varrva.

Hány betű van a Bibliában?
Ahány az ábécében!

Két tyúk hány pár?
Egy sem, mert egy kakas és egy tyúk 
ketten tesznek ki egy párt.

Meddig élt a legszebb asszony?
 A haláláig.

Hogyan eszi meg az öregember a 
kenyerének javát?
Falatonként.

Hogy kell helyesen mondani: a nap 
nyugoton vagy nyugaton kel?
Sehogysem, mert a nap keleten kel.

Hol volt a legelső gödör a földön?
Ott, ahol az Isten a földbe markolt, 
hogy Ádámot teremtse.

Hogy hívják a gyereket magyarul?
Gyere ide!

Foga van és mégsem eszik?
Fésű

Jól meg sütött kerek lepény,
mindenféle a tetején.
Zöldség, hal, hús, netán gomba,
a teteje sajttal szórva.
Pizza

Száz szeme van, mégse lát. mi az?
Lánc

MINDENFÉLE SZERKENTYŰK

Mikor nagy a kánikula,
tőle lesz hűvös a szoba.
Ha levegő lehűl,
tőle biztos felhevül.
Klímaberendezés

Tolvaj ellen védekezik,
ha az autód fenyegetik.
Ha hozzáérsz úgy kiabál,
hajadszála is égnek áll.
Autóriasztó

Ez a jószág nagyon tüzes,
vigyáz vele, aki ügyes.
Sétafikál ide-oda,
tőle lesz sima a ruha.
Vasaló

Forró szelét fújja feléd,
Kezedben e kis készülék.
Nem haragszik, mégis fúj rád,
lobogtatja a frizurád.
Hajszárító

ÁLLATOK

Ez az apró kis állat,
éjjelente vadászgat.
Hártyás szárnyát kiterjesztve,
repdes élelmet keresve.
Nappal alszik elrejtezve,
fejjel lefelé függesztve.
Denevér

Csapkodsz jobbra, csapkodsz balra,
Mikor rászáll a nyakadra. 
Bal karodra, jobb karodra,
onnan meg a lábszáradra.
Csapkodod a térdedet,
kiszívja a véredet.
Szúnyog

Sötét este gyakran látszik,
amint szabadban cikázik.
Drágakőként felszikrázva
villog ez a kis bogárka.
Szentjánosbogár
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2012. április 1-én  ismét megrendezték a Telekom Vivicittá Városvédő Futást Budapesten. 
Összesen több mint 13.200-an készültek erre a tavaszi szabadidős programra. A vidéki 
kisvárosok közül a turaiak neveztek a legtöbben, szám szerint 125 diák jött  42 felnőtt 
kíséretével. Ebben a tanévben is elhoztuk a 100 000 Ft-os díjat!
A több ezer induló közül hatféle távban lehetett csatlakozni. A turai csapat az úgynevezett 
Minicittára készült fel, ami 3,2 km hosszú volt. A hideg idő ellenére a kilátás nagyon szép 
volt, és mindenki a saját tempójában teljesítette a távot. A végére a miénk lett az összes 
„díszlet”, azaz a lufik. 
Gratulálunk a szervezőknek!

Tavaszi 
Kosárkupa

 Lányok

5. évfolyam
I. 5.c
II. 5.a

6. évfolyam
I. 6.b
II. 6.c
III. 6.a

7. évfolyam
I. 7.b
II. 7.a

Március óta rendkívül jó eredményeket értetek el. Amikor ezt a lapszámot 
készítettük, nagyon sokat gondolkoztunk, hogyan tudnánk ezt a sok 
eredményt mind összefoglalni. Júniusban már új hírekkel nem tudunk 
szolgálni, de ha végigolvassátok ezt az oldalt, büszkék lehettek magatokra, 
iskolatársaitokra! Nemcsak az érmek, helyezések hoztak dicsőséget a 
Hevesynek, hanem a tömeges megmozdulások is. Mind a turai, mind a 
budapesti programokon szép számmal képviseltétek iskolánkat! Dicséret 
illet  minden tanulót, aki aktívan részt vett a tavaszi programokon!

Sporteredményeink

Kosárlabda

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA KÖRZETI ATLÉTIKA VERSENY
GÖDÖLLŐ 2012. MÁJUS 8 - 10.

ALSÓTAGOZATOSOK
Május 8-án hat lány, 10-én, hat fiú képviselte iskolánkat Gödöllőn az országos diákolimpia 
körzeti atlétika versenyén. Ők voltak, akik az iskolai forduló győzteseiként időt, fáradtságot 
nem kímélve heteken át gyakorolták a kislabda dobást, a távolugrást és a futási technikákat. 
Gyakran a Tabán út járdáját használva futópályaként, mert nálunk az sincs. Ennek ellenére 
bátran és ügyesen küzdöttek az ismeretlen terepen, a sokkal jobb lehetőségekkel megáldott 
gödöllői csapatok ellen. A lányok többsége még sosem szerepelt ezelőtt ilyen 
sportversenyen, a fiúk szerencsésebbek, mert egy híján mindannyian focisták, így gyakran 
kell küzdeniük az ellenfelekkel. Ettől ők edzettebben, rutinosabban vették fel a harcot, az 
akár atlétika tagozatos kortársaikkal. A lányaink a nagyon tisztes 5. helyet szerezték meg. 
Kicsit szomorúak voltak, hogy nem sikerült éremmel a nyakukban hazajönniük.
Csapattagok: Csorba Zsanett 5.o, Bú Renáta 4.c, Szabó Petra 4.c, Aszalos Andrea 4.c, Szabó 
Dorina 4.c, Kolompár Dorina 4.c, Dobroviczki Petra 4.b
Fiainknak sikerült az érem, a dobogó harmadik fokára állhattak fel. Nagyon örültünk ennek a 
várt sikernek. Boldogan bandukoltunk a vonathoz, érmekkel a nyakunkban.
Csapattagok: Abért Márton 4.a, Kakucska Kevin 4.a,  Sára Dávid 4.c, Rajzinger Ákos 4.c, 
Mészáros Áron 4.a, Sima Adorján 4.b, Csányi Gábor 4.b
Szép volt lányok , szép volt fiúk! Hajrá Tura! Hubert Zoltánné

VIVICITTÁ-FUTÁS
Ismét mi neveztünk a legtöbben!

II. korcsoportos lányok 
III. helyezést értek el. 
A csapat tagjai:
Csorba Zanett
Makó Viktória
Csörgi Szilvia
Keserű Krisztina
Maczó Laura

III. korcsoportos fiúk 
III. helyezést értek el.
A csapat tagjai:
Szilágyi László
Tóth Kornél
Csécsei Patrik
Farkas Róbert
Borbély Dávid

IV. korcsoportos fiúk 
V. helyezést értek el.
A csapat tagjai:
Vidák Dávid
Pecze Péter
Zahari Benjamin
Toto Lóránd
Pikács Dávid

A legtöbb 
korcsoportban 
legalább 7 csapat 
indult. Úgy érezzük, 
hogy minden 
eredmény, amit 
hoztunk igen jó.                                               
Kovács Tibor

FELSŐTAGOZATOSOK


