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Immár tavasz van, amikor a kedves Olvasó először 
pillanathat bele sulilapunkba, de minden bizonnyal 
jó lesz visszaemlékezni a tavaly év végi versenysike-
rekre és az ünnepi megemlékezésekre. Idegen nyelvi, 
anyanyelvi, matematikai és művészeti versenyeken 
bizonyítottak tehetségüket iskolánk diákjai. 

Decemberben iskolánkat és a lelkünket is díszbe öl-
töztettük és jótékonykodtunk.  Youtube csatornán-
kon megtekinthetik karácsonyi műsorunkat. 

Kellemes visszaemlékezést kívánunk! 

  20  Eseményfa

 Mester Alíz (1.c) alkotása

13 Ökoiskola

  17  Ti írtátok

Az adventi rajzpályázat 1. helyezettjének alkotása az 
1-2. osztályos korcsoportban

Az adventi rajzverseny további díjnyertes alkotásai a 13. 
oldalon tekinthetők meg.
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Viccek

Jubileum

Koncertajánló

30 éves a zeneoktatás városunkban
Október elején a Zenei Világnap köré szerveztük a megemlékezést arról, hogy 1991. szeptember 1-jén meg-
alakult az önálló állami zeneiskola városunkban Fazekas Mihályné kezdeményezésére és vezetésével. A kö-
vetkező év májusában vette fel az iskola a szigetszentmiklósi születésű Kossuth-díjas zeneszerző, Ádám Jenő 
nevét.

A Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneisko-
la ebben a formájában 2017-ig működött, 
majd beolvadt az Ádám Jenő Általános Is-
kolába és annak az egyik művészeti intéz-
ményegysége lett.

A hangszeres és zeneelméleti oktatás meg-
alakulásának 30. évfordulójára egy olyan 
hangversennyel emlékeztünk, ahol a régi, 
zenei pályán lévő növendékeink mutatták 
be előadásaikat, majd Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata jóvoltából egy már-
ványtáblát avattunk a régi zeneiskola épü-
letének falán (Váci M. u. 4. sz.). 

A Szebeni úti iskola aulájában kiállítást 
rendeztünk városunk zenei életének múlt-
jából, és kiadásra került egy prospektus, 
amelyben a két korábbi intézmény vezető, 
Regősné Nyirő Ildikó és Fazekas Mihályné 
emlékeznek az önálló  zeneiskola addigi 
évtizedeinek eredményeiről.

Kincses Edit

 intézményegység vezető-helyettes
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XI. Krétakör Művészeti Verseny
2021. december 11-én rendezték meg a XI. Krétakör Művészeti Versenyt, melyen a Szigetszentmiklósi 
Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola több tanulója is képviseltette magát online for-
mában. Az 1. osztályos tanulók társastánc kategóriában 3. helyezést értek el a „Je suis malade” című tánccal.

Szintén 1. osztályos tanulóink egyéb kategóriában arany érmet szereztek a „Tiszta fényből egy cseppnyi 
láng” című koreográfiával.

1. osztályos tanulóink: Ambrus Lea, Bálint Lili Ma-
riann, Gurbán Lilla Patrícia, Hóbor Dóra, Johnson 
Dominion Chioma, Kiss Dorina, Korsós Dóra, Ko-
csis-Barna Dorka, Mester Alíz, Molnár Liza, Varga 
Csenge Zeline, Velkei Sára

2. osztályos tanulóink egyéb kategóriában ezüst 
érmet kaptak a „Rockin’ around the Christmas 
tree” című  karácsonyi produkcióval.

2. osztályos tanulóink:

Csatár Bianka, Csatár Franciska, Cseh Boglárka, 
Eschenbach Liliána, Helyes Hanga Sára, Hugyák 
Laura, Kerékgyártó Virág, Kovács Maja, Stéger Alíz, 
Virág Liliána

Nagyobb táncosaink KIEMELT ARANY éremben részesültek társastánc kategóriában a „Chinese culture” 
című produkcióval.

Tanulók:

Jenei Laura Panna, Kosina Enikő, Pál Kamilla Réka, Szilágyi Kitti, Várkonyi Nóra, Vigh Linda Mónika

Gratulálunk iskolánk tanulóinak és felkészítő tanáruknak, Bujtor Xénia Georginának!
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Bolyai Anyanyelvi csapatverseny
Ebben a tanévben a körzeti fordulót iskolánkban tartottuk meg 2021. november 12-én. A megmérettetésen 
20 csapat vett részt harmadikostól a nyolcadikos évfolyamig.

Alsó tagozaton a körzeti fordulóban 9. helyezést ért el a Gréti 
néni angyalai nevű csapat, melynek tagjai: Dobai Lorina, Mol-
nár Anna Kata, Sarkadi Sára, Deli Emma. Felkészítő tanáruk: 
Engelbrechtné Imre Gréta

A felsősök közt a nyolcadikos Zabkásák csapat a 10. helyen vég-
zett. Tagjai: Pálinkás Alexa, Márkus Emese Lujza, Simon Csenge, 
Engelbrecht Vilmos. Felkészítő tanáruk: Csürke Olga

Gratulálunk nekik és a többi részt vevő csapatnak, valamint a felkészítő tanároknak.

Szótárhasználati verseny                               
150 felsős diák részvételével rendeztük meg né-
met és angol nyelvből őszi szótárhasználati ver-
senyünket. Nagyon várták tanulóink a versenyt, 
mivel tavaly nem mérhették össze idegen nyelvi 
szókincsüket a járványhelyzet miatt. A németül ta-
nuló gyerekeknek a sport, az angolul tanulóknak 
az ősz szókincsével kapcsolatos feladatokat kellett 
megoldaniuk szótár segítségével. 

A versenyen a következő eredmények születtek.

5. évfolyam: I. Kiss Inez (5.i), II. Kovács Lorina (5.i), III. 
Ignácz Gergő (5.z)

6. évfolyam: I. Szép Mátyás (6.z), II. Bogdány Réka 
(6.z), III. Kapcsándi Bence (6.i)

NÉMET NYELV
7. évfolyam

I. Stefán Vendel (7.h), II. Dobóczi Sámuel (7.z)

III. Kátai Csongor (7.h)

8. évfolyam

I. Somhegyi Martin  (8.é), II. Fekete Vivien (8.é)

III. Horváth Áron (8.é)
ANGOL NYELV

5-6. évfolyamok

I. Káli Petra (6.d), II. Dobai Lili (5.d), III. Turóczi Viktória 
(6.d), Különdíj: Monos Eliza (6.d)

7-8. évfolyamok

I. Melis Gabriella (8.d), II. Becz Dávid (8.i), III. 
Fernandez-Sutus Laura (8.d)

Gratulálunk minden résztvevőnek!

Nyelvtanárok
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3. évfolyam

7. évfolyam

5. évfolyam

8. évfolyam

Bolyai matematika csapatverseny                                          
Iskolánkat 30 csapat képviselte a Bolyai Matematika 
Csapatversenyen. Közülük többen nagyon szép ered-
ménnyel szerepeltek. Következzenek díjazott csapata-
ink!

II. helyezett: Bubenkó Áron, Kovalik András, 
Riedlmayer Károly, Terényi Soma

IV. helyezett: Hegedűs-Nagy Csaba, Végh Mira, Feke-
te Márk, Szabó Zsófia

I. helyezett: Csécsei Dominik, Hornyan Mátyás, Kato-
na Levente, Kovács Kristóf Dániel

I. helyezett: Deli Domonkos, Hornyan Marcell, Ko-
vács Ervin, Thúróczy Ádám

V. helyezett: Leveszy Amanda, Dobóczi Sámuel, 
Varga Bence, Horváth Írisz

I. helyezett: Engelbrecht Vilmos, Kovács Hunor, 
Somhegyi Martin, Szilágyi Bálint

Felkészítő tanárok: Virágné Gábor Pálma, Bodor Be-
áta, Szabó Péterné, Hornyanné Huszkó Ildikó



Velünk történt
2021. n

o
vem

b
er-d

ecem
b

er       S
T

A
R

T

7

Pályázati meglepetés az adventi időszakra                                  
Kovács Lilla Kamilla és Gyulai Barnabás 6. évfolyamos 
tanulóink a tavalyi tanév során egy mese- és mondaíró 
pályázaton vettek részt. „Az arany ló gyermekei” című 
kötetben 77 kárpát-medencei gyermek által írt magyar 
történetet válogattak be a szerzők. Két diákunk írása 
is elnyerte a bírálók tetszését, így kis alkotásaik nyom-
tatásban jelentek meg. Igazi adventi meglepetésként 
érkezett a két jutalomkönyv a diákok nagy örömére. 
Kovács Lilla Kamilla így számolt be a pályázati sikerről:

„Nagy örömmel vettem részt a meseíró pályázaton, 
mert én is nagyon szeretem a meséket, mondákat. Min-
dig is foglalkoztatott a magyarok története és honfog-
lalásunk időszaka, ezért esett választásom „A fehér ló 
mondájára”. Megtiszteltetésnek érzem, hogy bekerült a 
mesém „Az arany ló gyermekei” gyűjteménybe. Köszö-
nöm mindenkinek a támogatást!” 

Gratulálunk a gyerekeknek!
Vadasné Garamvölgyi Tímea

Kovács Lilla Kamilla és Gyulai Barnabás 6.i osztályos tanulók mondái Az arany ló gyermekei című 
kötetben jelent meg. A mondákat az Így írtok Ti rovatunkban olvashatjátok el.
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Közlekedéstörténeti verseny                                       
A 7.d osztály lelkes csapata részt vett a BKV által hirdetett 2 fordulós közlekedéstörténeti versenyen. A 
verseny témája az idén a 125 éves budapesti földalatti vasút története volt. Az első fordulóból maximális 
pontszámmal jutottak a verseny országos döntőjébe. Itt szintén kiválóan szerepeltek, hiszen megszerez-
ték a 2. helyet.

,A csapat tagjai: Barabás Emma, Hajdu Izabella, Hornyan Marcell  a 7.d osztály tanulói

Gratulálunk!

A magyar tudomány és a Nobel-díj ünnepe                                   
A magyar tudomány napja és a Nobel-díj világnapja al-
kalmából iskolánk idén is vetélkedőt rendezett a felsős 
évfolyamnak.

Az érdekes kérdéseket tartalmazó feladatlapokat diák-
jaink nagy lelkesedéssel töltötték ki. A sok beérkezett 
munka között kiemelkedő eredmények is születtek. A 
végeredményeket az iskolarádióban is közöltük, így má-
sok is hírt kaphattak az eseményről, továbbá oklevéllel és 
ajándékokkal jutalmaztuk az első három helyezettet.

Helyezések

I. helyezett: 8.é, 5.i és 5.z, II. helyezett: 7.z, III. helyezett: 5.h

Gratulálunk a jó eredményekhez. Jövőre újra várunk titeket! Papp Gyöngyvér szervező



Velünk történt
2021. n

o
vem

b
er-d

ecem
b

er       S
T

A
R

T

9

Márton-napi vigasságok iskolánkban                               
A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazda-
sági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötőd-
nek. Idén a 3.b osztály és osztályfőnökük, Virágné Gábor Pálma segít-
ségével csöppenhettünk bele a Márton-napi vigadalomba. 

Köszönjük az élményt!

A népmese napja                                                       

A népmese napját első ízben 2005. szeptem-
ber 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a 
könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a 
mesével foglalkozó szakemberek, valamint a 
meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a na-
pon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak 
mind a magyar, mind más népek meséi felé. 

Iskolánkban ezen a napon már kora reggeltől 
magyar népmeséket nézhettek az aula tévéjén 
a gyerekek, az oszlopokra kiragasztott mese-
képeket pedig kiszínezhették. Hagyományaink 
szerint minden évben meglepetés népmesével 
kedveskednek a legnagyobbak a legkisebbek-
nek: idén Fernandez-Sutus Laura 8.d osztályos 
tanuló mondott népmesét 1. osztályosainknak.
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Jubileumi adventi hangverseny
Nagy öröm volt újra a Református templom falai között tartani azt a karácsonyváró ünnepi hangversenyt, 
amelyen több évfordulóról is megemlékeztek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola zeneművészeti ágának tanulói és tanárai, valamint a református gyülekezet tagjai. Épp a névadónk 
születésnapján rendeztük meg a koncertet, aki 125 évvel ezelőtt született, 1896. dec. 12-én a szomszédos  
Árpád utcában. 

A meghívott vendégek soraiban köszönthettük Sebestyénné Farkas Ilona karnagyot és kiváló zenepeda-
gógust, akit még tanított Ádám Jenő, és aki szívesen mesélt nekünk kedves tanáráról, mi pedig örömmel 
hallgattuk arról a korról a történeteket, amelyben a névadónk élt.

A színvonalas szóló fuvola, oboa, furulya és zongora négykezes darabok után a rézfúvós kvintett előadásá-
ban Purcell: Trombita voluntare c. műve zárta a tartalmas hangversenyt.

Köszönjük városunk önkormányzatának, hogy anyagilag is támogatta a rendezvényünket, így hangulatos 
szeretetvendégségen gratulálhattunk a szereplőknek.

Kincses Edit intézményegység vezető-helyettes

Az intézményesített zeneoktatás 30 évvel ezelőtt indult el városunkban Fazekas Mihályné vezetésével 
és a református kórus is 30 éve kezdte el munkáját a gyülekezet örömére Villányi Andrea irányítása alatt. 

E hármas jubileum jegyében a Máté János Református Kórus kezdte a hangversenyt hangulatos harang-
játékos karácsonyi dallamokkal, majd a zeneiskolai kamara együttesek és szólisták mutatták be tudásukat 
a lelkes közönségnek. Hallgathattuk a vonós zenekart, a cselló kvintettet, az új gitár zenekart és a Vackor 
citera zenekart. Köszöntőt mondott Szalkay László tiszteletes úr és Lupa János elnök úr az önkormányzat 
képviseletében. 
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Adventi pillanatok                               

Advent első vasárnapját követően iskolánkban is 
meggyújtottuk az első gyertyát.

Tanulóink kézműves termékeket  készítettek 
az iskolai adventi vásárra. A képen az 1. b osz-
tály portékái láthatóak. A vásárt évfolyamon-
ként rendeztük meg az aulában. Igazi vásári 
forgataba csöppenhetettünk bele. Diákjaink 
a vásári kikiáltók szerepébe bújtak, nagyon él-
vezték a portékák ajánlását és az alkudozást.

Végül meggyulladt a negyedik gyertya is...

Diákönkormányzatunk remek karácsonyi programokat 
szervezett. A népszerű csillagkereső játék idén sem ma-
radt el, és Igazi újdonság volt a prios ruhás kihívás. Kö-
szönjük az élményekben gazdag pillanatokat!

Izgalmas pillanatok: Mikulásra várakozás
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Adventi rajzverseny                                              
A Városi Könyvtár és Közösségi Ház Gyermekkönyvtára 2021-ben is meghirdette szokásos adventi rajzver-
senyét, melyen a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói a 
következő eredményeket érték el:

Díjazottak 1-2. osztályos kategóriában: 

1. helyezett: Mester Alíz 1.c

2. helyezett: Cseh Boglárka 2.c (Művészeti Iskola ksz04)

3. helyezett: Hack Jázmin (Művészeti Iskola kb01)

Díjazottak 3-4. osztályos kategóriában: 

2. helyezett: Tóth Borbás Tamara  (Művészeti Iskola 
kr03)

Díjazottak 5-6. osztályos kategóriában: 

Közönségdíj: Hornyan Mátyás 5.i (Művészeti Iskola 
ksz10)

Díjazottak 7-8. osztályos kategóriában: 

Közönségdíj: Ákszin Attila 7.h

 Cseh Boglárka (2.c)

 

Hack Jázmin
 Tóth Borbás Barbara 

 

 

Hornyan Mátyás (5.i)

Akszin Attila (7.h)
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Háztartási használt sütőolaj gyűjtése                                   
Iskolánk ÖKO munkaközössége és ST-ART Alapítványunk közö-
sen megtette a következő nagy lépést a környezet tudatosság-
ra nevelésben. A Biotrans Kft.-vel kötött szerződés értelmében 
EU szabványnak megfelelően zárt rendszerben gyűjtjük a ház-
tartási használt sütőolajat és zsiradékot.

A „Cseppmentesen” programban egy 800 literes zárt gyűjtő-
edény került elhelyezésre iskolánk mellett. Az így begyűjtött 
és elszállított használt olajért alapítványunk 25.-/kg támoga-
tást kap, amelyet további kulturális és ÖKO programokra sze-
retnénk fordítani.

Várjuk a háztartási sütőolajat zárt PET palackokban vagy be-
főttes üvegben. 

Kérjük, vigyázzanak környezetünkre! Kizárólag a tárolóba te-
gyék a palackokat!

Állatok világnapja: eredményhirdetés                                   
Iskolánk az idei évben is megrendezte a felső évfolyam részére hagyományos vetélkedőjét az Állatok 
Világnapja alkalmából. Nagyon sok szép eredmény érkezett, melyekből az alábbi sorrend alakult ki:

I. helyezett: 5.z. 8.i és a 8.d osztály tanulói, II. helyezett: 8.é osztály tanulói, III. helyezett: 5.h és 7.h osz-
tály tanulói. 

Jövőre is várunk Titeket! Szervezők

Kupakgyűjtés                                                        

Az eddig adományozott PET-palack kupakokat már kétszer tudtuk elszállítani a gyűjtőhelyre. Kö-
szönjük szépen az adományokat, és továbbra is várjuk felajánlásaikat.

Ökoiskola
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Ökoiskola

Októberi pillanataink - Élj Ökosan!                                              

Társasjátékok készítése mindig jó móka!  A környezeti nevelést érdemes minél hamarabb elkezdeni a 
gyerekeknél környezetünk megóvása érdekében, hogy a környezetük iránt is felelősségteljes felnőttek 
váljanak belőlük. Ehhez nyújtanak szórakoztató segítséget megújuló társasjátékaink is.

A fák környezeti haszna                                             
Az év fája a lisztes berkenye. Megis-
merkedtünk az előfordulási helye-
ivel, megjelenésével és életmódjá-
val.

„Egy fa azt használja, ami útjába ke-
rül, hogy táplálja önmagát. Gyökere-
it mélyen a földbe eresztve, elfogad-
va az esőt, ami felé folyik, és a Nap 
felé nyújtózkodva a fa tökéletesíti 
jellemét, és nagyszerűvé válik. …  Ez 
a fa titka.”
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Nagy a világ, nincs 
két egyforma nap, 
sőt óra sem, s a vi-
lág teremtése óta 
nincs két egyforma 
falevél, - az igazi re-
mekművek is, akár 
a természet művei, 
mind különböznek 
egymástól.

Mese a forrásról - források, vizek fontossága                                            
„Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj! Nagyon csön-
des légy, s akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízből! Ha pedig jó füled van, és 
érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak 
tündére elmond ilyenkor a fáknak!” „Wass Albert”

A zöldszívűek társasága plakátokkal hívja fel a figyelmet a források védelmére, tisztán tartására.

  Siposné Gombos Katalin     1.b
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Ökoiskola

Kreatív hulladékhasznosítás                                                
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében pályázatot írtunk ki jelmeztervezésre, valamint társasjáték 
készítésére. Az ötletes pályamunkák megmutatták, hogy például használt csomagolóanyagból, bonbonos 
dobozból, kupakokból is lehet izgalmas játékokat alkotni, és egy csinos ruha is készült a Kukamese egyik 
szereplője számára.

Mindenkit bátorítunk, hogy próbálja ki az alkotásnak ezt a különösen hasznos változatát, amellyel sokak 
számára szerezhet örömet!

Helyezettek: 

I. Szilágyi Kitti 3.d és Katona Ninetta 4.a, II. A 2.d osztály csapata, III. Sipos Dorka 3.d

Szabó-Lajter Enikő

az ÖKO Munkaközösség nevében

Mi az Európai Hulladékcsökkentési Hét?

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét elnevezésű 
kampány minden évben a hulladékmegelőzés 
más-más aspektusára összpontosít. A 2021. nov-
ember 20-28. között megrendezésre kerülő idei 
tematikus hét kiemelt témája a „körkörös közös-
ségek”. A fenntartható jövő érdekében 2009-ben 
indított kezdeményezés célja, hogy a résztvevő 
országok lelkes önkéntesei egy teljes héten keresz-
tül saját ötleteikkel hívják fel a figyelmet a tudatos 
hulladékgazdálkodásra, a keletkező mennyiség 
csökkentésére, valamint az anyagok újrahasznosí-
tásának fontosságára.
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Jubileum

Advent

Ti írtátok

Kovács Lilla Kamilla: Árpád fejedelem               
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy bátor és furfangos vezér, aki új hazát keresett népének. Édes-
apja, Álmos vezér már születésekor utódját látta benne, ezért a „védelmező hős”, a „trón őrzője” nevet 
adta neki. A kis Árpád valóban hős, állhatatos férfivá vált, testvérei, barátai mind vezetőjükként tekin-
tettek rá. Árpáddal együtt nőtt-növekedett egy varázslatos, fehér szőrű kiscsikó, amelyet születésekor 
kapott ajándékba. Ők ketten elválaszthatatlanok voltak. 

Történt egy szép napon, hogy vándorlásaik közben szélesen hömpölygő bővizű folyó állta útjukat. A 
túlsó part zöldellő dombjai csábítóan hívogatták a harcosokat. Árpád kíváncsi lett, kié ez a szép terü-
let, ezért követet küldött Kusid személyében, hogy derítse ki, ki az uralkodója e mesés földnek. Kusid 
visszatért a hírrel, hogy Attila ősi földjét Szvatopluk morva király uralja, aki szívesen látja Árpád népét 
szolgájaként. 

Árpád mélységes haragra gerjedt, és úgy gondolta, furfangos csellel túl lehet járni Szvatopluk eszén. 
Felnyergelte hófehér paripáját aranyozott, gyémántos nyereggel, és fülébe súgta, hogy majd az éjjel 
szökjön vissza hozzá. Elküldte az ajándékot a morva királynak, és cserébe csak egy marék földet, egy 
kulacs vizet és egy kevés mezei füvet kért. 

Szvatopluk megörült a díszes paripának, és szívesen átadta a kért földet, vizet és füvet. Ekkor még nem 
is sejtette, hogy egy jól kitervelt csel áldozatává válik. Amint leszállt az éj, a paripa kiszökött az istálló-
ból, végigvágtatott a mezőn, átkelt a folyón, és visszatért a táborba. Víg nyerítéssel felkeltette gazdáját. 
Árpád nagyon megörült szeretett lovának, mert tudta: egy lépéssel közelebb jutott terve megvalósítá-
sához. 

Másnap Árpád elküldte egy vitézét a morva királyhoz azzal az üzenettel, hogy népével együtt hagyja el 
a területet, mert azt Árpád megvette tőle; a földet lovon, a füvet féken, a vizet nyergen. Szvatopluk ek-
kor döbbent rá, hogy csúnyán átverték, mert a lovat sem találta az istállóban, és a földjét is elveszítette. 
Elismerően meghajolt Árpád csalafintasága előtt, szedte a sátorfáját és világgá ment. 

Árpád óriási tábortüzet rakott és örömtáncot jártak, hogy harc nélkül sikerült Attila ősi földjét megsze-
rezniük. A fehér ló legendája évszázadokon keresztül szájról szájra terjedt a magyarok között. A későb-
biekben is ésszel és karddal hódított meg újabb és újabb területeket Árpád népe.

Bánfi Bernadett: Barátság                                                                  
Hogyan jellemezném a barátságot? Ez egy kötelék 
két ember között. Együtt nevettek, sírtok, mosolyog-
tok, gondolkodtok. Vannak rossz és jó emlékeitek. 

A barátok mindig egymás mellett vannak. Ha vala-
melyik „elesik”, a másik „felsegíti”. Egymás támaszai 
vagytok. A legtöbb barátság egy mondattal kezdő-
dik: Szia, leszünk barátok? Egy barátság több, mint 
egy szó. Ez egy életre szóló kaland és kapcsolat. Néha 
veszekedéssel telnek a napok. Ám ahogy a nap felkel, 
úgy a barátok is kibékülnek. A barátság mindig ve-
lünk lesz. Örökkön örökké.  
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Ti írtátok    

Gyulai Barnabás: Buda és a csodafarkas                   
Réges-régen, mikor még a Duna visszafelé folyt, és minden állatfajnak külön királya volt, és minden állat-
faj királyának csodás képessége volt, akkor történt, amit most elmesélek nektek.

Bendegúz nagykirály úgy döntött, hogy elviszi fiait, Budát és Attilát első vadászatukra. Az erdő sűrűjében 
vadra lesve egyszer csak megláttak egy káprázatosan fénylő, ezüstszőrű farkast. Zafír szemeivel Attilára 
nézett, aki ezen felbuzdulva elkezdte üldözni a szépséges állatot. Egy napon keresztül fáradhatatlanul 
kergette, de nem tudta elkapni. 

Tanakodtak, hogy tudnák elejteni a prédát, aki egyértelműen a farkasok királya, a csodafarkas volt. Arra 
jutottak, hogy Buda csapdát állít neki, Attila pedig beleűzi az állatot. Buda egy gödröt ásott, abba egy 
elejtett nyulat tett, s a terve az volt, hogy a farkas majd megérzi a nyúl szagát, odarohan és beleesik a 
lyukba. Úgy is lett, minden Buda terve szerint alakult. A heves természetű Attila mindenáron végezni 
akart az elejtett állattal, de a higgadt Buda nem tartotta ezt jó ötletnek, mivel a farkasok királya volt, és 
ha meghal, akkor a farkasok bosszút állhatnak majd rajtuk. Inkább előnyt szeretett volna kovácsolni a 
farkas természetfeletti képességeiből. Bendegúz is helyeselte Buda gondolatait, ezért életben hagyták 

Azt mondta, hogy teljesíti három kívánságukat, ha elengedik őt. Mivel hárman voltak, ezért elosztották 
a kívánságokat egymás között. Buda azt kérte, hogy nyilaik minden nyílnál pontosabbak legyenek. Attila 
azt kért, hogy lovaik minden lónál erősebbek legyenek. Bendegúz pedig egy jövendőmondást kért a 
farkastól, hiszen aggódott a fiai és a hunok jövője miatt.
A testvérek kívánságait teljesítette, Bendegúznak pedig azt jósolta, hogy ha a jövőben osztozkodnak fiai 
a trónon, akkor birodalmuk nagyra fog nőni és sokáig fent fog maradni. Mikor befejezte a farkas a jöven-
dőmondást, akkor egyből elengedték és az eltűnt a bokrok között. A vadászat befejeztével Bendegúz 
összehívta a két testvért, hogy beszéljenek, merthogy fontos tanácsokkal akarja őket ellátni. 

- Fiaim! Lovaitok legyenek a legjobb társaitok, minden ügyet csak velük együtt intézzetek! Nyilai-
tok legyenek a legfőbb fegyvereitek, minden csatában velük küzdjetek! Halálom után pedig osztozzatok 
a trónon, együtt vezessétek népünket!

A testvérek meghallgatták apjuk intelmeit, és megesküdtek rá, hogy eszerint járnak majd el a jövőben. 
Így történt tehát, hogy a hunok nagy nemzetté fejlődtek, és hírnevük az egész világon elterjedt. A meg-
hódított kisebb népeknek, mint ahogy a farkasnak is, mindig megkegyelmeztek, velük békében éltek. 
Ha a farkast Buda veszni hagyta volna, az én mesém is tovább tartott volna.

Michelle Harrison: Egy csipetnyi mágia                     
A Widdershins lányoknak nem ismeretlen sem a balszerencse, sem a titko-
lózás. Az igazat megvallva nem csupán bennük van valami furcsa, hanem 
Varjukő városában is, ahol élnek. Mindegyik lánynak van egy különleges hol-
mija, ami szokatlan erővel bír: ezt Widdershins nagyi „egy csipetnyi mágiá”-
nak hívja. Amikor a lányok egy ősi átok fogságába esnek, ezek a mágikus 
tárgyak lehetnek a segítségükre. De vajon valóban megtörik az átok, vagy 
még nagyobb veszélybe sodorják őket?
Érdekesség az íróról:

Michelle Harrison 1979-ben született az angliai Graysban, Essex megyében. 
Két nővére sokszor olvasott fel neki, vagy találtak ki meséket, amelyek ké-
sőbb alapanyagul szolgáltak a történeteikhez. 

Michelle 14 éves korától készült az írói pályára, és debütáló regénye, a 2009-ben megjelent The 13 
Treasures azonnal elnyerte a rangos Waterstones-díjat. Az írónőről bővebben a honlapján olvashatunk a 
https://michelleharrisonbooks.com címen.

Könyvajánló
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Könyvajánló

Lázár Ervin: Négyszögletű Kerek Erdő         
Dömdö-dömdö-dömdödöm 

A Négyszögletű Kerek Erdő lakói ismét mulatságos kalandokba ke-
verednek. Először Mikkamakka vezetésével elindulnak fát vágni, de 
olyan szerencsétlenül dől a fa, hogy Dömdödöm alászorul. Szeren-
csére épp arra jár Maminti, a kicsi zöld tündér, és segít neki. Bruckner 
Szigfrid lyukas szemfogát viszont sajnos nem tudja meggyógyítani. 
Nincs mese, el kell mennie a városba doktor Zirrzurrhoz, a fogor-
voshoz. Végül egy költői versenyen kiderül, hogy ki írta az Anyám 
tyúkját, milyen állat az anakonda, és mitől tud kimerülni egy kutya-
ól… Az erdőlakók történeteit Buzay István könnyed, humoros rajzai 
elevenítik meg.

Lázár Ervin nemzedékek számára a legkedvesebb gyerekkönyvszerző, 
akinek számos kötete már életében klasszikussá vált. Művei alapjai-
ban változtatták meg a kortárs meseírói hagyományt. Meséin, regé-
nyein kívül komoly elismeréseket szerzett más műfajokban is. 

Érdekesség az íróról

Több IBBY-díj mellett 1996-ban Kossuth-díjat kapott. A Móra kiadó új sorozatában a szerző legjelentő-
sebb gyerekkönyveit adja ki, fiatal illusztrátorok rajzaival.

Felsősöknek ajánljuk

Fiala Borcsa: Bűntény a Dunán                     
A Kecskés-szigeten mostanában igazán szokatlan és rejtélyes dolgok 
történnek. A nádi billegetők eltűnése, furcsa nyomok az iszapban, egy 
holttest a sziget közelében… Hogy nem hallottál még a Kecskés-sziget-
ről? Sem Bona Petiről és fantasztikus álomfejtő képességeiről? Akkor épp 
ideje, hogy megismerd Petit, a Veréb ikreket és Mirit! Pest kis szigeteinek 
a felderítése közben ugyanis egy izgalmas és rejtélyes bűntény kellős 
közepébe csöppennek. Fiala Borcsa kalandregényének szereplői briliáns 
csapatmunkával derítik fel a szövevényes esetet. A kalandos nyomozás 
közben pedig az is bebizonyosodik, hogy nincs olyan étel, amit ne dob-
na fel egy kis ketchup.

Érdekesség az íróról:

Fiala Borcsa a wmn.hu főszerkesztője, újságíró, blogger. Két kamasz gye-
rek anyukája és egy fekete nudlikutya odaadó szolgája. Szíve mélyén 
örök kisfiú, a gyomra magasságában pedig megrögzött habzsidőzsi.

Jó olvasást! A könyvajánlót Pacsai Molli 6.z osztályos tanuló állította össze.

Alsósoknak ajánljuk
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