
 

 

 

 

Pázmány-NY-omozók 

 

Hogy mindig tudd, mi a HELYZET... 

 

     
 

 

A Vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda 

negyedévente megjelenő lapja 

 

 

 



Sziasztok  Pázmányosok! 
Útjára indul az idei suliújság. Reméljük, hogy gyakran fogjátok majd olvasgatni.  

Várjuk a ti ötleteiteket is, hogy miről szeretnétek  olvasni, milyen  tartalommal 

töltsük  meg az újságot.   

Szeretnénk „Apróhirdetés” rovatot indítani: cserebere, elveszett - keresem, 

üzenetek témákban.   Várjuk hirdetéseiteket!  

Várjuk érdekes történeteiteket, „cikkgyanús” írásaitokat is. 

A suliújság első, őszi számát fogadjátok sok- sok 

szeretettel!  

                                                                  A szerkesztők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EZ  TÖRTÉNT 

 

AKIKRE BÜSZKÉK 

VAGYUNK - RIPORTOK 
 

 

    A HALLOWEEN  

TÖRTÉNETE 

A tartalomnból: 

 

AJÁNLÓK 

    EGÉSZSÉG 

      

SZÓRAKOZÁS 

 

FELHÍVÁS 



Táncolt az 

egész iskola 

                  EZ  TÖRTÉNT…. 

  

 

 

 

 

 

     

       

 

 

Megújult az 

iskola 

Tök jó volt! 



        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Úszótanfolyam 

Nagyszülők 

teadélutánja 

Őszi takarítás és vitamin nap  

az óvodában 



Sportnap 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapesti exkurzió - 

OTP Bank 

Határtalanul - 

Baráti találkozás 



Hogyan legyünk        

          egészségesek ősszel? 
 

____________________________________________________________________ 

Mikor beköszönt az ősz, az idő hidegre fordul, kevesebb a napsütés,                                

az immunrendszer is legyengül. 

Ősszel kevesebb gyümölcs van, ezért mással kell pótolni a bennük lévő vitaminokat. 

Érdemes C-vitamint vagy multivitaminokat szedni. De azért ősszel is találunk finom 

vitamindús gyümölcsöket, zöldségeket, pl.: alma, körte, szőlő, szilva, sütőtök, stb. 

 

 

 

 

 

Az egészségünkért máshogy is tehetünk.   

Menjünk ki a szabadba, mozogjunk és gyönyörködjünk a tájban !  Tegyünk nagy 

sétákat!  A sétákhoz az időjárásnak megfelelően, lehetőleg rétegesen öltözzünk fel. 

Séta után jólesik egy meleg tea. Ihatunk finom gyümölcsteákat vagy 

gyógynövényteákat. 

 

Ha nem megyünk ki, többször kevés ideig (kb. 10 perc) szellőztessünk ! Télen bent is 

sportolhatunk. 

 

Tornázzunk naponta fél órát! 

 

Járványok idején kerüljük a zsúfolt helyeket !  

     

Sokat szellőztessünk ! 

 

 



AKIKRE   BÜSZKÉK   VAGYUNK 

______________________________________________         

Azok, akik példaképeink lehetnének, néha itt élnek közelünkben, naponta találkozunk velük, 

és gyakran nem is tudjuk róluk, milyen nagyszerű eredményeket érnek el. Kitartással, 

kemény munkával, néha fájdalom árán is mennek a kitűzött cél felé, és nem adják fel akkor 

sem, amikor más már régen dühösen befejezné... Ők azok, akik idejük nagy részét edzéssel 

töltik, s amíg mi szórakozunk, bulizunk, hülyéskedünk, vagy éppen a jó meleg ágyikónkban 

az igazak álmát alusszuk, addig ők az edzőteremben, az  uszodában keményen dolgoznak. 

Ebben a rovatban most  Finta Luca mutatja be azokat, akikre nagyon büszkék vagyunk.            

Akik nemcsak iskolánk hírét, hanem a városét, sőt az ország hírnevét is öregbítik a nagyvilágban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBA  SÁRA, 

8. osztály 

KUN  SEBASTIAN, 

8. osztály 

GÁL ÁDÁM, 

9. osztály 



Suba Sára -  Isztambulban a junior uszonyosúszó Európa-bajnokságon jelentős sikereket ért el:   

 -   200 méteres felszíni uszonyos úszásban az összesítettben a 12. helyet sikerült megszereznie, 

ezzel az idővel kategóriájának 11 éves rekordját döntötte meg . 

-  50 méteres felszíni uszonyosúszásban 19.86 mp-es személyes rekorddal az összesítettben a 

14. helyezést érte el, s ezzel az eredményével is szlovák országos rekordot döntött) 

Zsolnán májusban 4 arany- és 3 ezüstérmet szerzett, Egerben pedig a Dobó Kupán júniusban  1 

arany- és 2 ezüstérmet. 

 Kun Sebastian Jesse - 3D íjász világbajnokság  Moosburg  (Ausztria) - 9. hely 

Gál Ádám - Diákolimpia 2018   Dunaszerdahelyen került megrendezésre. Az országos 

döntőt   nyolc kerületi selejtező előzte meg. Ádám az asztaliteniszben  2. helyezést ért el. 

Velük készített Finta Luca interjút: 

- Hogyan  kerültél  kapcsolatba a választott sportággal? 

Sára: Anyukám azt mondta, hogy válasszak valami sportágat, nekem meg az úszás tetszett. 

Sebi: Tízéves koromban kaptam  nagyszüleimtől egy íjat, amelyik eleinte nem tetszett, de 

idővel egyre többet foglalkoztam vele. 

Ádám: Az asztalitenisz csak megtetszett… 

- Mióta űzöd ezt a sportot? 

Sára: Három éve. 

Sebi: Több mint három éve. 

Ádám: Két és fél éve. 

- Mennyi időt töltesz edzéssel? 

Sára: Heti ötször két órát. 

Sebi: heti egy-két alkalommal, verseny előtt, persze, többet, sőt a verseny napján  még 

reggel is. 

Ádám: Heti  három-négyszer két óra, plusz egy meccs. 

- Milyen volt a szezon? 

Sára: Az edzőm segítségével, hál´ istennek, remek, nagyon élveztem. 

Sebi: Főleg nyugati sorozatversenyeken vettem részt, a világbajnokságon és a szlovák 

bajnokságon. 

Ádám: Semleges, voltak jó eredmények is és kevésbé jók is. 

- Milyen rövid- , illetve hosszútávú céljaid vannak? 

Sára: Rövidtávú: fejlődni,  hosszútávú célom: Európa- bajnok szeretnék lenni… 



Sebi: Eljutni az Európa – bajnokságra, ez számomra fontosabb, mint a világbajnokság. 

Ádám: A szlovák válogatott tagja lenni-felnőtt koromra. 

- Mi az, illetve  milyen eredmény  motivál ? 

Sára: A  szlovákiai bajnokságon jó időket úsztam, az motivált… 

Sebi: Amikor új karokat kaptam az íjamra, új vesszőtartót, és amikor közölték velem, 

hogy részt vehetek  a világbajnokságon. 

Ádám: A Diákolimpia. 

- Hogyan  jutottál el e legjobb eredményedig? 

Sára: Sok edzéssel. 

Sebi: Sokat gyakoroltam a verseny előtt. 

Ádám: Elvittek  a selejtezőre, és sikeres lettem. 

- Milyen volt a felkészülés? 

Sára: Nehéz. Amikor reggel, este az uszodában vagy, az fárasztó. De megérte. 

Ádám: Külön erre az alkalomra nem készültem, csak a rendszeres edzések keretén belül. 

- A verseny helyszínén, a versenyen kívül  mit csináltál, merre jártál? 

Sára: Koncentráltam, de a családommal tettünk egy rövid városnézést is Isztambulban. 

Sebi: Moosburgban várakat néztem, a közeli parkban miniatűr építményekben 

gyönyörködtem. 

Ádám: Nem mentem sehová, néztem a többieket, a meccsek érdekesek voltak. 

- Milyen érzés tölt el, amikor versenyzel, és amikor megnyersz egy versenyt? 

Sára: Hát az adrenalin … 

Sebi: Eleinte fél az ember, izgul, de aztán megjön a bátorság is. 

Ádám: A versenyen öröm, izgalom tölt el, edzés közben pedig a kikapcsolódás fontos. 

- Hogy tudod beosztani az idődet? 

Sára: Nehezen, de valahogy megoldom. Improvizálok. 

Sebi:  Simán megoldom. 

Ádám: Nehezen… 

- Ki a példaképed?  

Sára: Hosszú Katinka. 

Sebi: Az apum. 



Ádám: A német válogatott játékosa, Timo Boll. 

Köszönöm a beszélgetést, a további  sportpályafutásotokhoz kívánok sok 

sikert, kitartást, egészséget a magam és iskolatársaink nevében ! 

Finta Luca, 8. osztály 

Természetesen az alsótagozatos iskolatársaink között is vannak olyan tehetségek, akiket 

szeretnénk majd  bemutatni.  Ezúttal Németh Noéminak, 2. osztályos tanulónknak  

gratulálunk nemzetközi sikeréhez, a Kodály Zoltán nemzetközi hegedűversenyen elért 

bronz fokozathoz .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kincskeresők – a helyi értékeket kutató diákok országos konferenciáján  iskolánkat két 

csapat  képviselte, mindkettő arany sávos 

besorolást ért el . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Németh Noémi, 

2. osztály 

 

Hamar Dániel,  

Kollár Mónika 

Daru Csenge, 

  Daru Emese 



   Halloween 

                                  története 

 
A Halloween manapság a boszorkányok, kísértetek ünnepe. Október 31-én tartjuk, este. A 

druidák, tehát a kelta papok szerint ezen a napon áll a Föld a legszorosabb kapcsolatban a 

szellemvilággal. Október 31-e egyébként a halottak napja.  

A pogány kultúra szerint, a középkori boszorkányok különféle ünnepeinek egyike a 

fekete-szombat, boszorkány-szombat, ha október 31-e szombatra esik éppen. Ilyenkor 

aztán söprűnyélen és 

fekete macskával, 

bozontos hajjal, nagy 

bibircsókkal lehet 

kivonulni az utcára és 

feketére festett fogakkal 

mosolyoghatunk a 

világra.  

A katolikus hit szerint 

minden szent kapott egy 

napot, amikor éppen őt 

tisztelték, ünnepelték, de 

bizony, több volt a szent, 

mint a  

naptári nap, így ki kellett jelölni egy napot, amikor minden szentet egyszerre 

megünnepelhettek, ez lett hát a 8. századtól a november 1-je,  

          

MINDENSZENTEK NAPJA. Az ezt megelőző napon este ünnepséget rendeztek 

mindenszentek estéje néven.  
 

Európában a Halloween ünnep a 2000-es évek elején kezdett elterjedni, főleg a gyermekek 

és egyetemisták körében népszerű, de nem jelentek még meg a jelmezes gyerekek az 

utcákon édességet kunyerálva.  

A mára már elüzletiesedett, hagyományos angolszász protestáns ünnep, alapvetően 

amerikai filmekből és képregényekből vált ismertté nálunk.Sokan valódi hagyományok és 

előzmények nélküli divatnak és magyar közegben idegennek tartják.  

 

          



PÁZMÁNY NAPOK 2018 

________________________________ 

Iskolánk névadójának tiszteletére  az idei tanévben is megszerveztük a Pázmány Napokat, 

melynek keretén belül mindenki jelentkezhetett valamilyen versenybe: fogalmazást 

írhatott, rajzolhatott, vagy éppen focibajnokságban muatathatta meg tudását. Az idén 

meghirdett irodalmi pályázat témája: a régi mesterségek. 

Néhány fogalmazást és rajzot szeretnénk nektek is bemutatni. A fogalmazások szerzői 

Bende Marci, Benes Zsófi és Balázs Veronika, az alsótagozatos tanulók rajzai pedig 

Lelovics Terka, Finta Alexa és  Varga Bianka munkái.    Jó olvasást! 

 

Az óriás hordó 
mese 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kádár.  

Abban az időben a kádárok még nagyon jól 

kerestek. De ez a kádár többet keresett, mint az 

összes többi együttvéve. Ennek pedig az volt az 

oka, hogy  a világ legjobb borvidékén élt. Egy nap 

a leggazdagabb és legnemesebb szőlősgazda tért 

volna be kádárunk műhelyébe. Arra szerette volna 

megkérni a kádárt, hogy csinálja meg neki a világ 

legnagyobb hordóját. Hát ez bizony nem volt 

egyszerű vállalkozás, hiszen aki a világ legjobb 

borvidékén él, annak azt is tudnia kell, hogy  

a helyi kádárműhely előtt nap mint nap kilométeres 

sor áll. Beállt hát a borosgazda is a sorba. 

Huszonkét óra elteltével ő is sorra került végre. 

Elmondta a kádárnak a kívánságát. Az bele is 

egyezett, de kemény árat szabott a hordóért: fél 

szekérnyi bor és fél szekérny arany – így hangzott az egyezség. 

A kádár másnap neki is látott a munkának. Az első lépés az alapanyag beszerzése volt: 

a kádár kivágatta a fél erdőt, a fát pedig a műhelyébe szállíttatta. Azután a fát lecsiszolta, és 

szép egyforma darabokra vágta. A fát meglocsolta és a tűz fölött szépen formázgatta, majd 

egymás mellé illesztgette őket. Amikor  úgy látta, hogy a hajlított  fadarabok  már  szépen 

illeszkednek egymáshoz, rászorította az óriási fémgyűrűket, amelyek szépen összefogták az 

új hordót.  

A kádár pontosan a megegyezett határidőre készült el, így a borosgazda is megkapta,  amit 

akart,  meg a kádár is a bőséges jutalmát. Ha a kádár a hordót el nem készítette volna, az én 

mesém is tovább tartott volna.                                                      Bende Marcell, 5. osztály 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dédszüleim malma 

leírás 

 

Mivel Vágkirályfa a vízimalmok faluja volt, ezért  dédnagyapám és dédnagyanyám úgy 

határoztak, hogy vízimalmot építtetnek a Vág folyóra.  Ők tehát a molnár szakmát 

választották. 

Mivel a Vágnak nagyon 

erős sodrása volt, a 

malmot nagyon jól ki 

tudták használni. A gazdák 

a malomba hordták a 

gabonát. A víz és a 

malomkövek segítségével 

őrölték meg a gabonát,  

amelyből liszt lett. A 

malomkő 15-20 cm 

vastagságú volt,  közepén 

egy lyukkal. Ezt az őrölési 

folyamatot körülbelül háromszor ismételték meg, hogy a liszt sima legyen. Időközönként  

dédnagyapám „megmetszette” a malomköveket,  hogy minél finomabbra tudja őrölni a 

gabonát.  A lisztet a gazdák monogramjával ellátott zsákokba öntötték, amelyeket 

kétkerekű taligakocsikra  raktak.  A molnár szakma nagyon jól jövedelmező volt. Minden 

leőrölt zsák után egy tized vám járt. A vám azt jelentette, hogy aki nem tudta kifizetni a 

leőrölt lisztet, a molnárnak maradt  a leőrölt liszt egy tizede. A malom keményfából 

készült,  amelyet 50 lovaskocsival hordtak a Vág partjára, mert a malom alkotórészeit 

Šintaván gyártották. A malom egy kisebb ház méretének felelt meg.  1945-ben, a második 

világháború idején, az orosz katonák felrobbantották a malmot. Mivel dédnagyanyám 

ügyes, leleményes ember volt, tovább folytatta a molnár szakmát, de már az újonnan 

készült, árammal működő gabonaőrlővel. Innen ered - a mai napig is használt -  

dédszüleim szakmája által ránk ragadt „lisztes“ gúnynév. 

                                                                                                         Benes Zsófia, 8.osztály 

      Finta Alexa 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Az asztalos dédnagyapám  

leírás 

 

A hétvégén körbekérdeztem a családot, hogy kiről írhatnék. Végül a dédnagyapám 

asztalos foglalkozása mellett döntöttem.  

Róla anyukám és  nagymamám  mesélt. A műhelye még a mai napig is megvan. Az ajtóval 

szemben egy nagy 

faszekrény van, 

amelyben 

rengeteg szöget, 

csavart, ragasztót, 

ablak- és 

ajtópántot tárolt. 

A szekrény 

mellett egy 

tűzhely van, 

amely arra 

szolgált, hogy ha 

télen dolgozott, ne 

fázzon, 

könnyebben száradjon a festék és a ragasztó. Az ablak alatt egy nagy, fából készült 

munkapad van, melyet  még ő készített fiatal korában. Anyukám szerint ez a pad 70 éves is 

lehet. A pad alatt egy nagy fiók van. Ebben régi kalapácsok, csavarhúzók, kézifúrók, fogók 

és üvegvágók hevernek még ma is. Szélén egy fából készült satu található. A pad felett 

felakasztva tartotta a különböző nagyságú fűrészeket, fűrészlapokat. A műhely közepén 

vasból készült gép áll, két része van. Az egyiken villanyfűrész van, amellyel fát fűrészelt 

méretre. A másik részén a gyalu van, amivel az elfűrészelt leceket máris simára tudta 

gyalulni.  Ha megbízást kapott egy ajtó elkészítéséhez, így állt neki a munkának: mikor 

megvoltak a pontos méretek, kiválasztotta a legjobb minőségű deszkát. Fontos volt, hogy 

egyenes legyen és ne legyen benne sok csomó. Kézi fűrésszel kivágta a csapolásokat, majd 

     Lelovics Terka 



összeillesztette az ajtókeretet. Ragasztóval és szöggel is biztosította, hogy a keret szét ne 

essen. Ha üveges ajtót készített, kihagyta az üveg helyét. Ahova a kilincset tervezte, vésővel 

lyukat vésett. Beillesztette a zárat, kipróbálta, hogy elfordul-e a kulcs. Az ajtókra súlyuktól 

függően 2 vagy 3 pántot tett. Az üveg helyét lemérte, elment az üvegeshez, aki méretre 

vágta. Otthon beillesztette az üveget a helyére. Apró szögekkel megfogatta és gittel 

eltakarta a szögeket. Mikor ez kész volt, a fát lefestette. Ha megszáradt a festék és a gitt, 

elvitte a megrendelőhöz és helyére tette az ajtót. Volt mikor szorult az ajtó, ekkor a kézi 

gyaluval lefaragott az ajtóból, majd véglegesen a helyére helyezte. Igaz, hogy azt asztalosok 

munkája nagyon nehéz volt, de anyukám azt is elmesélte, hogy a dédnagyapám mindig azt 

mondta, hogy ennél szebb foglalkozás nincs, és ezt tiszta szívből csinálta.                                                                                                                                

Ez volt tehát a dédnagyapám foglalkozása. 

                                                                                                        Balázs Veronika, 8.osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    Varga Bianka 
  Németh Noémi 

    Habán Laura 



John Green:   

Teknősök 

végtelen  sora 

Nap nap 

után 

AJÁNLÓ 

           

  

    

Főszereplők: Aza, Daisy, Davis 

Aza egy átlagos tinédzser egészen addig, amíg 

legjobb barátnőjével meg nem hallják a rádióban, hogy százezer dolláros pénzjutalommal 

jár Russell Picket, milliomos megtalálása. Kiderül, hogy Mr.Pickett  Aza egyik gyerekkori 

ismerősének, Davisnek az apja. Aza belső gondolatai pedig spirálként tekerednek köré, 

ezzel nehezítve a lány dolgát. Közeledni a fiúhoz talán nem is olyan egyszerű, mivel ő azt 

hiszi Aza és Daisy csak kihasználják. A két barátnő veszekedése az autóban, 

fertőtlenítőivás, szerelem és a gondolatspirál mind-mind izgalmasabbá teszik a történetet. 

Vajon megússzák egy kisebb sérüléssel a balesetet? Egymásba szerethet Davis és Aza? 

Elmúlnak Aza belső gondolatai és félelmei az emberi testtel kapcsolatban? Sikerül 

megtalálni az elveszett milliomost? Vagy esetleg csak a holttestét? 

Mindezekre a kérdésekre választ kaphatsz, ha elolvasod ezt a rendkívül izgalmas könyvet. 

Ajánlom:  főleg a 7- 9. osztályosoknak 

                                                                                                             Polgár Sára             

 

 A könyv írója:  David Levithan 

  Filmrendező:    Michael Sucsy                                            

         

                                                                 

A 16 éves Rhiannon beleszeret egy különös lélekbe, akit csak A-nak hívnak, és minden 

egyes nap más ágyban, más-más testben ébred. 

 „A“ nap nap után újra megkeresi Rhiannont, akibe beleszeret. Eleinte a lány nem hiszi el 

neki, hogy ez valójában megtörténhet, de végül megbízik benne, mivel tudja az összes 

titkát, amit elmondott aznap a barátjának. 

 



A kettejük között kialakuló kapcsolat olyan 

erős, hogy elhatározzák, minden nap 

megkeresik egymást, pedig még csak nem is 

sejtik, mit és kit hoz a következő reggel. 

Ahogy egyre inkább beleszeretnek egymásba, 

a realitásokkal is kénytelenek szembenézni: 

vajon képesek lehetnek úgy leélni közös 

életüket, hogy egyikük minden 24 órában más 

személyt testesít meg? 

Azoknak ajánlom a filmet, akik szeretik a rejtélyes, homályos, kissé zavaros sztorikat, s 

akik egy kellemes hangulatú, fiatalokkal teli filmet szeretnének látni, s amely épp kellő 

mértékben adagolja a romantikát.                                                                                          

                                                                         Polgár Sára, 8.osztály  

 

 

 

 

Nagyon sok gamer gondolkodott már a nagy kérdésen, hogy melyik a jobb: a PUBG vagy 

a FORTNITE. 

Mindkettő egy online multiplayer harci játék. 

A PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) egy 2017-ben kifejlesztett battle royale játék, 

amelynek az a lényege, hogy te vagy a csapatod (max 4 fő) legyen az utolsó a 100 

emberből. 

A FORTNITE egy 2017-es játék, csak pár hónappal később jött létre a battle royale 

verziója. 

A PUBG-nak 3 nagy pályája van, sajnos, nagyon sok hiba van a rendszerben, ugyanis  

csak egy kisebb csoport foglalkozik a fejlesztéssel, a PUBG Corporation. Ellenben a 

FORTNITE- nak ugyan kicsi a pályája, de nagyon gyakran  frissítik a pályát és a 

játékmódokat is, tehát kevesebb a hiba benne. A FORTNITE -tal az Epic Games 

foglalkozik, illetve fejleszti. 

A FORTNITE ingyenes játék ugyan, de virtuális pénzért vásárolhatsz  kiegészítőket. A 

PUBG sajnos nem ingyenes, ára 30 €. 

A PUBG-t annak ajánlom, aki szereti az élethű játékokat, a FORTNITE-ot pedig azoknak, 

akik szeretik a mesésebb, grafikus és építős játékokat. 

                                                                                                         Kun Sebastian, 8.osztály 

 

PUBG VS 

FORTNITE 



SZÓRAKOZÁS 

Csináld magad:  

                         ADVENTI NAPTÁRAK  

 
Az adventi naptárból nem lehet kinőni. Nem kell 

gyereknek lenni ahhoz, hogy az ember örüljön apró 

meglepetéseknek, és persze a törődésnek, amivel az egész 

elkészítése jár. Jöjjön néhány pofonegyszerű, de annál 

látványosabb megoldás! A saját ötletek, alapanyagok 

használata ér. Sőt! Ki tudja, kinél milyen tárgyak vannak 

otthon, milyen apróságok halmozódtak fel az idők 

folyamán.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Jó kézműveskedést! 

 



FELHÍVÁS 

___________________________________ 

KREATÍV  PÁLYÁZAT   

A   DROGMENTES   ÉLETÉRT 

 

A drogprobléma  megoldására olyan alternatívákat kell  keresni,  ami tartalmas  időtöltést 

és szórakozást jelent, és ezzel együtt építőleg is hat az emberre. 

Ilyen dolog lehet minden olyan értelmes és kreatív tevékenység, amely figyelmet és 

tényleges tevékenységet kíván meg a gyakorlójától. 

Legyetek hát művészek, legyen újra érték a szépség és a tiszta gondolat! 

Hiszen minden fiatal tehetséges valamiben! 

Ezért szervezzük meg az idén a Kreatív pályázatot , hogy mindenki megtalálhassa saját 

önkifejezési módját, eszközét, stílusát. 

Jelentkezz, ha úgy érzed, van benned elég bátorság, hogy bemutatsd nekünk is, miben vagy jó. 

Írhatsz, fogalmazhatsz, rajzolhatsz, zenélhetsz, bármilyen  saját készítésű kézműves terméket 

hozhatsz, sportteljesítmény is számít, bűvésztrükkök bemutatása,stb. 

 Jelentkezni egyéni vagy csoportos  produkcióval  lehet. 

 

 

További nyeremények: 

  2 mozijegy, tárgyi jutalmak: könyvek, bögrék, édesség stb. 

Jelentkezhetsz osztályfőnöködnél, vagy Dohányos tanító néninél. 

A bemutató, kiértékelés és díjkiosztó decemberben, a szünet előtti héten lesz. 

 

 

 



 

 

VIDÁM  ŐSZI  NAPOKAT 

 ÉS  

JÓ MUNKÁT KÍVÁNNAK  

 

a szerkesztők:    Bahurek Vivien, 

                            Szabó Réka, 

                            Szarka Zsófi Bernadett,   

                            Rukovánsky Viktória. 

 

 


