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Simonyi Zsigmond Kerületi Helyesírási Verseny 
 
2015. november 25-én rendezték meg a 
Simonyi Zsigmond Kerületi Helyesírási 
Versenyt a Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola és Gimnáziumban. Iskolánkat 
négyen képviseltük, évfolyamonként egy-
egy tanulóval. A 8. évfolyamról Kiss 
Noémi, a hetedikről Egri Ráhel Zoé, a 
hatodikról Bató Gergely, az ötödikről 
Szutor Zénó, azaz én indultam a 
versenyen. 
 
Felkészítő tanárom Sándor Gabi néni volt. 
Úgy készültünk, hogy Gabi néni régebbi 
versenyekről származó feladatlapokat 
adott nekem. 
Én mindig a következő nyelvtan órára 
megcsináltam azokat, és kaptam az újakat. 
 
Már nagyon izgatottan vártuk a helyesírási 
versenyt. A versenyre metróval utaztunk, 
közben beszélgettünk. A regisztrációt az 
ünnepélyes megnyitó követte a 
díszteremben. 
A verseny 14:00-tól 15:00-ig tartott, majd 
a büfében felfrissülhettünk, addig 
ameddig a feladatlapokat javították. A fél 
órás eredményhirdetés után 
megtekinthettük a feladatlapjainkat. Mivel 
szinte ugyanolyan típusú feladatok 
szerepeltek a verseny feladatlapon, mint 
amilyeneket Gabi nénitől gyakorlásra 
kaptam, nem okozott nagyon sok gondot 
megoldásuk. Már ismertem ezeket a 
feladattípusokat, de ennek ellenére voltak 
hibáim. 
  

A következőhelyezéseket értük el: 
7. osztályból 1. helyezést ért el, Zoé. 
Gratulálunk neki! 5. osztályból 3. helyezést 
értem el. 

 
 
Nem baj, hogy most nem sikerült elérnem 
az első helyet, majd máskor sikerülni fog. 
Egyébként is, fő a részvétel.  
Nagyon jól éreztem magam ezen a 
versenyen, remélem a többiek is. 

 
(Gondolatait lejegyezte Szutor Zénó) 
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Gyorsabban, magasabbra, 
erősebben! – szól az olimpiai 

jelmondat.  

A december 2-án megrendezésre kerülő 

Diákolimpia kerületi fordulójára is ebben a 

szellemben készültünk. 12 fős 

csapatunkba az alsó tagozat legügyesebb, 

leggyorsabb diákjai kerülhettek be, 

korábbi válogatók alapján. A sorversenyek 

feladatait, előzetes felkészülés során, 

részletesen megismertük, begyakoroltuk. 

A megmérettetésen hét kerületi iskola 

vett részt a hatalmas Vendel utcai 

Sportcsarnokban. Az izgalmas, két órás 

küzdelem után az ötödik helyen 

végeztünk, csupán két ponttal lemaradva a 

dobogóról. Kicsit sajnáltuk, hogy most a mi 

nyakunkba nem került érem, mégis 

átérezhettük: mozogni bárhol, bármikor 

nagyszerű időtöltés!  

A cikket írta: Róth Katalin 

 

 

 

Pályázaton nyert a 4. a 
osztály 
 
A pályázati pénzt a Budapesti Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház által 
meghirdetett vetélkedőn nyertük, 
melynek témája játékos vetélkedő volt 
szülők és nagyszülők bevonásával az 
Emberi Erőforrások Minisztérium 
megbízásából. Az iskolák között 
legmagasabb pontszámot eltérő csapat 
nyerte el a fődíjat, 100.000 Ft értékű 
iskolaszer támogatást. 
A győztes csapat tagjai a 4.a osztály diákjai 
és hozzátartozóik: Gubó Eszter és 
édesanyja, Guned Ferida és édesapja, 
Vörös-Kovács Máté és nagymamája. 
 

A cikket írta: Poszmik Józsefné 
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Színházlátogatás 
Osztályunk, az 5.A  

December 5-én Gabi nénivel, 

Klári nénivel és szüleinkkel a 

Pince Színházban Lázár Ervin: A 

Négyszögletű Kerek Erdő című 

előadást tekintettük meg. 

A könyvet már korábban 

olvastam, ezért nagy 

érdeklődéssel vártam, az 

előadást. A színpadon 

megelevenedtek a mű 

szereplői, Ló Szerafin, Bruckner 

Szigfrid, Dömdödöm és a többi 

erdőlakó. 

Nagyon színvonalas, látványos 

előadás volt, a színészek közül 

külön kiemelném a 

Mikkamakka szerepét játszó 

körülbelül 10 éves kisfiút, aki 

nagyon sok szöveget tanult meg 

és szépen artikulálva, érthetően 

adta azt elő.  

A másik kedvencem a 

Szörnyeteg Lajost alakító 

színész, aki teljes beleéléssel 

játszotta szerepét. A nagyszerű 

színészi játék mellett az előadás 

színvonalát emelték a látványos 

jelmezek, a fényjáték és a 

hangeffektek. 

 

A könyv után az előadás is 

nagyon tetszett, ha felkeltettem 

az érdeklődésedet, olvasd el te 

is a könyvet és nézd meg az 

előadást is. 

A cikket írta:  

Balogh Domonkos, 5.a 
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Így vártuk a mikulást  

Hetekkel a mikulás érkezése előtt az 

osztályfőnöki és a tánc-és dráma órákon 

kezdtük el jelenetünk próbáit, aminek a 

címe a Mikulás sapkája volt. 

A szerepek kiosztása után sok probléma 

adódott a pontatlan szövegtudásból és az 

egymás után való következésből. A jelenet 

kialakulása igazi csapatmunka volt. A 

képeket és a zenét Iza néni töltötte le, és 

Patrik rendezte PPT-be, a jelmezeket Viki 

tervezte és készítette. 

A történet szereplői a mikulás és felesége, 

Anna néne, cinkék, sünik, egerek és persze 

a mesélők voltak. A történet keretét az 

adta, hogy a mikulás elvesztette a 

sapkáját, és az erdő lakói szerettek volna 

neki segíteni azzal, hogy mindenki 

készített neki ajándékba egy sapkát, 

nehogy ne tudjon útra kelni, s ajándékot 

vinni a gyerekeknek. Végül már öt sapkája 

lett, s a sajátját is megtalálta. 

 A mikulásnak volt a legnehezebb dolga, 

mert sok szöveget kellet tanulnia. 

Betegségek is nehezítették az utolsó 

pillanatban a dolgunkat. 

Mikulás reggelén az iskolába érkező 

diákokat már szaloncukorral várta az öreg 

télapó. 

 

Izgatottan vártuk testvérosztályunk 

elsőseit, és tanítóit, hogy nekik örömet 

szerezve bemutathassuk jelenetünket, s a 

mikulás a krampusz segítségével kiossza 

mindenkinek érdeme szerint az 

ajándékokat. A kicsik feszülten figyelték a 

műsort és halkan fogadkoztak a 

mikulásnak.  

 

Nagyon boldogan váltunk el egymástól. 

Jövőre ismét közösen várunk a mikulásra… 

A cikket írta:  

Orosz Balázs, 5. a 
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Így nyilatkoztak az 1.a osztályosok a mikulás műsor utáni 

délutánon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az interjút Hegyesi Vivien és Farkas Ádám 5.A készítette,  
a rajzokat az 1.A osztály tanulói. 
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Kosztolányi-karácsony 
  

2015. december 17-én tartottunk 
karácsonyi ünnepségünket a Szent Kereszt 
Plébánia templomában. Köszönjük Kerényi 
Lajos atyának, hogy évek óta méltó helyen 
ünnepelhetünk, és Szmuriga Szilviának, a 
templom gondnokának is hálásak vagyunk 
önzetlen segítségéért. 
  A műsort a 3. b-s és a 6. a-s tanulók 
szervezték, akik szívhez szóló karácsonyi 
verseket szavaltak. Az iskola kórusa 
csengő, tiszta hangon énekelte a szép 
dalokat. A néptánccsoport színes, 
látványos betlehemes jelenetet játszott el. 
A tanári kórus előadása koronázta meg az 
ünnepséget. 
  Megható volt, mikor a szereplők 
gyertyákat gyújtva mondták el a következő 
verset: 
 
Demjén Ferenc - Gyertyák 
 
Mindazokért, kiket nem láttunk már régen, 
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben, 
Kiknek őrizgetjük szellemét, 
Mindazokért egy-egy gyertya égjen. 
 
Mindazokért, akik elzárkóznak a jótól, 
Akik nincsenek itt, s nem is értenének a 
szóból, 
Aki barát, de lehet még ellened is, 
Mindazokért egy-egy gyertya égjen. 
 
Égig érjen a fény, és mi úgy szeretnénk, 
hogy sohase múljon el. 
Égig érjen a fény egész életünkön át, 
hogy nyithassa két szemét, ki mindig erre 
várt. 
 
 

Mindazokért, kik ma egyedül ülnek a 
járdán, 
Kikre család, gyermek, otthon rég nem vár 
már, 
És mindenkiért, aki nem lehet itt, 
Mindazokért egy-egy gyertya égjen. 
 
Mindazokért, akik nem vették még észre, 
Örök bilincs kell minden fegyvert fogó 
kézre 
És mindenkiért, aki nem hiszi ezt, 
Mindenkiért egy-egy gyertya égjen. 

 
 
Az ünnepély végén iskolánk összes tanára, 
tanulója a jelenlévő szülőkkel együtt 
közösen énekelte a „”Szálljatok le, 
karácsonyi angyalok” kezdetű dalt, mely 
bezengte az egész templomot. 
Igazi örömünnepet élhettünk át, mely 
lelkileg előkészítette a gyerekeket, hogy 
szeretettel, jó szívvel ajándékozzák meg 
egymást az osztálykarácsonyokon. 
 

A cikket készítette a 6. A osztály 
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Újévi szokások 
December 31. – Szilveszter napja 
Az év utolsó napján a családok délig 
elvégezték a legszükségesebb ház 
körüli munkát, délután pedig 
mindenki elment a templomba. A 
szilveszteri szertartáson a pap 
számba vette az emberi élet 
legfontosabb eseményeit: 
ismertette, hogy az eltelt esztendő 
folyamán hányan kötöttek 
házasságot, mennyi volt az 
újszülöttek és a halottak száma. Az 
istentisztelet után a rokonok és az 
ismerősök összejöttek az egyik 
családnál, s közösen várták, hogy 
beköszöntsön az újév. Az év utolsó 
óráit szórakozással, beszélgetéssel 
töltötték. 
Szilveszterkor a gyermekeknek sem 
kellett korán ágyba bújniuk. Ha 
mégis elaludtak, éjfélkor a szülők 
felkeltették a nagyobbakat és 
megcsókolták őket, és boldog újévet 
kívántak egymásnak. Éjfélkor több 
helyen zajos csattogásra, 
pattogtatásra is sor került. 
Szilveszteri mulatságot régen 
nemigen rendeztek, ez csak újabb 
keletű szokás.  
A magyar konyha ősi hagyományai 
szerint szilveszterest nyulat, halat 
esetleg őzet vagy szárnyast kell enni, 
mert – úgymond – a hal elúszik, a 
gyorslábú nyúl, őz elszalad, a 
szárnyas elröpül az óesztendő 

bajaival, gondjával. Újév napján 
viszont malac való az asztalra, amely 
 „ kitúrja a szerencsét”. 
 
Január 1. – Újév napja 
Az újév első napján a fiúgyermekek 
már kora reggel elindultak „ újévet 
köszönteni”.  
 
„Az újesztendőbe 
Olcsó legyen a kenyér, 
A gabona áras, 
Jól fizessen a tinó, 
Nyerjen a mészáros! 
Tücsök-hajtsa ki barmaik 
Sokasodjon lába, 
Boci járjon mezőbe, 
Gyermek iskolába! 
„Adjon Isten sok minden jót 
Az újesztendőbe, 
Éljenek hát bő szerencsén,  
Vidám egészségbe! 
Bő szerencse, istenáldás 
Kerüljön most sorra, 
Öregeknek, aprajának 
Jól menjen a dolga,  
Örüljenek, vigadjanak 
Az újesztendőbe!” 
(Kővári gyűjtés) 
 
Újévi malacpecsenye 
A szilveszteri és az újévi ételek 
elkészítésének nagy figyelmet 
szenteltek a családok. Úgy hitték, 
hogy a felhasznált húsokban 
varázserő rejlik, ezért másféle 
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ételeket fogyasztottak az év utolsó 
és mást az újév első napján.  
A pirosra és ropogósra sült malac 
mindig újév napján került az 
asztalra. A malacpörkölt mellől 
elmaradhatatlan volt a jófajta, kissé 
megpirított, vízben kellően puhára 
főzött tarhonya. 
Nem volt ritka, hogy az újesztendő 
első napján a farsang egyik 
jellegzetes ételét, a farsangi fánkot 
is megsütötték. 
Az újévi malacpecsenyéhez legtöbb 
helyen párolt vörös káposztát 
tálalnak.  
A köret elkészítésének módja: kevés 
zsíron, cukorral, kis ecettel, pár 
szem köménymaggal ízesített vörös 
káposztát kell együtt megpárolni. 
 
Szegény ember malacának 
Egy híja se essék, 
S ne legyen itt 
Burgonyabetegség! 
Adjon Isten, ami nincs 
Az újesztendőbe!” 
(Kelenyei gyűjtés) 
 

 

 
Valamikor szinte minden házhoz 
bementek a köszöntők, ma azonban 
már csak a rokonokat és a 
szomszédokat keresik fel. A 
fiúgyermekeket mindenütt várták, 
örültek megjelenésüknek, mert a 
hiedelem szerint, ha ilyenkor fiú 
érkezett elsőként a házhoz, akkor 
ott „egísz évbe” szerencse lesz. 
  
Újévi tilalmak és előírások 
Újév napjához szintén több 
hiedelem, tilalom és előírás 
kötődött. A palástiak szerint ilyenkor 
nem volt szabad szárnyas jószágot 
enni, „mert, hogy szétveri a pénzt”. 
Perszelényben újév napjára a 
gazdasszony csak disznóhúst főzött 
ebédre, mert a disznó „betúrja” , 
ellenben a szárnyas jószágról az 
itteniek is úgy tartották, hogy 
„kiröpíti a szerencsét”. 
  
Újév napján ajánlatos volt túrós 
rétest sütni, mert aki abból evett 
ezen a napon, az hosszú életű lett. A 
mákos étel fogyasztását viszont 
tiltották, nehogy sok legyen az 
újévben a „bolha a házban”. 
  
Nem volt szabad az év első napján 
diót sem törni, mert akkor „abba az 
évbe, mást is összetörtek vóna”. Az 
ipolyhídvégiek a nyúl fogyasztásától 
óvakodtak, mert a hiedelem szerint 
az „elvihette a szerencsét”.  
 

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!                                                     
Gyűjtötte a 6.a osztály 



 
10 

A két hetes téli szünet után, mikor 
telítődtünk a sok finomsággal, de egész 
évben is érdemes a kis víziló gondolatait 
olvasgatnunk 
  

Mateklecke  
(tömeg: tonna, kg, dkg) 
  
Diétára fogta magát 
a nílusi víziló, 
tegnap aztán mérlegre állt, 
hogy pontosan hány kilo. 
Háromezer-kettőszázöt, 
ez már döfi, „azannya”, 
mától az ő étrendjében 
nem szerepel lasagna! 
Három tonna alá akar 
kerülni még az idén, 
ám mielőtt elkezdőzik 
a tavaszi strand-idény! 
Első körben úgy döntött, hogy 
bőrlabdával dekázgat, 
attól talán leolvasztja 
magáról a dekákat. 
Egy nap alatt lement róla 
tíz dekányi felesleg, 
kiszámolta, ilyen tempó 
hány évnek is felel meg. 
Tíz nap alatt pont annyi mint, 
tízszer tíz, az száz deka, 

egy kiloval lesz épp karcsúbb, 
termetes, szép dereka.  
Kétszázöt az leolvadna 
kábé kétezer alatt, 
évekre is átváltotta, 
szíve majdnem megszakadt, 
mert bizony ő nem gondolhat 
kizárólag magára, 
a nílusi tápláléklánc 
felborulna, megállna! 
Majdnem hat év alatt lenne 
három tonnás bombanő, 
marad akkor inkább duci, 
elbírja a konyhakő! 
 
(Róth Katalin)  
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A PINCESZÍNHÁZ ÉS A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS 
INTÉZMÉNYEI TÁMOGATÁSÁVAL 

A „FERENCVÁROSI ÁDÁMOK ÉS ÉVÁK” 
BEMUTATJA 

PETŐFI SÁNDOR JÁNOS VITÉZ 
CÍMŰ     

ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYÉT 
 

János vitéz 1-4. rész: falusi jelenet/falukép 

Szereplők:  

Kosztolányi Dezső Általános Iskola 5.a és 5.b osztályos 
tanulói: 19 tanuló 

Petőfi Sándor: Jelitai Tibor, Veres Roland 

 Jancsi: Csordás Patrik, Paz Lighuen Belian 

 Iluska: Horváth Adél, Hegyesi Vivien 

 Gonosz mostoha: Szalkai Viktória 

 Gazda: Balogh Domonkos 

Bárányok: Farkas Ádám, Kovács Bálint, Kovács Nándor, 
Molnár Dzsenifer, Orosz Balázs, Polyák Bence, Stark Márk, 
Szutor Zénó, Vargha Olivér 

Pulikutya: Rekenyi Annamária 

Nap: Surtya Dániel 

Rendező, felkészítő, kísérő tanárok: Bódy Péterné és Sándor 
Gabriella 
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Figyelem! 

Az 5.a és az 5.b 
osztályok tanulói 
színházi előadásra 
készülnek  a János vitéz 
1-4. részét adják  elő az 
FMK-ban 2016. január  
22-23-24 -én. A többi 
epizódot más iskolák 
diákjai fogják előadni, 
a mi jeleneteinket 
folytatva. Nagy 
izgalommal készülünk 
az előadásra. Már 
javában folynak a 
próbák. Az előadásra 
plakátot is 
készítettünk, amelyen 
a stáblistánk is 
olvasható. Az 
előadásokra szívesen 
látunk minden 
érdeklődőt. A pontos 
időpontot még mi sem 

tudjuk, de amint lehet, 
kihirdetjük. Addig is 
drukkoljatok, hogy 
szereplésünket siker 
koronázza majd meg! 
A plakátunkra és az 
előadott jelenetekre, a 
legjobb szereplőkre 
szavazni lehet. Kérünk 
Benneteket, hogy 
szavazatotokkal 
segítsétek munkánkat! 
Addig is viszontlátásra 
az FMK-ban! 

Az 5.a és 5.b tanulói 
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Idegen nyelvi feladatok: 
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Az újságot szerkesztette: Doszpodné Fidel Klára 

                             Szarka Izabella 

Köszönjük a közreműködő osztályok és tanárok munkáját! 


