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Földrajzórán a saját lakóhelyeink értékeit, kincseit kutattuk fel. Ezek közül szeretnénk 
néhány érdekes dolgot megosztani veletek.

Újszentest 1891-ben a Debreceni Református Egyházkerület alapította 
133 református magyar telepescsaláddal. A családok főleg kubikusok és 
iparosok voltak. A falu román neve eredetileg Sântești volt. 2013-ban 
országszinten a leggazdagabb és legfejlettebb falunak  minősítették.

Újszentesen van magyar óvoda, magyar iskola, van református és 
katolikus templom.

Borsos Márk, Lőrincz Kund, Mihalca Aida

Lakóhelyem értékei

Újmosnicát 1902-ben alapították a 
Szentesről érkezett Csongrád vármegyei 

magyar telepesek, a régi Mosnicától pár száz méterre.
Újmosnica központi parkjában van egy emlékmű, amely az első 

és második világháború magyar hőseinek állít emléket. 59 magyar 
hősnek a nevét olvashatjuk rajta. A műemlék tetején egy bronzból 
készült turulmadár található, amely egy kardot tart a karmaiban.

Újmosnicán van magyar óvoda, ahova mi is jártunk, van egy református és egy katolikus 
templom.

Mátyási Natália, Mészáros Márk, Tudor Gabriella, Varga Alexandra

1883-ban az első Orient Express, 
a Párizs-Isztambul útvonalon 
Zsombolyát is útba ejtette. Mihály 
király és édesanyja kétszer is átutazott 
Zsombolyán: 1940-ben és 1948-ban.

A zsombolyaiak kedvenc legendája az alagutak létezésére utal, amelyek az egykori Csekonics 
gróf két kastélyát kötötték össze (az egyik kastély ma is áll). A legenda szerint ezek az alagutak 
olyan hatalmasak voltak, hogy egy áruval megrakott szekér is átfért rajtuk.

Kaba Elza

Neve a Becse személynév és kerek (erdő) 
összekapcsolásából 
született. 1848-ban 
a község határában 
Nagy Sándor alezredes 
vezetésével a honvédek 
leverték a túlerőben 
levő szerb felkelőket.

Szendrey Dániel

Szakálháza Temesvár közelében lévő község. 
Régen német telepesek lakták, ma már a lakosság 
nagyrésze román nemzetiségű. 

Micu Simina-Anna

SzakálházaKisbecskerek

Zsombolya

Újmosnica

Újszentes

- Hagyományos IV. osztály -
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Temesvár  Bánság fővárosa. Földrajzi fekvésének köszönhetően a történelem folyamán 
stratégiai hely volt. 8 évig a Magyar Királyság fővárosa is volt.

Mátyás király többször járt Temesváron, a Hunyadi-kastélyban, ahol édesanyját, Szilágyi 
Erzsébetet látogatta meg.

Itt létesítették az ország első sörgyárát, amely ma is működik.
Az első európai város, ahol utcai gázvilágítás, majd villanyvilágítás működött.
1989-ben itt tört ki a romániai forradalom.
Két magyar iskolába és több magyar óvodába járhatnak a temesvári gyerekek.
Temesvár többnemzetiségű város. Háromnyelvű (magyar, román, német) színháza van. 

Építészeti gazdagsága miatt ,,Kis-Bécsnek’’ is nevezik.
2023-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz.

Bajkai-Fábián József, Balog-Otrosina Dennis, Bugarsky Márk, Floca Ádám, 
Kálmán Hanna, Kovács Tímea, Leczki Tamara, Popa Thomas, Riskó Erna

Válogatott írások
Egy igaz álom

Egy éjszaka azt álmodtam, hogy az égen a házak felhőkből voltak építve és minden 
felhőben volt egy angyal és egy kisgyerek. 

Az egyik angyal így szólt a gyerekhez, akire vigyázott:
- Neked ezen a világon van egy hivatásod! - mondta erős 

hanggal az angyal.
- Tényleg? - kérdezte a gyerek.
Az angyal nem válaszolt, hanem megrázta a szárnyait 

és abban a pillanatban fényképek jelentek meg az égen. 
De nem akármilyen képek, hanem mindegyiken egy család 
volt látható.

- Neked ezekből egy családot kell választani! - szólt az angyal.
- Hááááát... én ezt szeretném. - mondta a gyerek és a kezével rámutatott egy fényképre 

amelyiken egy apa, egy anya és egy pici fi ú volt.
Az angyal elkísérte a kisgyermeket a választott családjához, és azt mondta neki, hogy ő 

lesz az őrangyala a földön.
És itt véget ért az álmom. Ti mit gondoltok, szerintetek igaz?

Jurescu Lara, Hagyományos II. osztály

Temesvár
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A karácsony ünnepe
Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy 

medvecsalád: az apamedve, akit úgy hívtak, hogy 
Brauni, az anyamedvének Virág volt a neve, a 

kisfiút Medvécskének, a kislánymedvét pedig 
Méznek hívták.

Egy szép havas téli napon, amikor a 
kismedvék vadászni tanultak, Medvécskének 

 egy ötlete támadt.
- Gyertek, díszítsük fel a fenyőfát, amit apa hozott! - kiáltotta.
- Hurrá!!! - válaszolták egyszerre a medvék. 
Szépen feldíszítették a fenyőfát, gömböket tettek rá, picuri mézeskalácsokat és sok-sok 

cukorkát.
Pár nap múlva megérkezett karácsony napja, és az egész város várta, hogy jöjjenek az 

angyalok.
- Te mit szeretnél karácsonyra? - kérdezte Méz az egyik barátjától, Lolitól.
- Háát ... - válaszolta Loli, egy könyvet és cukorkákat.
Hamarosan este lett. Mindenki nyugodtan várta, hogy megérkezzenek az angyalok. 

Lefeküdtek, és másnap reggel ott voltak az ajándékok a karácsonyfa alatt.
- Nyissuk ki! - mondta Méz.
- Egy játékhelikopter! - szólt Medvécske, miután kinyitotta az ajándékot.
- Én meg egy könyvet kaptam. - válaszolta Méz.
De mikor a fenyő alá pillantottak, észrevették, hogy még volt ott négy meglepetés. 

Kinyitották őket, és csodálkozva nézték, ahogy a kis csomagokból kiléptek: a Boldogság, a 
Szeretet, az Egészség és a Békesség.

Abban a pillanatban mindenki nagyon boldog volt, szerették egymást, aki beteg volt, az 
meggyógyult, és békesség lett az egész világon.

Jurescu Lara, Hagyományos II. osztály

Juli, a focista
Egyszer, a régi időkben, most 50 éve, élt Marosvásárhelyen  egy Júlia 

nevű leány, aki szeretett focizni, de sajnos nem vették 
be a csapatba, mert lány volt. De ez nem idegesítette, 
mert volt egy terve, hogy bekerüljön.

Volt neki három barátja: Erika, Dávid és Brigitta. Az 
volt Juli terve, hogy beöltözik fiúnak. És hogy könnyebb legyen 
ezt megvalósítani, segítettek neki a barátai. A lány összeszedte 
a kellékeket a tervéhez és elment fociedzésre. Ezen az órán választották ki a focicsapat 
tagjait. Amikor odaért, átöltözött, s a pályára futott. A barátai mindjárt fölismerték. Az óra 
végén azt hallotta, hogy bekerült. Annyira örült, észre sem vette, hogy véletlenül lecsúszott 
a parókája és kicsúsztak alóla szép, szőke hajtincsei. A tanár, mivel rájött, mekkora tehetség 
rejlik a lányban, befogadta a csapatba. 

Végül több lány is jelentkezett Juli bátorságának köszönhetően, s így az edző egy 
lánycsapatot is alapított.

Még most is megvan a csapat, de figyelmesen kell keresned, hogy megtaláld!

Bujdosó Júlia, Hagyományos II. osztály
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Egyszer volt egy cica, Cirminek hívták, s olyan fekete volt, 
mint a sötét éjszaka. A szomszéd kislány, akit Jázminnak hívtak, 
nagyon szeretett volna egy cicát. Egy reggel, amikor éppen az 
iskola felé tartott, meglátta Cirmit. Megkérdezte a szomszéd 
bácsit, megsimogathatja-e a cicát?

- Persze, még vigyázhatsz is rá! - biztatta a bácsi.
A hazafelé vezető úton  Jázmin találkozott a barátnőjével, 

Lárával, és elmesélte  neki, mennyire szeretne egy cicát, de tudja, 
hogy anya és apa nem fognak eleget tenni kívánságának.

Egy napon a szomszédnak el kellett utaznia, és megkérte 
Jázmint, vigyázzon Cirmire. A cica nagyon szerette a kislányt, de Jázmin egyszer rákiáltott, 
a cica pedig elbújt a lépcső alá, ahol az ő kis búvóhelye volt. Egy idő után a kislány keresni 
kezdte házi kedvencét, s meg is találta a szokott helyen, de kissé elcsodálkozott a cica 
gömbölyű hasát látva.

Telt, múlt az idő s Cirminek két kiscicája született. A kislány nagyon örvendett, s  csak 
most jött rá, miért is futott el előle napokkal azelőtt a cicus.

Hamarosan a szomszéd is hazatért, és igencsak elcsodálkozott a kiscicák láttán. Mivel 
Cirmi egyik kicsinye nagyon megtetszett Jázminnak, a bácsi neki ajándékozta. 

Amikor nagyobb lett, hazavihette. A kislány a Csillám nevet adta kis kedvencének.  
Öröme határtalan volt, hiszen végre anyukája és apukája is beleegyezett, hogy legyen 
kiscicája.

Nagy Evelyn, Hagyományos II. osztály

Jázmin valóra vált álma

Egyszer a Plüss Királyságban volt egy szép gepárd. De ez 
mindig szomorú volt, mert szeretett volna igazi állat lenni. 

Egy szép napon együtt játszott a barátaival. Lili, a méhecske és 
Talpi, a delfin, arról beszéltek, hogy milyen jó lenne igazi állatként 
élni. Megegyeztek, hogy megkeresik azt a varázslót és a tavat, 
amely át tudja változtatni őket. 

Az állatok elmentek Talpi nagymamájához, ahol megtalálták a 
titkos térképet, amely segítségével eljuthatnak a varázslóhoz. Napokig járkáltak, míg végül 
megtalálták. A varázsló először nem akart beleegyezni, de végül sikerült meggyőzni őt 
tervükről. Vele együtt elmentek a varázstóhoz. Amikor odaértek, nem találtak benne csak 
egy pár csepp vizet. Ezt a pár cseppet palackba tették, majd a varázsló háza melletti kis 
medencébe csepegtették. A varázsló minden tudását összeszedve elmondott egy varázsigét 
és láss csodát! a gepárd, a méhecske és a delfin igazi állatokká változtak. 

Végül szétfutott a hír az egész királyságban, és mindenki kipróbálta ezt a varázslatot. 
Itt a vége, fuss el véle.

Bujdosó Júlia, Hagyományos II. osztály

A plüssből készült gepárd
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szarvas és 
egy bagoly. A két állat egy szép napon úgy határozott, hogy 
elmennek szerencsét próbálni.

Az útjuk során rengeteg helyen haladtak át: a kietlen 
pusztaságtól, a veszélyes tavakon keresztül, a sűrű erdőkig. 
Miután kiértek a sűrű erdőkből, beértek egy falucskába. Itt 
mindenki őket nézte, de senki sem szólt hozzájuk. Ahogy 

mentek, mendegéltek, a szarvas meglátta a királyi palotát és azt mondta a bagolynak:
- Bagoly komám, menjünk be a királyi palotába! 
Erre a bagoly így szólt:
- Miért akarsz oda bemenni?
- Azért, hogy beszéljünk a királlyal. 
A bagoly beleegyezett és bementek. A szarvas és a bagoly egyszerre így köszönt a királynak:
- Adjon Isten, király uram!
- Mi járatban errefelé, ahol még a madár se jár? - kérdezte a király.
Erre a szarvas így szólt:
- Azért jöttünk, hogy jelentkezzünk nálad szolgának.
Erre a király így szólt:
- Elfogadom a jelentkezéseteket, hogyha kiálltok három próbát. 
Az első próba az volt, hogy át kellett ugrani egy szakadékot. A szarvas könnyedén átugrotta. 

A bagoly, mivel tudta, hogy nem tud akkorát ugrani, átrepült a szakadék fölött. A második 
próba az volt, hogy futni kellett. A szarvas ugyancsak könnyedén futott. A bagoly ugyanúgy 
repült, futás helyett, hiszen tudta, hogy futni egyáltalán nem képes. A harmadik próba pedig 
az volt, hogy fel kellett mászni egy hegynek a tetejére. A szarvas nagy nehezen felmászott, a 
bagoly pedig ugyancsak felrepült, hiszen ő mászni sem tud.

Mikor vége volt a három próbának, a szarvas, a bagoly és a király visszamentek a palotába. 
A király azt mondta:

- Te, szarvas, lehetsz a szolgám. Te, bagoly, viszont nem lehetsz, mert egyik próbát sem álltad ki.
Amikor a szarvas ezt meghallotta, azt mondta a királynak:
- Ha bagoly komám nem lehet a szolgád, akkor inkább én sem leszek. Erre a bagoly felreppent 

a szarvas hátára, majd együtt kimentek a palotából és visszamentek az ő kis lakájos erdejükbe. 
Itt a vége, fuss el véle!

Péter Barnabás, Hagyományos II. osztály

A barátság a legfontosabb

A rumot kedvelő kisegér
Egy szép, havas hétköznapon kimentem a tesómmal, Lillával játszani a hóba. Elkezdtünk 

hócsatázni - repültek a hógolyók mindenfelé, próbáltuk minél többször eltalálni egymást - 
nagy csata, sikoltozás kerekedett. Amikor egy hógolyót akartam készíteni, a hó alatt... egy 
kicsi egér volt! Amikor láttuk, hogy mennyire fázik és már alig mozgott, felvettem és bevittük 
a házba. Szereztünk egy meleg takarót és letakartuk. De nem az ő mérete volt, így a Barbie 
babák házából kerestünk egyet, ami pont jó lett neki.

Nem tudtuk Lillával, hogy mit adjunk neki enni, mert nem volt itthon sajtunk. Erre meg 
a kisegér, mintha meghallotta volna a gondolatainkat, elkezdett kiabálni:

-Éhes vagyok! Éhes vagyok! Éhes vagyok!
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Egyszer volt egy hóember. De mindig egyedül volt. Senki sem látogatta meg, csak a felhő, aki 
ugyancsak magányos volt. Ez utóbbi segített a hóembernek, hogy ne olvadjon el.

Egy nap azt mondta a hóember a felhőnek:
- Kár, hogy egy gyerek sem jön velem játszani.
- Segíthetek abban, hogy gyermekek látogassanak meg  

téged. - mondta a felhő. Oly szépre alakítalak, hogy minden gyerek 
játszani akar majd veled.

- Hurrá! Gyerekekkel fogok játszani!!
És valóban, olyan szép lett, hogy az a gyerek, aki éppen 

arra járt, megállt játszani a hóemberrel. Csak a felhő 
szomorkodott, mert ő még mindig magányosnak érezte 
magát.

- Miért sírsz, felhő?
- Azért, mert egyedül vagyok.
- Hol vannak a társaid?
- Régebben, mikor itt szálltunk el fölötted, megláttuk 

csonka alakodat. Úgy döntöttünk, hópelyheket szórunk rád, 
s így szebb leszel. Én pedig azt mondtam a barátaimnak, hogy 
hagyjanak magamra, mert ezt a jótettet magam akarom végrehajtani. 
Már belátom, hogy önző voltam. Annyira hiányoznak felhőtársaim.

- Tudom hogyan lehettek újra barátok. Mondd nekik azt, hogy „bocsánat” és máskor hagyd, 
hogy segítsenek!

Úgy is lett, sikeresnek bizonyult a hóember terve, így senki sem maradt egyedül.
Itt a vége, fuss el véle.

Schwarz Oliver, Hagyományos II. osztály

A hóember és a felhő

Nagy csoda történt: a kisegér kimászott a ketrecéből és felmászott az ágyra,  onnan kezdett 
el kiabálni, hogy:

-Enni akarok! Enni akarok! Enni akarok! 
Gondolkoztunk, gondolkoztunk, hogy mit adjunk neki enni, de 

nem volt semmi jó ötletünk. Ám, az éhes kisegér végre elmondta, 
hogy mégis mit akar enni: Ő Oreot akart enni, de sajnos nem 
volt, mert az Oreo kekszet búzalisztből gyártják és azt én nem 

ehetek.
Ezután megkérdeztük tőle, hogy mi mást szeretne enni. Azt 

mondta, hogy rumot akar inni. Nagyot néztünk Lillával, odaadtuk 
neki a rumot, de megmondtuk, hogy keveset igyon, mert a rum az 

nem kicsi egereknek való, rosszul érezheti magát tőle.
Miközben a kisegér itta a rumot, Lilla és én  próbáltuk kitalálni, hogy 

mi legyen a neve. Azt mondtam Lillának, ha már szereti a rumot, legyen a neve Rumini, mint 
az a kisegér a meséből.

Így hát a mi kisegerünk végül Rumini lett.

Mureşan Emma-India, Hagyományos II. osztály
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Cirmi felkelt és szokás szerint, mint minden nap, megnézte a naptárt. 
Látta, hogy közeledik a születésnapja. Nagyon boldog volt! Persze, ki nem 
szereti a saját születésnapját?

Boldogan indult iskolába. Elmondta barátainak, hogy mennyire várja a 
közelgő születésnapját. Iskola után Cirmi barátai elmentek Kitti házába, 

hogy megbeszéljék a születésnapi teendőiket. Nagy meglepetésre készültek, hiszen Cirmi volt a 
legjobb barátjuk.

Elindultak a boltba díszítést vásárolni és a tortához való dolgokat. Kitti házában sütötték meg 
a tortát. Csodaszép lett!  Be is csomagolták, majd elmentek arra a helyre, ahol a születésnapot 
fogják tartani. Egy erdőszéli kis tisztáson rendezkedtek el: padokat, asztalokat cipeltek, 
kidíszítették a bokrokat és a közeli fákat lufikkal, girlandokkal. Nagyon szép lett minden, ám 
valamerről, hirtelen jött egy nagy szél. A szél nagy esőcseppeket is hozott magával, és felborította 
az egyik asztalt is. Pont azon az asztalon volt a torta is.

- Jaj, a torta! - kiáltotta Molli.
A torta tönkrement, már nem is hasonlított tortára.
- Na, most mit csináljunk? – kérdezte rémülten Kitti.
- Á, van egy ötletem! – csillant fel Molli szeme.
- Mi az? Mi az? – kérdezték kórusban a kiscicák.
- Menjen mindenki haza és keressen hozzávalókat egy új tortához!  Sütünk egy másik tortát! 

– utasította őket Molli.
Mindenki hazament, és keresgélt a kamrában egy újabb torta sütéséhez hozzávalókat. Nem 

túl sok dolog gyűlt össze, de mégis egy szép és finom torta készült el.
Este lett. Épp, hogy készen lettek a díszítéssel. Mindenki hazament aludni. 
Reggel elmentek Cirmi házába. Cirmi nagyon szerette a meglepetéseket. Odavezették, 

levették a szemkötőt, majd az asztalok mögül előugrottak Cirmi barátai.
- Boldog születésnapot, Cirmi! – kiáltották kórusban.
Cirmi nagyon megörült a meglepetésnek, majd elmesélték mi történt a tortával. Kezdődhetett 

a buli! Tortát ettek, ajándékot bontottak, konfettit szórtak. Még tűzijáték is volt. 
Cirmi barátai segítettek az összepakolásban is, végül álmosan mindenki hazament.
Itt a vége, fuss el véle.

Kasza Noémi Réka, Lépésről lépésre II. osztály

Cirmi nyolcadik születésnapja 

A hernyó és a levél
Volt egyszer, hol nem volt, volt a világon egy rózsaszín hernyó és egy levél. A hernyó odament 

a levélhez, aki elcsodálkozott, hogy miféle teremtmény lehet ez? 
A hernyó azt mondja neki:
- Milyenfajta levél vagy?
- Nyárfalevél. – mondja, majd ő is kérdez:
- Mi vagy te?
- Én egy hernyó vagyok, amiből egy csodálatos pillangó lesz.  

Nem maradok mindig ebben a bőrben. – felelte a rózsaszín hernyó.
Így beszélgetett még sokáig a két kis jóbarát.
A hernyó elment a szivárványhoz, és megkérte, hogy teremtsen neki sok finom ennivalót. A 

kedves szivárvány beleegyezett:
- Jól van, teremtek neked sok-sok ételt.
A hernyó a sok finomságból vitt levél-barátjának is. Jóízűen falatoztak mindketten. Elérkezett 

az idő, hogy a hernyó bebábozódjon. A levélke pedig csak várt és várt kedves barátjára.
Egy szép reggelen gyönyörű pillangó lett belőle. Újra együtt lehetett a két jóbarát!

Lábadi Glória Elizabeth Melinda, Lépésről lépésre II. osztály
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Sziasztok, Tobi vagyok! Most elmondom, mi egy átlagos hóember legnagyobb boldogsága. 
Először is az, hogy megépítették, másodszor az, hogy egy gyerek örül neki, harmadszor meg 
az, hogy játszanak vele.

A harmadik elég ritka, mert megépítik, örülnek neki, de aztán bemennek a házba és őt 
egyedül hagyják. Gondolkoztál már azon, miért olvad el a legtöbb hóember? Sokan azt hiszik, 
mert melegebb lesz, de ez nem igaz. Az egyszerű hó olvad el a melegben, de a hóember csak 
akkor olvad el, ha nem kap elég szeretetet. Egy hóember 40 fokban is képes nem elolvadni, ha 
szeretik és játszanak vele. De ahogy elfelejtik, hogy kint van a kertben, elolvad. Persze jövőre 
is megépíted, mivel egy ember egy hóembert tud csak megépíteni életében, 
persze többször. 

Szerencsére én egy boldog hóember vagyok, és aki megépített, szeret és 
játszik velem. A neve Kati. Én most elköszönök, de ne feledjétek:

1. Megépítés
2. Boldogság
3. Játszás
… ez a három.
Viszlát!

Csóka Emese, Lépésről lépésre IV. osztály

Egy hóember boldogsága

Könyvajánló
A kis herceg (franciául: Le Petit Prince) Antoine de Saint-Exupéry 

legismertebb regénye, amely 1943-ban jelent meg.
Antoine, a pilóta és egyben a regény írója kényszerleszállást végzett a 

Szaharában. A sivatagban kellett aludnia. Reggel egy hang ébresztette, aki 
kérte, hogy rajzoljon neki egy bárányt. Többször is megpróbálta, de az első 

beteg volt, a második kos volt, a harmadik pedig túl öreg. Elvesztette a türelmét és egy ládát 
rajzolt, mondván, hogy benne van a kívánt bárány.

Elkezdtek beszélgetni a kis herceg bolygójáról, a B-612-es bolygóról, a bárányáról, a bolygó 
tisztításáról, a majomkenyérfa-cserjék ritkításáról, a rózsájáról, a három vulkánról, amelyekből 
kettő működő. Majd sírni kezdett a rózsája sorsáról, mert megtudta, hogy a bárányok virágokat 
is esznek, még ha tüskéjük is van. 

Féltette és szerette a rózsáját, még szélfogót is tett rá. De egy idő múlva elszökött a virágja elől, 
mert túl sokat beszélt a rózsa. A rózsáknak a szépségüket kell bámulni, az illatukat beszívni, 
nem hallgatni a fecsegésüket. Elhatározta, hogy meglátogatja a szomszéd kisbolygókat. Az 
elsőn egy királyt talált, aki azt kérte a hercegtől, hogy ne menjen el, azért mert nem volt ki 
felett  uralkodjon. A második bolygón egy hiú embert talált, aki bármit megtett azért, hogy 
megdicsérjék, kérte a herceget, hogy tapsoljon neki és csodálja. A harmadik bolygón egy 
iszákos emberrel találkozott, aki azt mondta, hogy azért iszik, hogy felejtse, hogy szégyelli 
magát, mert iszik. A negyedik bolygón egy üzletembert talált, aki mérgelődött, hogy zavarta a 
csillagok számolásában, amelyeket mind ő  „birtokol”. Az ötödik bolygó volt a legkisebb, ahol egy  
lámpagyújtogató folyton gyújtogatta és oltotta a lámpát, oly gyorsan váltotta az éj a nappalt.  A 
hatodik bolygón egy geográfussal találkozott, aki azt javasolta a kis hercegnek, hogy menjen a 
földre, ott sok emberrel fog találkozni és sok helyet fog felfedezni.

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
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Édesanyám ajánlotta nekem ezt a könyvet, és nagyon örülök, hogy 
elolvastam. Hiszen ez az első klasszikus kisregényem. 

A történet régebbi időkben zajlik, főszereplője egy Gergő nevű fiú. Szegény 
sorsú, egyszerű családban élt, sokszor arról álmodozott, hogy milyen jó lenne 
gazdagnak lenni. Szüleivel egy régi malomházban lakott. Apja szűcs volt, 
ezért fiát megajándékozta egy varázsködmönnel. A varázsködmönben lakó 

tündér pedig megsegíti őt, de csak akkor, ha jól viselkedik. Apja meghalt, így ketten marad- 
tak az édesanyjával. Nagyon sok megpróbáltatáson ment keresztül, de a ködmön mindig 
mellette volt, és ha nem viselkedett jól, akkor szorította a testét.

A történet sokszor szomorú, de nagyon tanulságos. Remélem, ti is el fogjátok olvasni!

Elolvastam a Pál utcai fiúk című ifjúsági regényt. Mindenkinek ajánlani 
tudom a könyvet, mert nagyon érdekes. Megtudhatjuk, hogyan játszottak 
régen a gyerekek. Röviden mesélek egy kicsit róla, hogy kedvet kapjatok a 
regény olvasásához.

A cselekmény egy budapesti kerület fűrésztelepén, a grundon játszódik, 
ahol egy öreg tót lakott a kutyájával. A fiúcsapat, melynek vezetője Boka János 
volt, itt töltötte a délutánjait. 

A Vörösingesek el akarták foglalni a grundot és háborút üzentek a Pál 
utcaiaknak. Áts Feri ellopta a zászlójukat. Boka visszaszerezte a zászlót, de 
kiderült, hogy áruló van közöttük, és nem hittek a szemüknek, amikor Gerébet meglátták a 
Vörösingesek között. A Pál utcaiak hősiesen harcoltak a grund megvédéséért, de a történet 
szomorúan végződik, mert a kis Nemecsek, aki a Vörösingesek miatt tüdőgyulladást kapott a 
csata előtt, elhunyt a betegségében.

A regény kalandos, érdekes, és annak ellenére, hogy szomorú a vége, érdemes elolvasni.

Így ért a földre, látta, hogy ez nem akármilyen bolygó, itt van 111 király, 7.000 geográfus, 
900.000 üzletember, hét és fél millió részeges, 311 millió hiú, 472.511 lámpagyújtogató (az 
elektromosság fölfedezése előtt). De a kis herceg a földre egy olyan helyre pottyant, a Szaharába, 
ahol nem sok emberrel találkozhatott. Találkozott egy kígyóval, egy virággal, akitől megtudta, 
hogy ezen a vidéken hat vagy hét ember jár, viszi őket a szél, mert nincs nekik gyökerük. Egy 
úton találkozott egy rózsabokorral, sírni kezdett, amikor látta, hogy nemcsak az ő rózsája szép. 
Majd egy róka félbeszakította a sírásból, és beszélgetésbe csalta. Mikor a róka megtudta, hogy 
a B-612-es bolygón nincsenek vadászok, megkérte a herceget, hogy őt „szelídítse meg”, ami azt 
jelentette, hogy kapcsolatot teremtsenek egymással. 

A kis herceg és a pilóta nyolc napja voltak együtt, forrást kerestek és találtak, szomjukat 
oltották. A pilóta megjavította a repülő motorját. A kis hercegnek mennie kellett, a pilóta 
nyakába ugrott, elmondta neki, hogyha egy kis csillagot fog az égen látni, mindig gondoljon rá. 
Elbúcsúztak. 

Azóta a pilóta esténként szereti nézni a csillagokat. A kis herceg visszatért a kisbolygójára, 
miután megtanulta a Földön, hogyan kell élni és örvendeni az életnek, a barátságnak.

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Floca Ádám, Hagyományos IV. osztály

Kaba Elza, Hagyományos IV. osztály

Riskó Erna, Hagyományos IV. osztály
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Versek
Hull a hó
Lehullt a hó, itt a tél.
A kisnyuszi mindig fél.
Ha a vadászt meglátja, 
hóba süllyed kis lába.
Hosszú füle megremeg,
szaladj te is vele el!

Szász Boglárka, Lépésről lépésre III. osztály

Bundás
Háziállat,
segít rajtad.
Barátságos, 
nem harap.
Autó után
Ő szalad.
El is megy messzire,
A falu végére.
De amikor visszajön,
Milyen nagy öröm!

Micu Simina-Anna, 
Hagyományos IV. osztály

Eljött hozzám a Mikulás
Hull a hó, hull a hó, 
Rád tekint Mikulás-apó.
Késő este van,
Megnézem, hogy itt-e van.
De még nincs itt, elfáradtam,
Gondoltam, bemegyek a szobámba.
De egyszer csak megláttam, 
Hogy bejött a Mikulás a szobámba.
Hozta a sok ajándékot hegyén-hátán!
Kibontottam mindet!
S vidámság lett!
Kerek erdő közepében!

Lábadi Glória Elizabeth Melinda,
Lépésről lépésre II. osztály 

Versikék Farsangra
Én vagyok a Világ hőse,
Galaxisok megmentője,
Ray vagyok a furfangos,
Csillagközi harcos.

Én vagyok a ROXFORT hőse,
BÖLCSEK  KÖVE megmentője, 
Ron és Hermione a barátom,
Kvidics-csapatban játszom.
                         -Harry Potter-

Péter Szilvia, Hagyományos IV. osztály

Ünnepi öröm
Beköszöntött December,
Örömmel én vártam.
Ez a kedvenc hónapom,
Ünnepel családom.

Előbb jön a Mikulás,
Szarvas húzta szánon,
Csengettyűje hallatszik
Messze földön, tájon.

Később pedig hull a hó,
Olyan, mint egy álom!
Kristályszerű takaró
Lepi el a várost.

Fenn az égen millió
Csillag fénye árad.
Minket pedig csoda vár:
Érkezik Karácsony!

Flori Mária-Izabella,
Lépésről lépésre III. osztály

Téli öröm
Lehullt, lehullt már a hó,
Nagymamával játszani jó.
Pihe-puha takaró,
Angyalkát csinálni, csudajó!

Hóemberke mosolyog ránk,
Minden gyerek körülötte ugrál.
Énekelve ünneplik az első havazást,
A hangulatot fokozza a vidám kacagás.

Mușceac Norbert, Hagyományos II. osztály
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Ki valósította meg a projektet: a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Temesvár Utcai Tagóvodája 
és a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumhoz tartozó 10-es számú Napközis Óvoda.

Mit jelent a címben szereplő mozaikszó? Hazaszeretet, Otthon, Magyarság érzésének Erősítése a zene 
erejével.

Ki vett részt a projektben? A két intézményhez tartozó 130 óvodás és 11 óvodapedagógus.
Mikor valósultak meg a projekt eseményei? 2019. szeptembere és 2020. decembere között.
Hogyan valósult meg a program? A tervezett programok havonta, egyidőben kerültek megszervezésre a 

kaposvári és a mi óvodákban.
Milyen témákat ölelt fel? A programok fő témái: a népzene és a kortárs zene, a magyar nyelv, a 

magyarsághoz kapcsolódó hagyományok, értékek. 
Milyen tevékenységek révén kerültek a témák feldolgozásra? A projekt során változatos eseményeket 

szerveztünk: színdarab előadása, vizuális kiállítások, gyerekműsor megtekintése, egyéb művészeti ágak 
beavatása mindennapjainkban, ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományok felelevenítése, értékek ápolása. 

Miben erősített meg minket a projekt? Ez a projekt is bebizonyította, hogy könnyebb, ötletesebb, 
élvezetesebb csapatmunkában dolgozni.

Mit tanultunk a kaposvári kollégáktól? Hogyan lehet a zenét még hangsúlyosabbá tenni az óvodai 
nevelésbe, változatos megoldásokat a szabadtéri tevékenységekre, kirándulásokra, új ötleteket a 
magyarságtudat kialakításához, megerősítéséhez.

Milyen jó gyakorlatokat osztottunk meg mi? A projekt során kidolgozott szakmai anyagba a következő jó 
gyakorlatokat mutattuk be: a korai kétnyelvűség kialakításában használt nyelvi fejlesztőprogramot, az óvodai 
néptáncprogramot, a Játszó-és alkotóház programot, a zenei, mondókázós programot, a testvéróvodai-
testvériskolai programunkat.  

Mit építünk be az új ötletekből a saját programunkba? A jövőben is lesznek tematikus napok, nagyobb 
hangsúlyt fektetünk a közös óvodai eseményekre, általában a zenei- és a szabadtéri tevékenységekre. 

Mi maradt ki a tervezett programok közül? A járványhelyzet miatt, sajnos, nem kerülhetett sor a 
kaposvári kollégák temesvári látogatására. Ami késik, nem múlik, szeretettel várjuk őket akkor, amikor ez 
lehetséges lesz.

Kinek az együttműködésével valósultak meg a helyi programok: a projektcsapat tagjai: Barabás 
Mónika, Debreczeni Cintia, Erdei Ildikó, Iliescu Júlia, Kele Lídia, Kis Ágnes, Molnár Kármen, Orosz Sándor, 
Pricop Elena, Salamon Katalin, Szabó Angéla, Tasi Ottilia-Gyönyvér. Egyes tevékenységek megvalósításában 
segítőink voltak: Tamássy Zsolt operatőr, a DÖK Mikulás-csapata, az aradi belvárosi Baptista bábcsoport, 
Major Gabriella könyvtáros, Nagy Áron és Toma Oana Roxana, táncoktatók, a III. H, a testvérosztályunk. 
Külön köszönet az óvodai szülői közösségnek!

Kérdezz felelek az ERASMUS+ Óvodai-iskolai stratégiai 
partnerségek Kaposvár-Temesvár HOME projektről 

(2019-1-HU01-KA229-0600938_2)
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A megfejtés az év azon időszaka, amely a nagy-
böjt kezdetéig tart és ilyenkor vidám mulatságokat, 
bálakat szerveznek.

Találd ki a kérdések alapján a szavakat és írd be a rácsba. Az eredmény egy téli időszak (sárgával jelölve).

Vízszintesen és függőlegesen beírni a jobb oldalon levő szavakat a négyzetrácsba. Marad majd 
négy szó, amiből kijön a vicc poénja:

Például: a SKÁLA ‘K’ betűjétől függőlegesen indulva, keressük meg azt a négybetűs szót, ami 
‘K’-val kezdődik.

- Jean, pöttyös a ribizli?
- Nem, uram.
-…

Fórika Tímea, Lépésről lépésre II. osztály

Fórika Tamás, Lépésről lépésre III. osztály

Ninaci Eszter, Lépésről lépésre IV. osztály

Kétbetűs szavak:
DO, SN, AD, NO, ÁL, ÁT, ÓM
Hárombetűs szavak:
LÁM, APÓ, EKE, PÓK, ÉPP
Négybetűs szavak:
MATT, KOPP, AKAD
Ötbetűs szavak:
SKÁLA, ÜLTET, MÉRET, AKKOR, 
ETTEM, ARRÓL
Hatbetűs:
MEGINT
Hétbetűs:
KATICÁT, DOPPLER

1: Sütemény: kicsi és kerek, tenyeredbe beleférek. 
     Mi lehetek?
2: Piros, szaftos, fi nom gyümölcs vagyok. Mi lehetek?
3: Piros vagyok, de nem gyümölcs. Mi lehetek?
4: Ragadozó madár vagyok. Mi lehetek?
5: Négy lábon állok, terítő a ruhám. Mi lehetek?
6: Állandóan sütök, mégsincs kenyerem. Mi lehetek?
7: Nyáron a kéményeden csücsülök. Mi lehetek?

Rejtvények

Mureșan Emma India, Hagyományos II. osztály

1. Madár kicsinye
2. Mindenevő háziállat kicsinye
3. Illatos, tüskés virág
4. Háztartási gép
5. Déli gyümölcs
6. Alszunk rajta
7. Zöld szőrmók, aki nem szereti a Karácsonyt.
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Megoldások:

- Jean, pöttyös a ribizli?
- Nem, uram.
- Akkor megint katicát ettem.

Focilabda
- A maga férje olyan, mint egy focilabda.
- Miért?
- Minden reggel a kapuban találom, berúgva...
  

Fociznak
A bogarak fociznak a réten. A hőscincér 
odamegy az egyik padon ülő bogárhoz és 
megkérdezi:
- Te miért nem játszol?
- Nem látod? Én vagyok a cserebogár.

Végeredmény
Hazamegy Pistike a focimeccsről, és büszkén 
újságolja:
- Képzeld, papa, két gólt is rúgtam!
- Nagyszerű. És mennyi lett a végeredmény?
- 1:1

Matektanár
Két focista beszélget:
- Képzeld, a matektanár megbuktatta a fi amat!
- És kapott érte sárga lapot?

Részeg focista 
- Mit mond a részeg focista?
- ???
- Berúgtam!

Mértékegység
A tanárnő azt kéri a gyerekektől, mondjanak mér-
tékegységeket.
- Centiméter - mondja Lajcsi.
- Méter - mondja Ilike.
- Kilométer - áll fel Lilike.
Peti is jelentkezik:
- A tizenegyes...

Focis viccek

A Mojang által létrehozott Minecraft játék sokunk kedvence. 
Ebben a játékban két játékmód van. A kreatív és a túlélő. A kreatív 
játékmódban minden elem meg van adva és azt építesz, amit akarsz, 
pl. házat, kertet vagy akár egy egész várost. A túlélő játékmódban 
pedig túl kell éld az ellenségeid gonoszságait, akik az életedre 
törnek. Barkácsolnod kell különböző eszközöket, állatokat 
kell elfognod, hogy a húsukból élelmet szerezz. A túlélőnek 
van egy fő célja, az, hogy el kell pusztítsa az endersárkányt. Az 
endersárkányhoz enderszemek vezetnek, de hogy könnyebben 
elpusztíthasd, te kell barkácsolj magadnak kardot és páncélt. 

Ha megölted az endersárkányt, elmondhatod, hogy győztél, vagyis „kivitted a minecraftot”. 
A játékot egyedül is, de barátokkal együtt is lehet játszani. 

Tudtad, hogy a Minecraft-ot már egyes oktatási projektekbe is bevezették? Kár, hogy a mi 
iskolánkban még nem!

Lőrincz Kund, Hagyományos IV. osztály

Minecraft – ki ne ismerné?
Nagy Levente, Lépésről lépésre IV. osztály
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A baranta a magyar nép harcos hagyományairól szól. Tagja vagyok a temesvári barantás 
csoportnak, ahol megtanulhatjuk, hogyan éltek őseink, mivel foglalkoztak, hogyan harcoltak. 
Az edzéseken ősi harci taktikákat gyakorolunk, mint a szablyavívás és az íjászat, de használunk 
karikás ostort, fokost és botot is. Mindemellett történelmet és ősi énekeket is tanulunk. Már 
többször jurtát állítottunk az iskolában, ahol bemutattuk  társainknak az ősi magyarok 
életmódját. Március 15-én megemlékező ünnepséget tartunk a szabadságharc hőseinek 
tiszteletére az óbesenyői obeliszknél. 

A barantázás a kedvenc időtöltésem, a csapat pedig olyan, mint egy nagy család. Ha kedvetek 
van, és elmúlik a járvány, csatlakozzatok a barantás csapathoz! Várunk!

Szendrey Dániel, Hagyományos IV. osztály

Nagyon szeretem a kaktuszokat. Három éve gyűjtöm őket, most már 
harmincöt különféle kaktuszom van. Úgy gondoltam, elmondok néhány 
fontos dolgot a kaktuszokról. Kaktuszt csak akkor tartsunk, ha világos helyen 
tudjuk őket tartani, pl. ablakpárkányon, mert néhány órát kell süsse a nap.

A Schlumbergera, közismert nevén a karácsonyi kaktusz, az egyik 
kedvencem. Virágjának színe változatos, lehet rózsaszín, fehér, sárga vagy 
piros. Ezt a növényt még „nezavarj-virágnak” is ismerjük, ezt a nevét onnan 
kapta, hogy 6 hónapot a házban kell tartani és 6 hónapot kint a levegőn.

Másik kedvencem a pozsgásos növények. A pozsgásokra 
nagyon kell vigyázni, mert ha túl sok vizet kapnak, akkor kipusztulnak, ezért ki kell 
lyukasztani a cserép alját, hogy kifolyhasson a felesleges víz. A pozsgások közé tartozik a 
crassula, közismertebb nevén a jádéfa és a pénzfa.

Az anyósnyelv az egyik legszívósabb növény. Meglehetősen nehéz kiírtani, mert nagyon 
ritkán kell locsolni és nem igényel sok meleget. Ez a növény kétségkívül tökéletes minden 
elfoglalt kertész számára, hiszen keveset kell foglalkozni vele.

A kaktuszok a homokos földet szeretik. Tudnivaló, hogy a kaktuszt télen kevesebbet 
locsoljuk, hogy nyáron szépen 
virágozzon. Ajánlatos nyáron kéthetente 
locsolni, télen pedig csak 3-4 hetente. 
A kaktusz földje mindig legyen száraz 
mielőtt meglocsoljuk. Ugyancsak 
ajánlott minden tavasszal átültetni a kaktuszokat egy nagyobb cserépbe, a nagyobb 
kaktuszokat viszont elég 3-5 évente átültetni .

A kaktuszoknak a leggyakoribb betegsége a gombásodás, ami a túl sok locsolástól és a rossz 
fényviszonyoktól keletkezhet. Ilyenkor a kaktuszt tegyük napos helyre és hagyjuk kiszáradni. 
Néhány hét alatt gyakran megszabadul a betegségtől.

Ha ezek után kedvet kaptál a kaktuszok gyűjtésére, bármikor a rendelkezésedre állok 
jótanáccsal. Megtalálsz a Hagyományos IV. osztályban.

Sipos-Máthé Albert, Hagyományos IV. osztály

Miért jó barantásnak lenni?

Kedvenc időtöltésem, a kaktuszok gondozása

Szabadidő, hobby



Balázs Anna Zsuzsanna,
Lépésről lépésre II. o.

Hindrich Ákos, Hagyományos előkészítő osztály

Lábadi Glória, Lépésről lépésre II. osztály 

Szűcs Petra, Hagyományos III. osztály

Szűcs Petra, Hagyományos III. osztály

Qiu Lingxin,
Lépésről lépésre előkészítő osztály

Székely Brigitta Dóra, Hagyományos előkészítő osztály 

Qiu Lingxin, Lépésről lépésre előkészítő osztály 


