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„Március van s határtalan az Élet!” 
  

Kedves Olvasó! 
      

Milyen nehezen tavaszodik! A tél csak nem hagyja magát! Február végén már 
számoltuk a napokat, hogy talán március beköszöntével hátunk mögött hagyhatjuk a telet, és 
végre itt lesz a jó idő, a napsütés, a meleg, a virágzás. A nemzeti ünnepünk idején aztán 
igazán nagy zimankó lepte meg és el az országot, és a hivatalos tavasz érkezése is hűvösre 
sikeredett.  

Nagyböjt van. Mintha a természet is velünk együtt böjtölne. A fák rügyei várják a 
melegebb időt, hogy kipattanhassanak, és mi is várakozunk, ünnepre készülünk. Szent Pál írta 
a rómaiaknak szóló levelében: „A természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását.” 
Igen, a természet nemcsak arra vár, hogy eljöjjön a kikelet, hanem a mi megnyilvánulásunkra 
is, amihez nem kell feltétlenül tavaszi meleg. Az olvadásnak először a szívünkben kell 
elkezdődnie. Tetteinkből, beszédünkből sugároznia kell annak, hová is tartozunk. Látszódnia 
kell, hogy mi a tavasznak, az Életnek - Istennek az emberei vagyunk: akinek fontos a másik 
ember, akinek fontos a környezete, aki nyitott a jóra és a szépre. Húsvét közeleg, ne 
késlekedjünk!   

A Höki szerkesztősége nevében áldott húsvétot kívánok mindnyájatoknak, és 
szeretettel ajánlom figyelmetekbe iskolai újságunk legújabb számát! Jó olvasást! 

Géczy Árpád 
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Simon Vivien: Ökuregény 
Regény 

 
Bevezető 
 
- Na neee, ez nem lehet...!! – Alex meglepődve emelte fel a táskáját, 
amiből szó szerint csöpögött a víz. Ez nem lehet! – Láttam az arcán, hogy 
teljesen meg van lepődve. Kivette belőle a cuccait, és odament a csaphoz, 
kicsavarta a táskáját. Elfordultam, nem nevettem a szemébe. Ezt a poént! 
Valaki beleöntött Alex táskájába legalább egy liter vizet! De komolyabb 
volt ez annál, mint hittem... 
Nellivel elmentünk a következő óránkra, (fizika) ami egy osztályfőnök-
helyettesi felszólalással kezdődött. 
- Többen is szóltak nekem, hogy valaki valamilyen okból bevizezte a 
táskájukat. Szerintem ez nem egy jó vicc, és én mint osztályfőnök-
helyettes, megkérlek titeket arra, hogy most, becsületesen jelentkezzen az, 
aki ezt csinálta! – mondta. Természetesen síri csend. Összenéztem Nellivel. 
Ebből nagy balhé lesz...  
- Én szerintem ti becsületesek vagytok, szóval arra kérlek benneteket, 
jelentkezzen az, aki ezt tette! – tíz percnyi néma csend után sem 
jelentkezett senki. Az ofő-helyettesünk végül feladta. Fásottan sétált ki a 
teremből. 
- Gondoltam, hogy senki sem fog jelentkezni. de ne higgyétek, hogy ezzel 
vége! – mondta, és becsukta maga után az ajtót. Mi pedig elkezdtük a 
fizikaórát. 
  
*** 
 
- Szerinted ki volt az, - kérdeztem Nellitől.  
- Nem tudom. Szerinted? 
- Lehet, hogy Ben... 
- Dehogy, az ő táskája is vizes volt! 
- Kié volt még az? – kérdeztem.  
- Hááát, ott van Eliza, Alex, Ben, Ricsi... 
Befordultunk a folyosó sarkán, és láttuk, hogy az osztályunk előtt kisebb 
tömeg állt meg. Sietni kezdtünk. 
- Megálltál, édes gyermekem, megálltál! – szól nekünk Iza néni, az 
osztályfőnök. Én meg csak elkerekedett szemekkel néztem körbe. Megvártuk, 
míg mindenki beér az osztályba, mindenki levette a székét, persze a 
lustábbak inkább álltak, és Iza néni elkezdte... 
- Mondja el nekem valaki, hogy mi történt! 
Itt Eliza részletes bemutatója következett, ahogy megszokhattuk tőle, majd 
Alex is felháborodottan elmesélte az ő történetét.  
- - Én kettőig itt vagyok, utána értekezlet. Most mindenki szálljon magába, 
és kérem szépen, jelentkezzen az, aki ezt tette!  
- Mit kap az, mi lesz a büntetés? – kérdezte Léna.  
- Büntetés...? – kérdezte méltatlankodva Iza néni, és Attilához fordult. – 
Mondd meg, mi volt a „büntetés”, amikor összetörted a virágcserepet! – 
mondta.  
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- Hát, azt tetszett mondani, hogy hozzak egy újat. – mondta a fiú. 
- Egy új virágalj. Ennyi! – mondta Iza néni.  
- Szóval, ha bevallom, akkor hoznom kell egy virág cserepet? – kiabálta be 
valaki. Mindenki nevetett. 
- Nem, én nem érek erre rá! – méltatlankodott Iza néni. – Két óráig van még 
5 perc, addig gondolkozzatok! – mondta, de nem szólt senki sem.  
- Jól van, akkor most megtanuljátok. Itt maradtok egész délután, addig, míg 
valaki azt nem mondja, hogy „ Én voltam!”  
- Én voltam! – ordította be valaki. 
- Nem, édes drága gyermekem... Az osztály itt marad, és megbeszélitek a 
dolgot, mi elmegyünk az értekezletre, de ti itt lesztek, míg valaki be nem 
vallja. – rendelkezett Iza néni. Mindenki csak a szemét forgatta.  

 
- folytatjuk 
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Készüljünk a húsvétra! 

(Járosi Boglárka) 
 

 
Tojáscsibe 

 Ehhez szükségünk lesz egy kifújt tojásra, egy kis nemezanyagra, 
filcre és madártollra.  A tojás kilukasztott végébe tűzzük bele a 
tollat, majd készítsük el a csibe fejét! Ehhez használhatunk 
nemezanyagot vagy egy másik tojásnak a felét, tetszés szerint. 
Rajzoljunk szemeket, ragasszunk taréjt és csőrt, és már kész is! 
 
 
 

 

Tojáscserép 
Egy kis kézügyességet igénylő feladat: Fogj egy pár 
nagyobb tojást, és óvatosan törd le a tetejüket. Az üres 
héjak alját lukaszd ki, és tegyél bele egy kevés 
virágföldet!  
 
Ezután ültess bele egy krókuszhagymát, és locsold 
szorgalmasan! Néhány nap múlva igen különleges 
asztaldíszre teszel szert. Ha ennél türelmetlenebb vagy, 
akkor a már kihajtott virággal is próbálkozhatsz. 
 
 

Futó csibék 
Színes papírból vágj ki két egyforma, egymás tükörképeiként megrajzolt csibeformát! Hajlíts 
drótból lábakat, melyeken a papírfigura biztonságosan 
egyensúlyozhat.  A drótok végét ragaszd az egyik csibefél 
belső feléhez, majd fedd be a másik oldallal, és ezeket is ragaszd 
össze! Vágj ki két kört szárny gyanánt és ragaszd a csibe 
testéhez! 
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Irány a nagyvilág!!! 
 
Több, mint 12 éve veszünk részt a Comenius programban, amely lehetőséget teremt az 
iskoláknak, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsenek ki és anyagi hátteret biztosít az 
együttműködésre és az utazásokra. 
Idén először fordult elő, hogy két pályázatot nyújtottunk be és mind a kettőt meg is nyertük. 
Így fordulhatott elő, hogy novemberben iskolánk egyik delegációja Portugáliába, a másik 
Törökországba utazott, hogy találkozzon az ottani gyerekekkel, tanárokkal, megismerje 
iskolájuk életét és felfedezze a környék nevezetességeit. A mostani HÖKI-ben portugáliai 
élményeinkről számolunk be. A kiutazó gyerekek egy verseny nyertesei voltak, amelyet a 7-8. 
évfolyamosoknak hirdettünk meg. Iskolánkról kellett angol nyelven egy vetítést tartani és a 
legjobb előadások készítői vehettek részt az utazáson. Ha valakit részletesebben érdekelnek az 
ott töltött napok, az a blogunkban olvashat róluk: http://oku-comenius.freeblog.hu/ 
Járó Ildikó, koordinátor 
 

Balra a portugál igazgatónő, Zsiga bácsi, Leila néni, a román küldöttség, portugál tanárok,  
piros pólóban a lengyelek, mellettük a magyar csapat és Ildikó néni 

 
November elején 3 tanárommal (Gáspár Leila, Járó Ildikó, Nagy Zsigmond) és 3 
tanulótársammal (Katona Matyi – Naspolya osztály, Krist Anna, Krix Ádám – Sólyom osztály) 
6 napot töltöttünk Portugáliában. 
A programban résztvevő portugál iskola a Lisszabontól kb. 50 km-re fekvő Setubálban 
található, ezért a repülést követően odavonatoztunk. Ott találkoztunk a román és a lengyel 
iskola csapatával akik nagyon kedvesek voltak. Az első napokat Lisszabon és Setubál  
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felfedezésével és a program többi résztvevőjének megismerésével töltöttük. 
A további napokban a vendéglátó iskolában voltunk, amely nagyon modern és hatalmas, de 
egészen más jellegű épület, mint nálunk egy iskola. 
Ebben az iskolában különféle szakmák oktatása folyik, például asztalos, villanyszerelő, 
informatikus, stb. Az itt tanuló diákok 16-20 évesek. Bemutatták nekünk az iskola épületét, a 
tantermeket és az ott folyó munkát. Mindez nagyon érdekes volt, mert minden egészen más 
mint nálunk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szorgos munka az egyik tanműhelyben 
 
Utána a vendég csoportok is próbáltak képet adni egy bemutató keretében az iskolájukról. A 
portugál diákoknak tetszett az előadásunk. Végig izgalmas volt, hogy angolul kellett beszélni 
mindenkivel, sokat tanultunk. 
Nagyon érdekes volt egy új országot, népet, kultúrát megismerni és sok új ismerősre szert 
tenni. 
Nyomárkay János 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A magyar diákok vetítéssel egybekötött ismertetője iskolánkról 
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… Mi egy kis panzióban laktunk a lengyelekkel. Hétvégén megismerkedtünk a környékkel, 
lementünk a tengerpartra, de sajnos nem tudtunk fürödni, mivel a víz hideg volt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Pancsolás az óceán partján 

 
Egyik nap meglátogattunk egy piacot, ahol először fogtam a kezemben egy élő rákot. :) 
A portugál diákok igen kedvesek, és segítőkészek voltak, sokat beszélgettünk egymással. 
Ők minket néhány portugál szóra, mi magyar szóra tanítottuk őket. 
Csodálatos 6 napot töltöttünk egy vendégszerető országban... :) 
Krist Veronika  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A magyar csapat Lisszabonban 
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Umberto Eco: Macintosh, DOS vagy Windows? 

(Bezdek Éva gyűjtése) 
 
Tény, hogy a világ felosztható Macintosh számítógépet és MS-DOS kompatibilis 

számítógépet használókra. Szilárd meggyőződésem, hogy a Macintosh katolikus, a 

DOS pedig protestáns valami. 

Tulajdonképpen a Macintosht maga az ellenreformáció és a jezsuiták ratio 

studioruma befolyásolta. Vidám, barátságos, békülékeny számítógép, amely híveinek 

megmondja lépésről lépésre, hogyan érhetik el, ha nem is a mennyek országát, de 

legalább azt a pillanatot, amikor irományukat kinyomtathatják. Olyan, mint a 

katekizmus, a kinyilatkoztatás lényegét egyszerű formulák és duzzadó ikonok 

formájában közli. Mindenkinek joga van az üdvözüléshez. 

 

A DOS protestáns, sőt kálvinista. Megengedi az Írás szabad értelmezését, nehéz 

személyes döntéseket követel, rejtett hermeneutikát tukmál használójára, és magától 

értetődőnek találja, hogy nem mindenki juthat el az üdvösséghez. Ahhoz, hogy a 

rendszer működjék, magadnak kell, uram, értelmezned a programot. Hol vagyunk 

már a barokkos dáridótól? A felhasználó be van zárva saját belső gyötrelmének 

magányába. 

 

Valaki ellene vetheti, hogy a Windows eljövetelével a DOS univerzuma közelebb 

került a Macintosh ellenreformációs türelméhez. Ez így igaz: a Windows anglikán 

stílusú szakadást képvisel, nagyszabású szertartások folynak a székesegyházban, 

miközben mindig ott bujkál a lehetőség a DOS-hoz való visszatérésre, ha bizarr 

döntések folytán változtatni kell a dolgok menetén. 

 

És a gépi kód, amely mindkét rendszer (vagy, ha jobban tetszik, környezet) mögött 

megbúvik? Nos, az már maga az Ótestamentum, a Talmud, a kabala. 
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Olvasd el!            

Könyvajánlók 

Ben Sherwood : 
Merülj alá az álmokért! 

 

Charlie St. Cloud és öccse Sam nagy baseball-
rajongók,  és egyik alkalommal, amikor baseball-
meccs van a közelben, anyjuk tudta nélkül 
elmennek egy lopott autóval a meccsre. Visszafelé 
autóbalesetet szenvednek, és mindketten az élet, 
és a halál közti mezsgyén találják magukat. Charlie 
ígéretet tesz Samnek, hogy nem hagyja el, és mivel 
Charliet sikerül újraéleszteni, de Samet nem, ezért  
Charlienak a való életben kell megtartani az 
ígéretét. 
Meg is tartja, így az ígéret miatt nem hagyhatja el a 
kis tengerparti falucskát, ahol a született. 
De amikor Charlie életében feltűnik Tess, a gyönyörű, és egyben nagyon, merész 
lány, akkor a dolgok megfordulnak. 
Vajon képes-e dönteni Charlie? 
És ha igen, vajon kit választ? Tesst, vagy Samet? A boldog életet jelentő lányt, de 
egyben az ígéret megszegését, vagy az ígéret betartását, és azzal azt, hogy Tesst 
nem tudja megtartani.? 
Nekem az  kedvenc könyvem, nagyon mély hatással volt rám Charlie és Sam 
egymáshoz ragaszkodása. 
 
Nagyon ajánlom mindenkinek!!!!! 

Boldvai Marcsi 
 

 
 



                                              Höki Hírlap                                           11. 
 
A suttogó 
 

 Anidori-Kiladra Talianna Isilee (Röviden: Ani) egy 
Kildenree nevű királyság koronahercegnőjeként látta 
meg a napvilágot. Különleges adottsága, hogy ért az 
állatok nyelvén.  
Anyja felkészíti későbbi uralkodásának feladataira. De 
egy tragikus baleset következtében el kell utaznia egy 
messzi tartományba, Bayernbe. Az út közben furcsa 
jeleket észlel maga körül, s valóban nem véletlenül, 
ugyanis összeesküvés áldozata lesz. Fogalma sincs, mit 
tegyen, elveszíti minden barátnak hitt kísérőjét. 
Elmenekül, s nem tudja, hogyan lábaljon ki a bajból, 
így beáll libapásztorlánynak. Miután kiderül, hogy 
hamis vádak alapján akarják megtámadni szülőhazáját, 
Kildenree-t, elszánja magát a cselekvésre. 
 
Személy szerint nekem nagyon tetszett. Azóta, hogy 
elolvastam, ez lett a kedvenc könyvem. Minden benne 
van: szerelem, varázslat, izgalom. 
A Grimm fivérek egy meséjének átdolgozása, de biztos, 

hogy ez a könyv izgalmasabb, mint annak eredeti változata. 
 
Ajánlom mindenki figyelmébe, érdemes elolvasni! 
(Legalább is, én órákig nem bírtam letenni.) 

          
 Kálnai Hajni 
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Ezt nézd meg! 

Filmajánlók 

 

Filmbemutató: 
A Vasember 3 

Folytatódik a történet! Tony 
Stark újabb és erősebb, sőt 
fejlettebb páncélt fejleszt 

ki!Újabb ellenségek 
sziluettje körvonalazódik ki 
a vásznon!Erősebbek mint 

valaha!Ez lehet a vége?Nem 
hiszem! 

 
 
 

 
Bemutató:2013. április 25. 

főszereplők: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Jon 
Favreau, Ben Kingsley, Guy Pearce, James Badge Dale, Ashley 

Hamilton, Rebecca Hall 
 
 

A kedvenc filmem 
 

Ebben a rovatban tanárt és diákot egyaránt kérdezünk kedvenc filmeikről. 
E hónapban Leila Nénit kérdeztük mint tanár és Majtényi Barnabást 6. osztályos tanulót a 

kedvenc filmjükről. 
 

Leila néni kedvenc filmje: Zefirelli: Rómeó és Júlia  
Hogy miért? Mert klasszikus a környezet, amiben játszódik, két szép fiatal színész játssza, és 
hiteles a feldolgozás. 
Barnabás kedvenc filmje: Marcello Fondato: Különben dühbe jövünk  
 Hogy miért?: Mert kedvenc színészei Bud Spencer és Terence Hill. Vannak benne vicces 
jelenetek, és a színészek jól játsszák a szerepeiket. 
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Eltüsszentett birodalom 

 
 

Az egész iskola láthatta a Sólyom osztály november 23.-i előadását, ami 
valószínűleg nem jelentett mást egy érdekes félórás ünnepségnél. Azt csak kevesen 
tudják, hogy mennyi munka van az előadás mögött. A Sólyom osztályé és Árpád 
bácsié. Meg persze Marika néni 
támogatása is sokat számított. 

Amikor Árpád bácsi 
felhozta a kérdést, hogy vállaljuk-
e egyöntetű igennel feleltünk. 
Miért ne? Alig vártuk a 
szereposztás napját. Amikor 
eljött, mindenki le akart csapni a 
legjobb szerepekre. A királylány 
szerepét azonban senki nem 
akarta vállalni. Végül hosszas 
vonakodás után ezt a szerepet 
Marcsi kapta. A főszerep 
Barnusé lett. A szereposztás 
után jöhettek a próbák. Minden 
biblia-, irodalom- és nyelvtanóránkat az előadás betanulására szenteltük. Először 
még csak a teremben próbáltunk, de hamar eljött a színpadi próbák ideje. A 
színpadon is olvastuk a szöveget, amíg Árpád bácsi ránk nem szólt. Tehát a 
következő délutánokat majdnem mindenki a szövege bemagolásával, majd a 
megtanult sorok helyes hangsúlyozásával töltötte. Az elkövetkező előadások egyre 
jobbak lettek, de nem voltak tökéletesek. A legnagyobb probléma a csönddel volt. 
Ugyanis az árkádok alatt sehogy sem akartunk csendben maradni. Hiába szólt Árpád 
bácsi ezerszer, hiába fenyegetett minket Marika néni a tükör füzettel, csak nem 
fogtuk be a szánkat. A második probléma az énekkel volt. A gond az volt, hogy a 
társaság fele nem énekelt, a másik fele meg halkan. De összeszedtük magunkat, és 
a darabhoz méltóan az előadáson már csöndben maradtunk. A kezdő éneket is 
hangosan énekeltük. Az előadás jobb volt mint bármelyik próba, a lámpaláz jót tett 
velünk. Marika néni és Árpád bácsi is megkönnyebbült, nem hoztunk szégyent a 
fejükre. 
A hosszú, kemény munka megtette a hatását, az előadás jól sikerült. Mi örültünk, 
mert mindnyájan kaptunk 1-1 igazgatói dicséretet. Na meg persze elmaradt egy 
csomó nyelvtanóra :) 

 
 

Fülöp Verka 
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Kedves HÖKI olvasó!   
 
Engedjétek meg, hogy pár szóval 
bemutassam az iskolai 
diákvállalkozásunkat, a Falcon Könyv Kft-t. 
A diákvállalkozás tagja a JAM-nek (http://www.ejam.hu/). 2012 őszén létrehozott cégünk 
akkor még 5 tagot számlált. Döntésünk alapján használt könyvek adás-vételével kezdtünk el 
foglalkozni. Sokan tudják, hogy részt vettünk az iskola karácsonyi vásárán. Nagy örömünkre 
sokan választották inkább a használt, de jó minőségük könyveket. Számításaink szerint kb. 70 
könyvet vettek meg, ami szép szám! Karácsony után egy új tag is beszállt a vállalkozásba, így 
lettünk 6-an. Sokan kérdezik, hogy hogyan működik a könyvleadás. Erre sok válaszlehetőség 
van: 

 Látogasson el a honlapunkra (www.konyvfalcon.ewk.hu) és ott a Könyvátvételek 
menüpontban megtekintheti a legközelebbi átvétel időpontját. A honlap 
folyamatosan frissül, az időpontokat kövesse figyelemmel! 

 Küldjön egy e-mailt a falcon.konyv@freemail.hu címre, és írja meg, hogy Önnek 
melyik időpont felelne meg a könyvek leadására!  Ha teheti, több időpontot is adjon 
meg!  Válaszlevelünkben véglegesítjük a megfelelő időpontot. 

Ha könyveit behozza, akkor dönthet arról, hogy: 
 az eladott könyvek után járó jutalék kié legyen:  

o a gyermek osztályáé,  
o diákvállalkozásé vagy 
o  a könyvet behozó családé. 

 az el nem adott könyvek hova kerüljenek   
o visszakéri a könyvet behozó család, 
o a diákvállalkozásé maradhat. 

Előre is köszönjük segítségét: 
   A diákvállalkozás nevében 

     Jánosa Bence (Sólyom osztály) 
  ügyvezető ig.  
 Falcon Könyv Kft. 
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                       Versenyeredmények                 1/4 
A 2012/13-as tanév lapzártáig beérkezett versenyeredményei 

 
Alsós versenyeredmények 
Iskolai vers- és prózamondó verseny eredményei: 
 
Vers: 
 
1. osztály 

1. Ugrai Száva – Gólya osztály 
 2. Gergely Szilárd és Rétfalvi Olívia – Málna osztály  
 3. Simon Dani- Gólya osztály 
 
2.osztály 

I. Milbich Martin – Cédrus  osztály 
 2. Kardon Fruzsina - Rozmaring osztály 
 3. Hunyár Nimród – Cédrus osztály 
 
3. osztály  

1. Lukács Lilla Ribizli 
2. Hevesi Laura Berkenye 
3. Skultéty Hanna Berkenye és Körmendi Máté Kőris 

 
4. osztály: 

1. Hunyár Kenéz Tulipán 
2. Flanek Szilvia Tulipán 
3. Kocsis Kristóf és Kovács Benedek  Vizsla 

 
Próza:   
 
1-2. évfolyam: 

1. helyezett: Horváth Hanna Szabrina - Rozmaring osztály 
 
3-4. évfolyam: 

1.Lévay Zselyke  Tulipán 
2. Klucsik Réka  Kőris 
3. Újvári Mátyás  Ribizli 

 
 
Nyelvtan helyesírás: 
 
2.osztály 

1. helyezett: Horváth Hanna – Rozmaring osztály 
2. helyezett: Bajnóczi Boldizsár – Rozmaring osztály 
3. helyezett: Bene Zsombor – Rozmaring  osztály 
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3. osztály 

1. helyezett: Lukács Lilla - Ribizli osztály 
2. helyezett: Turai Johanna – Ribizli osztály 
3. helyezett:  Egervári Panka Kőris osztály 

 
4. osztály: 

1. helyezett: Kocsis Kristóf - Vizsla osztály 
2. helyezett: Palicz Emese - Tulipán osztály 
3. helyezett: Lengyel Krisztina - Tulipán osztály 

 
Szépolvasás: 
 
4. osztály: 

1. helyezett: Lévai Lili Zselyke - tulipán osztály Kerületi versenyen  2. helyezés 
2. helyezett: Detrich Katalin – vizsla osztály 
3. helyezett: Kocsis Kristóf – Vizsla osztály 

 
Kerületi Rajzverseny 
 
2. helyezés: Pachert Balázs 3.b (Ribizli) (fővárosi 1. helyezés) 
 

Felsős versenyeredmények 
 
      Szép magyar beszéd verseny 
 
     1. helyezés:  
     Takács Benedek 8.a (Pitypang) 
     Őry-Kovács Anna 5.b (Levendula) Kerületi 3. helyezett  
     2. helyezés:  
     Kálnai Hajnalka 8.a (Pitypang) 
     Rideg Hajnalka 5.b (Levendula)  
     Andréka Ágoston 6.b (Puli) 
 
     3. helyezés:  
     Ujvári Ábel 5.c (Borostyán) 
     Dankó Mátyás 8.b (Komondor) 
 
     Anyanyelvi vetélkedő 
 
     1. helyezés:  
     Szalay Balázs 5.b (Levendula) 
     Réti Dániel 6.b (Puli) 
     Báló Attila 8.b (Komondor) 
     Márton Botond László 8.b (Komondor) 
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2. helyezés:   
Őri-Kovács Anna 5.b (Levendula) 
Bíró Johanna 5.b (Levendula) 
Wehner Johanna 6.b (Puli) 
Tokárczyk Zorka 8.b (Komondor) 
Molnár Kata 8.b (Komondor) 
 
3. helyezés:  
Jánosa Bence 7.a (Sólyom) 
Pestality Máté 6.b (Puli) 
Király Tamás 8.b (Komondor) 
Tahi-Tóth Levente 5.a (Vidra) 
 
 
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny - Iskolai forduló 
1. helyezés:  
Dankó Mátyás 8.b (Komondor) 
Jánosa Bence 7.a (Sólyom) 
Prőhle Janka 6.b (Puli) 
Tahi-Tóth Levente 5.a (Vidra) 
 
2. helyezés:  
Schumicky Flóra 8.a (Pitypang) 
Plajner Ákos 7.a (Sólyom) 
Vida Kata 6.b (Puli) 
Szabó Gábor 5.a (Vidra) 
 
3. helyezés:  
Hinterauer Hanna 8.a (Pitypang) 
Huber Ágoston 7.b (Naspolya) 
Sziebert Anna 6.a (Mandula) 
Kovács Dorka 5.b (Levendula) 
 
 
Bolyai anyanyelvi csapatverseny 
Területi 1. Helyezett (országos 15.): 
Vida Kata, Pröhle Janka, Ramocsai Kata (Puli osztály) 
StilleNacht német kerületi vers és prózamondó verseny, felső tagozat 
 
Vers kategória Ghymes Levente  Borostyán osztály 3. helyezés 
Kisjelenet kategória (német szakkör: 7. a , 7.b, 8.a válogatott) 1. helyezés 
 
Német kerületi szavalóverseny 5-6. osztály: 
 
Skublics Zsófia 6.a 3. helyezés 
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Német kerületi műfordítói verseny: 
Tomcsányi Kinga 1. helyezés 
Német OÁTV 7-8. osztály: 
 
Budapesti fordulóba jutott: Tomcsányi Kinga Naspolya osztály, Román Zsófia Pitypang 
osztály 
 
Herman Ottó Biológiaverseny 
7-8. osztályos összesített verseny 
3. helyezés: Tomcsányi Kinga 7.b (Naspolya)  
A hetedikesek között 1. helyezést ért el és továbbjutott a budapesti versenyre. 
 
7-8. osztályos összesített verseny 
4. helyezés: Lukács Júlia 7.b (Naspolya) A hetedikesek között 2. helyezést ért el 
 
Országos Hevesy György Kémiaverseny 
Kerületi forduló 
3. helyezés: Tomcsányi Kinga 7.b (Naspolya)  
Továbbjutott a budapesti versenyre. 
5. helyezés: Király Tamás 8.b (Komondor)  
Továbbjutott a budapesti versenyre. 
 
Szent László történelmi verseny – Kerületi forduló 2. hely 
Prőhle Janka – 6.b (Puli) 
Gémesi Márk – 6.b (Puli) 
Pestality Máté – 6.b (Puli) 
 
Elsősegélynyújtási verseny 
Szőnyi Míra 
Forrai Kata 
Balsai Lili 
Krix Ádám 
John Benedek 
 
Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 
Résztvevők:  
Lengyel Ádám – 8.a  
Ludvig Stefi – 7.b 
Tomcsányi Kinga – 7.b  
III. helyezést ért el, továbbjutott az országos fordulóra 
 
Országos Evangélikus Hittanverseny 
1-2. oszt. I. helyezés 
Fodor Vazul – 2.a  
Kósa Blanka – 2.a 
Pőhle Márton – 2.a 
Tüske Réka – 2.a 

3-4. oszt. III. helyezés 
Kocsis Kristóf – 4.a 
Kutas Márton – 3.b 
Lőrincz Emma – 3.b 
Ludvig Emese – 3.a 
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Iskolánk sporteredményei 
 
A mezei futás:  
 
IV.korcsoport Lány 1.helyezés: 
Szőnyi lili        Szőnyi Panni 
Keszei Anita    Gulyás Csenge        
 
II.korcsoport fiúk 2.helyezés: 
Székely Botond      Katona Bálint 
Heheyei Botond     Pecher Balázs 
 
II.korcsoport lány 2.helyezés: 
Takács Zsófi  
 
III.korcsoport lányok 3.helyezés: 
Kulcsik Franci        Bátai Luca  
Ludvig Stefi            Szöllős Telka 
Szilassy Bori  
 
Kerületi sakk diákolimpia: 
1. felsős fiú csapat (Pinczi Domonkos, Pinczi Barnabás, Plajner Ákos, Jánosa Bence) 
3. Horváth Hanna 2.a Ribizli 
3. alsós lány csapat 
3. Pinczi Barnabás 7.a Sólyom 
                                                 
 
Budapesti sakk diákolimpia: 
11. felsős fiú csapat (Pinczi Domonkos, Pinczi Barnabás, Plajner Ákos, Jánosa Bence) 
 
Kerületi terem labdarúgó diákolimpia: 
1. II. korcsoportos fiú csapat 

 
 
Baár-Madas Focibajnokság - I. Hely 
Őry-Kovács Márton, Dankó Mátyás,          
Bec Georges, Takács Benedek, Horváth 
Bertalan,Katona Mátyás, Plajner Ákos, 
Szentváry-Lukács Keve 
  
Téli  labdarúgó teremfoci bajnokság 
diákolimpia - III. Hely 
Őry- Kovács Márton, Bec Georges, Katona 
Mátyás, Szentváry-Lukács Keve, Plajner 
Ákos, Jánosa Bence,   
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Jánosa Bence:A kedvenc receptem 

Mustáros-citromos 
csirke  
- előkészület: 30 perc 

- főzés: 10 perc 

hozzávalók 3 főre 

 1 kg csont és bőr nélküli 
csirkecomb  

 só, bors, ételízesítő ízlés szerint 
 3 ek mustár 
 4-5 ek olaj 
 1 kisebb citrom leve  
 3 gerezd fokhagyma 
 1 fej vöröshagyma 
 1 db kaliforniai piros paprika 
 1 db zöldpaprika  
 2 dl tejföl 
 1,5 ek liszt 

elkészítés 

1. A húst kb. 2 cm × 2 cm kis darabokra vágjuk. 
2. Egy tálba tesszük, és rátesszük a mustárt, az olaj felét, sót, borsot, ételízesítőt és egy 

fél citrom levét. Hűtőbe tesszük egy fél órát. 
3. Közben feldaraboljuk a paprikákat, és a hagymát szeletekre vágjuk. 
4. Kivesszük a húst a hűtőből, és egy nagy lábosban felforrósítjuk a másik 2 ek olajat. 
5. Ha forró, beletesszük a húst, és addig sütjük, forgatjuk, amíg mind át nem sül, és a 

leve, amit közben engedett legalább a felére csökken. 
6. Rádobjuk a hagymát és a paprikákat, és tovább sütjük nagy lángon, amíg meg nem 

puhulnak. 
7. Most jön rá a fokhagyma, 1-2 perc. 
8. Közben a tejfölben elkeverjük a lisztet, vízzel hígítjuk, és behabarjuk vele a csirkét. 
9. Annyi vizet még öntünk rá, hogy megfelelő sűrűségű szószt kapjunk (ahogy 

szeretjük). 
10. Megkóstoljuk, és még ízesíthetjük citrommal, sóval, borssal ízlésünk szerint. 
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REJTVÉNYEK 
 

• Ha megfejted a rejtvényt, megtudod, ki használja ezeket a tárgyakat! 

  

 
 

• Bibliai rejtvény  

A mellékelt háló a közkedvelt sudoku, azaz bűvös négyzet. A számok helyett 
betűket kell beírnod. Minden betűt csak egyszer használhatsz. 
Az ábra kitöltése után az egyik főátlóban olvashatod a megfejtést. (Pál barátja és 
munkatársa…) 
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Nevess! 
 

Járosi Boglárka válogatása a kedvenc vicceiből 
 

 
- Mi a Húsvét-szigetek fővárosa?                                - Hova utalja Micimackót az orvos, ha          
- ???                   depressziós?  
- Nyúl York.                                                                            - ???         
                                                                         -Hát csuporterápiára. 
 
- Jean, hallotta, hogy tegnap elütöttek egy kéményseprőt? 
- Hát ez rettenetes! Már a háztetőn sincs biztonságban az ember! 
 
Elkapnak a rendőrök egy betörőt, amint az éjszaka közepén nagy zsákkal jön ki 
egy kis üzletből. 
Kérdezik tőle: - Miért pont ezt az üzletet rabolta ki? 
- Ez volt a legközelebb. Tudják, nem akartam sokáig őrizetlenül hagyni a 
lakásomat. 
 
Jean és az úr vadásznak, de sehol egy fácán, vagy fürj, vagy ilyesmi. Egyszer csak a bokrok mögül 
kirepül egy csapat fekete madár. Mire az úr:- Jean, varjak?  -Nem, uram, lőjön!      
 
Hogy teáznak a skótok? Ha esik az eső egymást löködik      Ki korán kel, az egész nap  
az eresz alá és azt mondják: -Most teázol, most teázol…           fáradt lesz. 
 
A szomszédaim jó zenét hallgatnak- ha akarják, ha nem…           A szamárfül az origami                  
                                                                                                        legegyszerűbb változata. 
 
Egy tökéletes férfi hajlandó órákon át várni,   Mi volt az Erdélybe látogató,rövidlátó  turista         
míg a barátnője két perc alatt elkészül   utolsó mondata?  
                                                                     - Mondja, maga mindig bundában szedi a málnát? 
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