
I. évfolyam 2. szám,I. évfolyam 2. szám,    2021. január2021. január
  

Ady-DiákAdy-Diák
SulimagazinSulimagazin

  



 
Kedves Olvasónk!

 
       Köszöntünk ismét, immár egy új naptári év és a tanév második felének
küszöbén állva. Reményekkel és hittel teli lélekkel folytatjuk munkánkat, hogy
valóra váltsuk korábban megálmodott céljainkat, és az új év során új kihívásokkal
nézzünk szembe. 

      Hiszen az ismert író, Ernest Hemingway is arra emlékeztet minket, hogy „a
holnap mindig tiszta, nem szennyezi semmi tett". Van, ami tőlünk függetlenül
történik, mégis nagyon sok múlik azon, hogy mi magunk milyen tettekkel alakítjuk
jövőnket, és a hibáinkból tanulva fejlődünk-e.  Egy biztos: ha virágokat ültetünk,
majd szeretettel gondozzuk is azokat, jó eséllyel hoz számunkra virágot a jövő.

       Iskolaújságunk januári számában írásaikon, rajzaikon, illetve az elért
tanulmányi és sporteredményeiken keresztül ezúttal is bemutatkoznak
néhányan szirmaikat és szárnyaikat bontogató tehetséges diákjaink közül. Az
újságírószakkörös tanulóink által és közreműködésével készített interjúkban pedig
szóhoz jut két olyan pedagógusunk is, akik a gyermekek szárnypróbálgatásait,
fejlődését támogatják.

      Kiadványunk utolsó oldalain ismét a munka végeztével jól megérdemelt
kikapcsolódásé, szórakozásé a főszerep. Kellemes időtöltést kívánunk!

Botka Nóra igazgató
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ÚTMUTATÁS

Az öröm ideje
 

      „Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata,
 hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el,

 hanem feltámasszam az utolsó napon” (János: 6, 39).
 

Adventben azt írtam, várjuk, hogy Jézus visszajön. Most arról olvasunk, hogy majd
feltámasztja azokat, akik az övéi, az utolsó napon, ami az Ő visszajövetelekor lesz! Ezért
várjuk vissza. Örülhetünk, mert Jézus vigyáz arra, amit kapott! Vigyáz az üdvösségünkre!
Ezért örülünk annak, hogy megszületett és itt élt a földön. Boldogan várjuk, hogy egyszer
majd a halottaink fel fognak támadni!
 
Ebben az esztendőben január 6-tól február 17-ig tart a farsangi időszak. A régi egyházi
hagyomány szerint január 6-ának többféle ünnepe is lehet: Napkeleti bölcsek
meglátogatták Jézust, vagy ekkor keresztelte meg János, vagy ekkor történt a kánai
menyegző csodája. Mi reformátusok külön nem ünnepeljük ezt az ünnepet, amit
„Vízkeresztnek” neveznek, de fontos tudni, hogy születésével elkezdte megváltói
szolgálatát, akiben a bölcsek felismerték a Világ Királyát, Keresztelő János a megígért
Messiást, és a tanítványok megtapasztalták a csodatevő hatalmát.

Február 17., „Hamvazószerda” pedig ismét egy olyan ünnep, ami a mi egyházunkban
szintén nem tartozik annyira a neves napok közé. Azonban ekkor kezdődik a „böjt”
időszaka, ami nekünk is fontos, ezért az első vasárnapján (február 21) megterítjük az
Úrasztalát is. A böjt kezdetén véget ér a farsangi időszak, és elkezdünk felkészülni a
Húsvét ünnepére. Ez a felkészülés 40 napig tart. Tehát a böjt 40 nappal Húsvét előtt
kezdődik.
 
A farsangi időszak nagy-nagy boldogsága ezért is volt régen: örültek Jézusnak is! Nekünk
az iskolában a január mást is jelent: félévzárás! A félévi bizonyítvány elkészülte! Vajon Te,
akit Jézus szeret, megtettél-e mindent? Tényleg mindenből a legjobb eredményt fogod
elérni? Neked melyik a legjobb jegy: kettes, hármas, vagy négyes? Lehet, hogy tudtál volna
jobbat is szerezni, csak oda kellett volna figyelned? 

Isten megajándékozott képességekkel, ne hagyj semmit elveszni, őrizd meg mindet!
Kívánom, hogy az év végén már olyan legyen a bizonyítványod, hogy boldogan mutathasd
meg a kettes, hármas, négyes vagy ötös jegyeidet is mindenkinek, mert mindent
megtettél a legjobb eredményért! Így lehetsz Jézus Krisztus jó követője, jó keresztyén,
akinek az élete örömet okoz annak is, aki az örök életet is megszerezte, hiszen a húsvéti
feltámadása ezt bizonyítja!

Ha kérdéseid vannak, keresd a hittan oktatókat, vagy engem!
Így kívánok sok vidámságot a farsangi időszakban!

 
Harkai Ferenc lelkipásztor



Január közepén került
megrendezésre a

Bendegúz Akadémia
anyanyelvi versenyének

iskolai fordulója.
Izgatottan várjuk az

eredményeket!

MI ÚJSÁG AZ ADYBAN?

Telekes Boglárka 4.A osztályos
tanuló a Bán Zsigmond

Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, AMI és Óvoda

által rendezett szépírási versenyen
1. helyezését ért el. 
Felkészítő tanára: 

Péter-Marczibál Tünde. 
Gratulálunk!
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A magyar kultúra napjáról is megemlékeztünk január 22-én egy izgalmas
totóval és osztályonként más-más projektfeladatok teljesítésével. 
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Laza Nikolett 6.A

Adu Amanda 7.A

Rákóczi Dóra 7.A

Vas Fanni 7.A

Nogula Nóra 6.A

GALÉRIA
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INTERJÚ
 
 

A matematika mindenütt jelen van

Melovics Józsefnét, a gyerekek körében közkedvelt Edit nénit - aki a matematika világában
segít eligazodni a tanulóknak - Szabó Hanna, 5.B osztályos diákunk kérdezte többek között a
matematikáról és a hobbijairól.

Mindig tanár szeretett volna lenni? Ki volt a példaképe?

Nem készültem tanárnak, vegyész vagy közgazdász szerettem volna lenni.
A középiskolai osztály-főnököm, Vasváry Zoltán - aki szintén matematikát tanított
- másodikos koromtól tudatosan készített erre a pályára. Ő lett a példaképem.

Miért szeret tanítani? 

Azokért a pillanatokért mindenképpen, amikor azt látom, hogy megcsillan a szemekben a
„megértés szikrája”, sikerült átadnom valamit a tanítványaimnak. Sok-sok ilyen pillanat volt
az évek során, és hál’ Istennek még mindig van. De az is gyönyörűséges dolog, hogy az
egykori tanítványom, Bajnok Gábor bácsi a kollégám lett. Láthatom, milyen tanár, milyen
ember és milyen apa lett belőle.

Miért érdemes matematikát tanulni?

A matematika az alapja mindennek. Ott van a természetben, a 
művészetekben,  a hétköznapi életben.  Egyszóval: mindenütt jelen van.
Ha nem tolod el magadtól, akkor rád tapad.
 
Mivel tölti szívesen a szabadidejét?

Szeretek olvasni, kirándulni, de ugyanilyen örömmel hímzek, és babákat is szoktam
készíteni. Régebben a lányaimnak is sok ruhát varrtam.

 
A kézi nem olyan egyszerű sport, amilyennek a nézők látják!

Ádám bácsit - Ékes Ádám testnevelőt és kézilabda edzőt- többek között a sportág nehézsége-
iről és a kézilabdában elért sikerek titkáról kérdeztük a Berecz Balázs és Pál Zsófia 5.A osztá-
lyos tanulók közreműködésével készült interjúban.

Milyen eredményekkel büszkélkedhetnek a kézilabdásaink?

Jól látszanak egy folyamat lépései. Most ősszel volt az első olyan
mérkőzésük, amikor már nem kicsinyített pályán játszottak, szi-
vacslabdával lőve egy kicsi kapura, hanem igazi kézilabdapályán,
rendes, felfújt labdákkal léptek pályára. És az első ilyen mérkőzést
rögtön meg is nyerték a lányok. A fiúk furcsa helyzetben vannak, 
mert a saját korosztályukon belül nem tudnak versenyezni, idősebb
fiúkhoz kellett csatlakozniuk. Néhány perccel a meccs előtt találkoz-
tak, teljesen ismeretlen csapattársakként léptek pályára. Ennek elle-
nére nagyon jól megállták a helyüket, gólt is lőttek, és egy győztes
meccsel hagyták el a pályát. Nagyon büszke voltam rájuk.
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Az ellenfelen kívül milyen más nehézségekkel kellett mostanában megküzdenie a csapatnak?

A koronavírus a mi dolgainkat is rendesen 
megnehezítette:  többször is előfordult, hogy az 
utolsó pillanatban fújtak le mérkőzéseket a meg-
betegedések miatt.  A lányokkal összesen négyszer,
a fiúkkal pedig csak kétszer tudtunk pályára lépni
 ebben a szezonban.

Mi kell hozzá, hogy valaki jó kézilabdázó legyen?

Először is egy nagy-nagy elhatározás azzal kapcso-
latban, hogy mindenképpen kézis szeretne lenni az
illető, mert ez nem olyan egyszerű sport, amilyennek
a nézők látják. Nemcsak futásból, ugrásból és dobás-
ból áll. Ezek kiegészülnek különböző elemekkel, amik a csapatjátékokra jellemzőek: cselezési, kapura
lövési és védekezési technikákkal, amiket meg kell tanulni. És kitartás, szorgalom is kell hozzá, mert
kilenc-tízévesen heti kétszer végigcsinálni az egyórás kőkemény edzéseket nagyon szép teljesítmény.
Ez sokszor még a felnőttek számára is megterhelő lenne.

Ezek szerint a kézisek kitartóak és edzettek. Emellett egy csapatszellem is kialakul bennük a csapatjáték miatt?

Tavaly erre többször is láttam nagyon jó példákat. Idén a vírushelyzet miatt a szülői intelmek
hatására a gyerekek is távolságtartóbbak, óvatosabbak lettek. Hozzáteszem: nagyon helyesen.  De
tavaly például - a versengés ellenére, ami a gyerekek közt is megfigyelhető - az akkori harmadikosok
olyan szépen befogadták, támogatták a megszeppent elsősöket, másodikosokat, hogy öröm volt
látni. Nagyon büszke voltam rájuk.

Miért pont ezt a sportot választotta?

Nem egészen kilencévesen kezdtem sportolni. Az általános iskolának, ahova jártam ez volt a fő
profilja. Elég magasnak számítottam a kortársaim között, ezért az akkori edzőm és testnevelőm
megkérdezte, nincs-e kedvem megnézni egy kézilabdaedzést. Ennek anyukám egyébként nagyon
örült, mert ő is kézilabdázott. Így történt, hogy ezzel a sporttal ismerkedtem meg először, és annyira
megtetszett, hogy rögtön ott is ragadtam a pályán, immár több mint húsz éve. Az akkori edzőm,
Zoltán bácsi lett a példaképem. Nagyon szerettem volna hasonlítani rá. 

És sikerült?

Sok mindenben igen, de én azért magasabb lettem nála. (nevet) 

A sporton kívül mi mindennel tölti szívesen a szabadidejét?

Nagyon szeretek egészséges és finom ételeket főzni, de zene nélkül is nagyon nehezen tudok
meglenni. Az egyetemi évek alatt egy underground stílusú zenekarban is énekeltem, több
koncertünk is volt akkoriban.
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A téli bakancs
 

Felveszem a bakancsomat,
Kimegyek a hóra.

Megdobnak egy hógolyóval
tele lesz a csizma.
Mehetek is vissza!

 
Anyukám megszólal: gyere vacsorázni! 

Ne felejts el fogat mosni, imádkozni,
 aztán menj aludni!
Jó éjszakát kicsim!

 
Hogyha gyorsan elalszom,

hóesésről álmodom.
Csúszkálunk és szánkózunk, 

jó nagyokat kacagunk. 
Jaj de jó, hogy szánkózunk!

 
Szakos Kamilla 3.A
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Ezért szeretem a telet
 

Esik a hó! A házban áll a
karácsonyfa. 

A gyerekek örülnek az
ajándékoknak, 

és a házban nagy a nyüzsgés. 
 

Zuggó Nóra, 3.A

A tél
 

Eljött hát a szép tél, 
a hó újra él!

Este havazott, de jó!
Reggel el is állt, óh!

Csernus Éva 3.A
 

A madarak télen
 

Csicserg a madár, csiripel, 
hűs buckában csipeget.
Ha a macska meglátja, 

ráugrik a nyakára.
Ha mamája ezt meghallja,

 elrepülnek nyugatra!
Kripkó Zalán 3.A
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Egy hétvégém otthon
 

Ismét itt a hétvége,
itthon lehetek végre!
Újra tudok pihenni,

zongorázni, gépezni.
 

Anya hangja felcsattan:
tanulni kell, kisfiam!
Készülni az órákra,
matekra, fizikára!

 
Füstbe ment a pihenés,

haverokkal chatelés.
Helyette tanulhatok
fizikát és matekot.

 
Estére elfáradtam,

pihenhettem, játszhattam.
Vacsoráztam, fürödtem,

másnap már csak lézengtem.
 

Végre nem kell tanulni,
dolgozatra készülni.

Zenéltem a nap végén,
így telt el a hétvégém.

 
Gál Nikolasz, 8.A

Rövid vers a suliról
 

A suliban sok a haver,
de itt tanulni is kell!

Az időmet itt töltöm,
hogy a tudásom nőjön!

 
Nő is bennem rendesen,
míg nem jő az egyetem.

Aztán is tanulni kell,
míg meg nem hal az ember!

 
Ne rohanjunk előre, 
 nem jött el az ideje!

Most 14 évesen
e versemet tervezem.

 
Orsi néni a tanár,

remélem, versem betalál!
Jól jönne egy-két ötös,

 én lennék otthon a hős!

Rigó Tétisz 8.A

RÍMBE SZEDTÜK
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Új év, új esély

 
       Nem szoktam igazán nagy fogadalmakat tenni ilyenkor év elején, de a diákok
többségéhez hasonlóan én is minden évben célként tűzöm ki magam elé, hogy
többet tanulok, és javítok a jegyeimen. Bevallom: ez nem mindig sikerül úgy, ahogy
tervezem.

       Ennek ellenére fontosnak tartom, hogy legyenek terveink, céljaink a jövőnkkel
kapcsolatban, mert csak így fejlődhetünk, így juthatunk előrébb. Az új évre kitűzött
új célok lehetőséget adnak arra, hogy új dolgokat próbáljunk ki, a régieket pedig
ügyesebben, jobban csináljuk. Hiszen az új év egyszerre egy új esély is a fejlődésre, a
változásra és a megújulásra. Bízzunk benne, hogy ez az év jobb lesz, mint az előző!
        
       Nekünk, diákoknak az év eleje egyben az első félév végét is jelenti, és ilyenkor a
hajrában még többet kell tanulnunk, hogy a félévi bizonyítványba jó jegyek
kerüljenek. De ha nem sikerül, nem szabad elkeseredni: a második félév az új
naptári évhez hasonlóan tiszta lapot jelenethet, és lehetőséget adhat a javításra.

 
Pál Zsófia 5. A

Kis lépésekkel a cél felé 
         Nem szoktam újévi fogadalmakat tenni. Szerintem nem éri meg, mert
sokszor épp az ellenkezője fog történni annak, amit szeretnénk. Az élet gyakran
másképp alakítja a dolgainkat, mint ahogy elterveztük. Újévkor például úgysem
tudunk fogyni a sok finomság, lencse és hasonlók miatt.

        Viszont ha apróbb célokat tűzünk ki magunk elé, kicsiben gondolkodunk, és
lépésről-lépésre haladunk előre a kitűzött cél felé, jobb eséllyel érjük el azt. Én
ezzel a jótanáccsal szeretnék utólag is nagyon boldog új évet kívánni
mindenkinek!

 
Berecz Balázs 5.A



Mindegyik szóban  megbújt egy-egy növény. Megtalálod őket?
HALMAZ

CSEPEREG

KERETEK

TÜKÖRTEREM

SZABÁSZ

RÁDIÓS

HAGYNÁD
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Melyik híres költők nevei rakhatók ki  a betűkből?

ANYJÁN A SOR  _____________________________________

PESTI FŐNÁDOR_____________________________________

JÓZSA FIA LETT_____________________________________

Kedves Gyerekek! 
Ha a megfejtéseket (a 7 növény és a 3
híres költő nevét) megírjátok nekünk a
suliujsag@ady.kkre.hu e-mail címre,
sorsoláson vesztek részt.
Előző számunk rejtvényének megfejtése: 
Legyen szép a karácsonyod!
A nyertesek:
Vári Boglárka (1.A), Zuggó Nóra (3.A)
és Nagy-Kovács Dóra (4.A), akik egy-
egy tábla csokoládét vehettek át Botka
Nóra igazgató nénitől.
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