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Ügyes matekosok 
 
A szentendrei Ferences Gimnázium évek óta meg-
szervezi kistérségi versenyét a matematikában je-
leskedők számára. Idén február 16-án vehettek 
részt a 7. és 8. osztályos tanulók az egyéni megmé-
rettetésen. 
 A kistérségi fordulót egy iskolai előzte meg, a fel-
adatok megoldásait azonban már akkor is a ver-
senyt kiíró intézmény pedagógusai javították. Vé-
gül a legmagasabb pontszámot elérő diákokat hív-
ták be szentendrei iskolájukba. Kistérségünk intéz-
ményei a hetedik évfolyamról három, a nyolcadik-
ról egy ügyes gyermeket delegálhattak a verseny-
re. Nagyon szép eredményeket érték el diákjaink a 
helyszíni döntőben is. A 7.-es tanulók versengésé-
ben Somlói Julia a 3., Szépvölgyi Bulcsú a 
4., Várszegi Barnabás a 11. helyet érte el, míg a 
8.-os diákok között a 11. lett Lezsák Benedek. 
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak, Nyer-
ges Évának, Tóth Juliannának és Veres Anikónak! 
 

Dobogós eredmények a területi „Szép Magyar 
Beszéd” versenyen 

 
A Kazinczy Ferenc nyelvújító nevéhez fűződő ver-
senyt már több mint 50 éve rendezik meg hazánk-
ban. Az egyik legrangosabb, legnagyobb múltú 
anyanyelvi megmérettetés ez, ahol az iskolai for-
dulótól egészen az országos döntőig juthatnak a 
szép és tiszta beszédű diákok. 
A szépkiejtési verseny területi fordulóján iskolán-
kat négy diákunk – Károly Virág (5.a), Szendrei 
Sára (6.a), Boros Blanka (7.a) és Kiss Bíborka 
(8.a) - képviselte február 8-án Pomázon. A gyere-
keknek ezen a fordulón is egy szabadon választott 
és egy zsűri által kijelölt szöveget kellett hibátlan 
kiejtéssel felolvasniuk. A szöveg hiba nélküli is-
mertetésén túl a helyes hangképzés, a tiszta beszéd 
a mérvadó. 
A versenyen az 5-6. korosztályos diákok között 
a 2. helyezést érte el Szendrei Sára (6.a), Kiss 
Bíborka (8.a) pedig a 7-8. évfolyamos tanulók 
között a 3. lett.  (A területi versenyen csak a to-
vábbjutó 1., illetve dobogós helyezéseket ismerte-
tik.) Felkészítő tanáraik: Major Katalin és Pákozdi 
Judit. 
 
 

 

Az immár történelmi múlttal rendelkező szépkiej-
tési verseny elindításához, a Kazinczy-díj megala-
pításához olyan szakmai tekintélyek neve kötő-
dik, mint Wacha Imre, Péchy Blanka, Deme 
László, Lőrincze Lajos, Z. Szabó László. 
A  példamutatóan szép nyelvhasználat, anyanyel-
vünk ápolása azonban nemcsak a versenyen részt-
vevők feladata, hanem mindannyiunk kötelessége 
napjainkban is.  
 

Dicsérő oklevéllel jutalmazták 
 

Biatorbágyon tartották meg március 12-én és 13-
án az V. Papp Lajos Regionális Zongoraversenyt, 
amellyel a nemrégiben elhunyt magyar zeneszer-
zőnek kívánnak emléket állítani. A rendezők cél-
jai között szerepel az is, hogy a szerző műveit 
népszerűsítsék a növendékek körében. A verse-
nyen budapesti és Pest megyei tanulók képvisel-
ték iskoláikat. Dicsérő oklevéllel jutalmazta a 
zsűri Hegyi Bálint (4. b) zongorajátékát. 
 

 
Gratulálunk a szép elismeréshez diákunknak és 

tanárának, H. Kürtösi Mónikának! 

HÍ REK 
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Országos első helyezést ért el  
zongorajátékával 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett XV. Országos Zongoraversenyt 
2019. március 29-e és 31-e között Nyíregyházán 
rendezték meg, melynek előkészítője és szakmai 
szervezője az Oktatási Hivatal volt. A rangos 
megmérettetésen a területi válogatókból 76 nö-
vendék képviselhette iskoláját. Hegyi Botond 
András zongorajátékát I. helyezéssel és Ver-
oszta Magda-díjjal jutalmazta a zsűri, melyet 
az egészen kimagasló teljesítményt nyújtó ver-
senyzőknek szoktak odaítélni. Botondot a 
„Gálahangversenyen” Johann Sebastian Bach G-
dúr prelúdiumának előadására kérte fel a zsűri. 
 
Felkészítő tanára H. Kürtösi Mónika volt, akit 

szintén Veroszta 
Magda-díjjal és a 
legeredménye-
sebb felkészítő 
tanárnak járó kü-
löndíjjal jutal-
maztak.  
 
Szívből gratulá-
lunk diákunknak 
és tanárának! 

 
 

Megyei döntőbe jutottak 
 

A Bendegúz Akadémia NyelvÉSZ Anyanyelvi 
Tanulmányi Versenyének első fordulóján kiváló 
teljesítményt nyújtott iskolánk két tanulója, így a 
megyei döntőbe jutottak. Lovas Zsuzsannát (2. c) 
Kemény Anna tanító néni, Kaposi-Kovács Mira 
Sárát (3. b) Nemesné Baján Panna készítette fel a 
megmérettetésre. 

 
 

Gratulálunk a gyerekeknek és tanáraiknak,  
további szép sikereket kívánunk! 

 
Színházban jártunk 

 
A János vitéz operát néztük meg március 16-án 
az Erkel Színházban. Az előadás három részből 
állt, nekünk a harmadik felvonás tetszett a legjob-
ban, Tündérország. A szünetben felkerestük 
anyukámmal Haumann Péter színészt és beszél-
gettünk vele. Ő a francia királyt játszotta. Nagyon 
szépen énekeltek, gyönyörűek voltak a ruhák is. 
 

 
Köszönjük szépen a szervezőknek az ingyen ka-
pott jegyeket, Budakalász Város Önkormányzatá-
nak, hogy fizette az utazás költségét. 

Hidasi Ráhel és Simon Sára (2. a) 

HÍ REK 
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A Parlamentben jártunk 
 

Magyar irodalomból a Szülőföldem szép határa 
témakör egyik olvasmánya a Parlament, ezért sze-
rettem volna, ha a gyerekek a valóságban is lát-
hatják a mi gyönyörű Országházunkat. 
 

 
 

A látogatást megelőző két magyarórán megpró-
báltam nekik bemutatni, elmesélni az építésével 
kapcsolatos tudnivalókat és érdekességeket. 
Olyan dolgokra is felhívhattam a figyelmüket, 
amikről az idegenvezető nem beszélt. Örömmel 
és ismerősként nézték azokat is. 
Jó hír, hogy a magyarországi általános és középis-
kolai csoportok  számára a látogatás díjmentes, 
sőt számunkra az utazás költségét is Budakalász 
Város Önkormányzata biztosította. Köszönjük a 
támogatásukat! 

 
Konkolyné Kazsu Monika 

és a 4.b osztály 
 
 
 

Minden eddiginél eredményesebb lett az idei 
jótékonysági bálunk 

 
Már hagyomány intézményünkben, hogy évente 
megszervezzük a „Szülők-nevelők” bálját. Ez az 
alkalom kiváló lehetőséget nyújt a jelenlévőknek 
a kötetlen beszélgetéshez, a felhőtlen mulatság-
hoz, kikapcsolódáshoz, tánchoz és a jótékony ada-
kozáshoz egyaránt. 
A programot idén február 9-én (szombaton) tartot-
tuk meg a Kós Károly Művelődési Házban. Az 
estet a Welldance táncosai nyitották meg, majd a 
nagyszerű hangulatot fokozta a Harmónia Tánc-
klub, a tanárok előadása, valamint a kubai tánco-
sok vérpezsdítő produkciója. A rendezvény mű-
sorvezetője a méltán ismert és népszerű Vágó Pi-
ros volt. A nagyvonalú felajánlásoknak köszönhe-
tően mintegy 80 db tombolatárgyat sorsoltak ki, a 
bál bevétele pedig minden eddigi rekordot megha-
ladva megközelítette a 600 ezer forintot.  Az ösz-
szeget a gyerekek és a pedagógusok hétköznapjait 
megkönnyítő eszközök fejlesztésére fordítjuk. 
 

 
A különböző felajánlások, a támogatójegyek vá-
sárlása, a szervezés költségeinek átvállalása mel-
lett az iskolánk két cégtől is kapott nagyvonalú 
adományt. Az ICO Zrt. színes krétákkal és írósze-
rekkel támogatta a mindennapi munkánkat, a Pen-
terra Kft. pedig 210 liter fehér és közel ugyaneny-
nyi színes lazúr festéket ajánlott fel az osztályter-
mek frissítéséhez. 
Köszönjük valamennyi támogatónknak a nagylel-
kű anyagi és tárgyi felajánlást! Köszönjük a gye-
rekek, a pedagógusok és a vendég fellépők fan-
tasztikus előadását! 
Köszönjük a szülői közösség áldozatos munkáját, 
hogy ez a felejthetetlen jótékonysági rendezvé-
nyünk megvalósulhatott! Találkozzunk jövőre is! 
 

HÍ REK 
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A svábok kitelepítésére emlékeztünk 
 
A 73 éve történt esemény településünket közvet-
lenül érintette. Erre a szomorú időszakra emlé-
keztek február 22-én iskolánk német nyelvet ta-
nuló diákjai. 
 

 
 
A megemlékezést a magyarországi németek 
himnuszának közös eléneklésével kezdték. Ezt 
követően a negyedik osztályos és felső tagoza-
tos diákok a 7.-esek megható műsorát tekinthet-
ték meg. A múltat idéző gondolatok megvilágí-
tották az események történelmi hátterét, míg a 
verses, zenés összeállítás a szomorú esemény 
hangulatát is felidézte. A megemlékezés végén 
igazgató úr és iskolánk DÖK polgármestere, 
Krucsay András elhelyezték intézményünk ko-
szorúját. Wagner Kati néni szívhez szóló szavai 
mindenkit elgondolkodtattak. 
Köszönjük a diákok és felkészítő tanáruk, Né-
meth Nikolett színvonalas munkáját. 
 
 
 

Regionális német szavalóverseny 
 

 
 
Idén április 10-én rendezték meg Dunabog-
dányban a német nemzetiségi szavalóverseny 
regionális fordulóját, ahol a területi verseny 
legjobbjai méretik meg magukat. Iskolánkat 
Hegyi Bálint 4.b osztályos, Vági Larina 5.a 
osztályos és Schuster Maximillian 5.c osztá-
lyos tanulók képviselhették. 
A  rangos versenyen derekasan helytálltak 
diákjaink, ezzel öregbítve a Kalász Suli hírne-
vét. Hegyi Bálint továbbjutott az országos for-
dulóba, az előkelő 2.helyezést érte el.  
Büszkék vagyunk mindhárom diákunkra, to-
vábbi sok sikert kívánunk nekik. Köszönet a 
szülőknek és felkészítő tanáraiknak. 
 

A németes munkaközösség 

HÍ REK—NE MET 
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Rendhagyó ünnepi megemlékezés 
 
Idén - a korábbi évektől eltérően - nem iskolánk 
falai között idéztük fel az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc eseményeit, hanem egy 
sikeres pályázatnak köszönhetően Szentendrén, 
a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján töl-
töttünk egy napot. Rendezvényünk sikeréhez 
nagymértékben hozzájárult, hogy a programo-
kat a Magyar Tartalékosok Szövetségének Pest 
Megyei Szervezetével történt együttműködés 
keretében valósítottuk meg. 

 

Az alábbiakban az egyik gyermek beszámolóját 
olvashatják: 
 

Az idei ünnepem  
 
Március 14-én a Magyar Honvédség Altiszti Aka-
démiájára mentünk. Sok akadályverseny és feladat 
volt. Nekem a gázmaszkos tetszett a legjobban. A 
célba lövést is kipróbáltam, de szerintem abban 
nem voltam olyan jó. Láttunk egy páncélkocsit, 
amiről kiderült, hogy bele is ülhetünk. Viccesnek 
tartottam, hogy az oldalán a magyar zászló lobo-
gott, belül pedig orosz betűk voltak. Sajnos hideg 
volt, az eső is szemerkélt. 
A versenyek, a játékok után bementünk a tornate-
rembe, átöltöztünk, készültünk a műsorra. Egyre 
több osztály jött be utánunk, majd a Himnusz el-
éneklése után elkezdtük az előadásunkat. Sokkal 
rosszabbnak képzeltem el a szereplést. Korábban 
nem szívesen álltam ki ennyi ember elé. Most Pető-
fi voltam. Szerencsére senki sem rontotta el a szö-
vegét, mindenki beleélte magát, és szerintem ezért 
is lett olyan jó az előadásunk. A végén nagyon 
nagy tapsot kaptunk, ami igazán jólesett. Sokan 
dicsértek meg minket, miután lementünk a 
„színpadról”. A műsor után elkezdődött az ered-
ményhirdetés. Nagy meglepetésemre harmadik he-
lyezettek lettünk, így az egész osztály ujjongott. 
Szerintem nagyon jó volt ez a nap. 
 

Pokorny Áron  
(5. a) 

 
 
 

HÍ REK 
 

https://matasz-pest-megyei-szervezete.webnode.hu/
https://matasz-pest-megyei-szervezete.webnode.hu/
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VÍZ = ÉLET 
Ebben a tanévben a víz világnapja alkalmából a 
Kalász Suli tanulói és tanárai egy különleges 
kép alkotóivá váltak. 
Ezen a flashmobon mindenki egy pici részét ké-
pezte egy hatalmas képnek. Miután minden ta-
nuló megérkezett az iskolába, felcsendült egy 
előre megbeszélt zene, melynek hallatán a gye-
rekek és tanáraik kivonultak az udvarra, majd a 
számukra kijelölt helyre álltak. A felső tagozat 
Magyarország határvonalát, fő folyóit, valamint 
legnagyobb tavát jelenítette meg. Az alsó tago-
zatos gyerekek ugyanekkor egy fontos üzenetet 
„írtak magukból” a világ számára: 

 
A víz = élet 

Vigyázzunk rá!  
Attól függően, hogy határvonalat, vizet, esetleg 
szöveget jelenítettek meg diákjaink, egy kék 
vagy piros lappal kezükben érkeztek a helyszín-
re. Ennek magasba emelésével teljesedett ki a 
látvány, rajzolódott ki a megálmodott kép: Ma-
gyarország, főbb vizei és a fontos üzenet, mely-
lyel a vízre, mint éltető elemre, és védelmére 
hívtuk fel a gyermekeink, valamint a világ fi-
gyelmét. A tavaszi szél vizet áraszt kezdetű nép-
dal közös eléneklése után megkezdődött a kiraj-
zolt kép és az üzenet megmozgatása. Egy gyö-
nyörű zene lüktetésére összehangolt mozgásba 
kezdtek diákjaink. Állóképből mozgóképet, 
mozgóképből állóképet varázsoltak. A mozgás 
jelképezte a folyók áramlását, a tó felszínének 
hullámzását. Mindezt hihetetlen fegyelemmel 
varázsolták a gyerekek az udvarra. 
Persze nagyon örültek diákjaink, amikor meg-
tudták, hogy ezt a „táncot” egy drón és a buda-
kalászi televízió is rögzíti. Az elkészült felvéte-
leket a Föld világnapján közösen is megnézzük 
a tornateremben. 

Szívet melengető volt ennek a sok gyereknek a 
fegyelmezett munkáját látni. Az összetartozás 
élménye, a közösen tenni akarás valami fontos 
dolog érdekében, a zenére mozgás együttes át-
élése megható látványt nyújtott.  
 
 

Diákjaink a TeSzedd! akció segítői voltak 
 
Az országos önkéntes akció keretében március 
23-án (szombaton) a 11-es út mellett futó, fel-
újított kerékpárút környékét takarították ki tanít-
ványaink és szüleik. A szervezés és a szemét-
szedés a CivilKalász és a Társaság az Élhető 
Szentendréért Egyesület közös programja 
volt. A takarításban nagy segítségükre voltak 
iskolánk tanulói, akikre nagyon büszkék va-
gyunk. 
 A lelkes diákok: Orosz Boglárka, Orosz 
György, Szabó Bendegúz, Szabó Borostyán, 
Szép-Magyar Dorka, Szép-Magyar Gellért.  
 
 

HÍ REK 
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A boldogság világnapja 
 

„A boldogságkeresés az emberi lét egyik alap-
vető célja.” Iskolánkban március 20-án a Bol-
dogságprogram keretében a 4. b osztályos gye-
rekek emlékeztek meg a jeles napról. 
 
Az ENSZ 2012-ben nevezte ki ezt a dátumot 
nemzetközi világnappá. Az ötlet Bhutánból 
származik. A kis buddhista királyságban az ural-
kodó bevezette a bruttó nemzeti boldogság fo-
galmát lakosai jólétének a mérésére, mivel ez 
többet elárulhat a boldogságszintjükről, mint a 
GDP.  

 
 

A boldogságot minden ember másképp akarja 
elérni, mindenkinek mást jelent. Fontos és igen 
nagy feladata életünknek, hogy vegyük észre az 
apró örömöket. Például azt, hogy képesek va-
gyunk járni, a kezünkkel alkotni, érezni az illa-
tokat, az étel finom ízét, egy kedves szó örömet 
adó erejét; látjuk a kedves ismerősünk moso-
lyát, azt, hogy a másik ember segíteni szeretne 
nekünk. Napjainkat így tehetjük valóban bol-
doggá. 
 

 

 

 

 

 

 

Mi is az autizmus? 

Sok felnőtt talán meg sem tudná pontosan fogal-
mazni a lényegét, iskolánk tanulói azonban egy 
különleges program részeseiként ismerkednek 
meg vele. 

Ebben a  tanévben a 3.c osztály részt vesz a 
MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kuta-
tócsoportjának kísérletében. A kutatócsoport 
kiemelten vizsgálja az általuk kidolgozott 
"Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program" 
hatásait. A program az autizmussal élő gyerekek 
pszichológiai jól-létének javítását célozza meg 
az osztálytársak tudására, megértésére, valamint 
gyakorlati stratégiákra épülő befogadás és támo-
gatás előmozdításával. 

A tizenkét héten át tartó programsorozatban heti 
egy-két órát fordítunk a Csillagbusz című mesé-
re épülő történetek, helyzetek feldolgozására. 
Ezek megkönnyítik, hogy a gyerekek megértsék 
az autizmussal élők nehézségeit, majd segíteni 
tudjanak egymásnak, de azt is, hogy felismerjék 
a különbözőségeinket, az eltérő megoldási stra-
tégiákat, és egyben a másik elfogadására, a 
konfliktushelyzetek békés megoldására vezes-
sék őket. A program része az autizmus világnap-
jára (április 2.) való felkészülés, felhívni az is-
kola tanulóinak a figyelmét az autizmus lénye-
gére. Ennek keretében felhívó plakátokat készí-
tettek a 3. c osztályos gyerekek, s meglátogatták 
a többi alsós osztályt. Egy kis meglepetéssel is 
kedveskedtek társaiknak, amit saját kezükkel 
készítettek, valamint pár szóban elmesélték ne-
kik, mit is jelent autizmussal élni. 

Köszönjük a MASZK-nak, hogy részesei lehe-
tünk ennek a programnak. 

 

 
 

 

HÍ REK—ADJ ESE LYT! 
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HÍ REK—SPORT 
 

Első helyezést ért el több síversenyen 
 

Kovács Benedek, iskolánk 7.a osztályos tanulója 
a Fogarasi Síiskola versenycsapatának tagjaként 
idén már számos síversenyen vett részt. Több do-
bogós eredményéről számolhatunk be. 
Ausztriában, Murauban rendezték meg január 13-
án a VII. Völkl Kupát, ahol első helyezést ért el. 
Ugyanott tartották meg előző nap, január 12-én 
a Relax Hotel-Opel De-Fer Kupát, ahol szintén a 
dobogó első fokára állhatott U14-es korosztály-
ban. A St. Lambrecht síterepén megrendezett XII. 
Rozmaring Kupa-Kovács Dani Emlékversenyen 
január 26-án pedig az 5. helyezést szerezte meg. 
Szívből gratulálunk diákunknak a szép eredményei-
hez! 

 
 

Futóbajnokság 
 

Idén Dunakeszin rendezték meg a Diákolimpia Me-
zei Futóbajnokságot. Iskolánkat Csikós Boglárka, 
Jánosi Johanna, Szabó Borostyán, Szendrei Sára, 
Fábri-Nagy Sebestyén, Petrik Tamás, Nagy Már-
ton, Holkó István, Marekkel Botond, Laskai Leven-
te, Szépvölgyi Bulcsú, Szücs András, Friedrich 
Gergő és Szalai Ferenc képviselte. Mindkét távon 
(1500 és 4000 m) remekül teljesítettek a gyerekek. 
Fábri-Nagy Sebestyén a 3. korcsoport 216 indulója 
közül a 8. helyezést érte el, Szépvölgyi Bulcsú pe-
dig a 4. korcsoportban 153 versenyzőből a 32. lett. 
Gratulálunk nekik! 

Ezüstérmes röplabdások 
 

 
 
Diákolimpiát rendeztek március 29-én a Szent-
endrei Református Gimnáziumban. Iskolánkat a 
körzeti fordulón a 7. és 8. osztályos lányokból 
álló csapat (Pelles Réka, Holkó Szilvia, Nagy-
May Liliána, Bódi Fanni, Bagdi Fanni, Sze-
kerczés Anita) képviselte. Tanulóink ezüstérmet 
szereztek, így a megyei döntőbe jutottak.  
Gratulálunk az ügyes lányoknak, valamint felké-
szítő tanáruknak, Vetró Mátyásnak! 
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VOLLÉ 2020-Röpsuli 

Iskolánk diákjai - Jolsvai Petra, Nagy Boglár-
ka és Verebes Lili - a Globe KHSE színeiben 
február 23-án röplabda kupán vettek részt. 

 

 

A 2018/2019-es tanév második „Röpsuli torná-
ján” 55 induló között két mini csapattal képvisel-

tette magát az egyesület. Végh Attila tanítvá-
nyai két hónap alapozó jellegű edzés után álltak a 
pályára, s mutatták meg az addig elsajátított tudá-
sukat, mely biztos alapot jelentett a győzelemhez. 

Edzőjük beszámolójában elmondta, „a lányok 
elkezdtek egymásra figyelni a pályán, buzdítot-
ták, biztatták egymást a nehéz pillanatokban is”. 
A csapategység tehát rendkívüli módon mutatko-
zott meg. Ez persze nem csupán az új szerelésnek 
(meznek és sportnadrágnak) volt köszönhető, 
sokkal inkább a kitartó közös felkészülésnek, tu-
dásnak. A nap végén sok-sok nyertes és csapa-
tonként mindössze egy elvesztett mérkőzéssel 
zártak diákjaink. Ennek megfelelően az egyesület 
mindkét csapata végül az előkelő második he-
lyet szerezte meg. Szívből gratulálunk diákjaink-
nak és edzőjüknek, Végh Attilának! 

 

Labdarúgás 
 
Diákolimpia körzeti döntőjén vettek részt a 7. és 
8. osztályos fiúk 2019. március 29-én. Tanulóink 
az izbégi sportpályán fociztak a szentendrei, a le-
ányfalui és a pomázi iskolák diákjaival. Nagy el-
szántsággal, szép, okos játékkal a 4. helyet sike-
rült megszerezniük. 
 

 
 
A csapat tagjai: Petrikó Péter (kapus), Bernáth 
Soma, Szalai Ferenc (8. oszt. tanulók), valamint 
Holkó István, Laskai Levente és Marekkel Botond 
(7. osztályos tanulók). Kísérőjük Nagy Zsófia ta-
nárnő volt. Gratulálunk az ügyes játékhoz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barabás Aliz (5.a) rajza 

HÍ REK—SPORT 
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Tavaszi sport a biciklizés 

Amikor eljön a tavasz, sokan veszik elő a  bicik-

liket és a motorokat. Én most a biciklikről fogok 

írni nektek, mert Andrea néninek nem tetszik a 

motoros  téma, vagyis az, ha egy gyerek ír róla.  

Érdemes tudni, hogy az első biciklit Karl von 

Drais von Sauerbronn báró találta fel 1817-ben,  

amelyen még nem volt pedál, de kormány már  

igen. Kirkpatrick Macmillan 1840-ben megal-

kotta az első pedál meghajtású biciklit, de saj-

nos ebben az évben meg is volt az első biciklis 

bírság, mert elütött egy gyereket.                                                             

 

Pierre Michaux 1861-ben kidolgozta az első 

közvetlen meghajtású biciklit, amit velocipéd-

ként bocsátott megvételre. 1885-ben készült el a  

világ első biztonsági kerékpárja. A nagyméretű 

első kerékkel szemben lánccal hajtott, 76 cm 

átmérőjű hátsó kereket alkalmaztak mindkét ke-

reket lassítani képes fékekkel. Az áttétel tetsző-

legesen állítható volt, nem függött a kerék mére-

tétől. Végül John Boyd Dunlop találmánya 

nyújtott megoldást: a felfújható tömlő. Edouard 

Michelin ezt öltöztette védőruhába, azaz ab-

roncsba, kialakítva ezzel a mai napig bevált, 

szelepen át pumpálható tömlő/köpeny rendszert. 

De ennyi elég is a bicikli történetéről! Fontos,  

hogy a kerékpárodon legyen rendes fék,  jól mű-

ködjön, és a kereket tartó csavar is legyen szo-

ros, mert senki nem örül annak, ha kiesik az 

egyik kereke. Vigyázzatok ezekre a dolgokra, 

mert  nagy esés lehet a vége! Vigyázzatok ma-

gatokra! 

Lakatos Gergő (6.c) 

 

 

A horgászat 

A horgászat manapság már nem a megélhetésről 

szól, hanem inkább hobbinak jó. Már az ősem-

berek is halásztak, de ők nem azért, hogy szóra-

kozzanak, hanem élelemszerzés céljából. Elme-

sélem nektek az én a módszeremet.  

 

 

 

 

 

 

Elő- ször 

elővesszük a felszerelést. Felszerelésünk: kétfé-

le csali, horgászbotok, vödör, szék. Mi ezeket 

visszük magunkkal, ha pecázni megyünk. Elő-

ször felszúrom a csalit a horogra, ami többnyire 

kukorica, de néha csonti. Ezután bedobom a víz-

be a horgot. Ha megsüllyed az úszó, megrántom 

a botot, és ha van valami rajta, akkor kihúzom. 

Ezután megtisztítjuk a halat és megsütjük, majd 

megesszük. Irány horgászni, mert itt a tavasz!  

Lakatos Gergő (6.c) 

       

Kép forrás: http://www.gyomaendre.hu/hu/info/
horgaszat/horgaszvizek-halallomany/harmas-
koros.html 
Forrás:http://bikemag.hu/alapismeretek/

kerekpartorteneti-attekintes  

 

 

SZABADÍDO  
 

http://www.gyomaendre.hu/hu/info/horgaszat/horgaszvizek-halallomany/harmas-koros.html
http://www.gyomaendre.hu/hu/info/horgaszat/horgaszvizek-halallomany/harmas-koros.html
http://www.gyomaendre.hu/hu/info/horgaszat/horgaszvizek-halallomany/harmas-koros.html
http://bikemag.hu/alapismeretek/kerekpartorteneti-attekintes
http://bikemag.hu/alapismeretek/kerekpartorteneti-attekintes
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A versíró pályázat eredménye            

Nagy örömünkre, kitűnő alkotások érkeztek a 
költészet napja alkalmából meghirdetett versíró 
pályázatra. Összesen 28 szerzőtől 19 pályamű-
vet bírálhatott a zsűri – társszerzők is voltak -, 
ezek közül hat bronzpennát, hat ezüstpennát és 
7 aranypennát nyert. 
Külön dicséret járt a 4. a osztály alkotóinak, 
akik egy csodálatos „verscsokorba” kötötték 
munkáikat. 
Köszönjük a verseny meghirdetését, lebonyolí-
tását Jeney-Till Melindának és Till Csabának. 

Eredmények: 

 aranypenna:  Ruprecht Kinga 6. a, Ha-
vasi Duró Hanna Lili 4. a, Fullajtár Zita 
Sára 4. a,  Graur Nóra 7. b, Nagy Bejke, 
és Forgács Fédra 3. b, Rendek Boglárka 4. 
a, Csikós Rea Boglárka, Vaik Noémi 4. a 

 
 ezüstpenna: Iharosi Bendegúz 3. c, Gu-

lyás Borbála, Hodosi Léna, Lyócsa Anna 
Orsolya, Ungvári Nóra 4. b, Petrik Tamás 
6. a, Joó Nikolett 5. c, Urbán Vivien és 
Debreceni Vanda 4. a, Tomka Mátyás, 4.b 
Hóbor Dominik, 4.b,  Kor Benedek 4. b 

 
 bronzpenna: Illényi Csanád 4.b, Tomka 

Mátyás Boldizsár 4. b, Okányi Csenge 5. 

c, Sárosi Zsófia 3. a, Machó Bese 4. a,  

Fekete Anna 4. a, Mikó Nikolett 4. a 

 

 

 

 

Közös versmondással és versennyel ünne-
peltük a költészet napját 

„A csoda nem a vers, hanem az őt befogadó 
gyerek. A csoda a kapcsolat. A csoda az ado-
mány, ami a költészet.” (L. Békési Júlia) 

Iskolánkban április 4-én a felső tagozatos ta-
nulók mondhatták el kedvenc magyar költő-
jük versét, április 9-én pedig az alsó tagoza-
tos diákok számára rendeztük meg versmon-
dó versenyünket. A kicsik programján Wieszt 
Józsefné, Szabó Anna Mária és Begala Tí-
mea értékelte az előadásokat, míg a nagyob-
bakat Major Katalin, Pákozdi Judit és Séra 
Andrea hallgatta meg. 
Tanulóink intézményünkben április 11-én 
Nagy László Adjon az Isten című versét 
mondták el együtt, majd ennek a költemény-
nek a megzenésített változatát hallgatták 
meg. 
Már hagyomány városunkban, hogy ezen a 
napon a Kós Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár épületében egy versmondó gálával 
ünnepeljük meg a költészet napját. A rendez-
vényen idén is hat alsós és hat felsős tanuló 
képviselte iskolánkat. 
Április 11-én az alsós gyermekek közül Tom-
ka Blanka (2.a), Sefranik Lajos (2.a), Berta 
Boglárka (2.b), Tóth Luca Hanga (3.c), Hó-
bor Dominik (4.b), Tomka Mátyás Boldizsár 
(4.b), a felsős diákok közül pedig Károly Vi-
rág (5.a), Kiss Barnabás (5.a ), Okányi Csen-
ge (5.c), Székely Bianka (5.c), Gaal Dávid 
(6.a) és Deep Krish (6.a) örvendeztette meg 
előadásával a verseket 
kedvelő közönséget. 
Köszönettel tartozunk 
minden kedves és lel-
kes versmondónak, 
hogy emlékezetessé 
tették e jeles napot; a 
szülőknek, hogy es-
ténként gyermekük 
kezébe egy-egy gyö-
nyörű, vagy éppen 
humoros verset adtak. 
 
 

KULTU RA 
 

KULTU RA 
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Adj enni a kutyának! 

És inni a sok virágnak! 

Mire mindezzel végzek, 

Eszembe jut tényleg, 

milyen nyugalomban  

élhetnék, ha én is teknős lehetnék. 

Havasi Duró Hanna Lili (4.a) 

Húsvét hétfőn 

Húsvét hétfőn 

kimentem a 

kertbe tojásokat 

láttam rejtve. 

 

Hoztam is 

egy kosarat 

beleszedtem 

jó sokat. 

 

Láttam is 

egy nagyon  

szépet ami 

arany s ékes. 

     Graur Nóra 7.b 

Mint eső után 

A szivárvány 

úgy ragyogott 

a tojáskám. 

 

Nagy Bejke, Forgács Fédra (3.b) 

 

 

Az élet 

Az élet egy gyorsan lepörgetett képlet, 

a munka mellett sok dologra késztet. 

A szabályokat tartsd be, ezt mondják nekünk, 

így soha bajba nem kerülhetünk. 

 

A szívünk, mint egy üvegpohár,  szilánkokra 

törhet, 

ezért a szeretteid soha ne bántsd meg. 

Ha megbántod bűnhődni fogsz érte, 

a szeretteid szeretnek, ezt becsülni kéne. 

Graur Nóra (7.b) 

 

Egy teknős élete 

Néha magamban elgondolkodom 

miközben Franklint bámulom. 

Mit csinálhat egy teknős egész nap? 

Ezt kérdezem egyre csak. 

 

Mit gondolhat? 

Mit érezhet? 

Amikor a vízben ténfereg. 

Olyan unalmas lehet az élete, 

Nem lát se tv-t, se tabletet. 

 

Bezzeg én: suli, edzés, lecke, 

Anyu is csak unszol érte. 

Hanna rakd rendbe a szobád! 

Pakold el az összes ruhád! 

 

 

KULTU RA—DÍA KTOLL –VERS 
 

Bevittem a házba, 

hogy mindenki 

lássa, a szép hímes 

tojás a locsolókat várja. 
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Kreatív, szép jelmezek, 

miket nem is képzeltetek. 

A végén tapsvihar, 

s ujjongástól hangzavar. 

 

Ó, ha én is színész lehetnék! 

Hozzá szépen énekelhetnék! 

Kollégája lehetnék Zoltán Áronnak! 

Na máris megyek, s megmondom anyukámnak! 

 

Ruprecht Kinga (6.a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pálinkás Kinga 6.b 

A színház varázsa 

 

Szeretem a színházat, 

én mondom: szemet szikráztat. 

Hidd el: páratlan élmény, 

mint a tiszta égbolton a napfény. 

 

Megérint a varázsa, 

Ahogy felhangzik a nézők duruzsolása. 

Lassan, lassan kialudnak a fények, 

s felbukkannak a színészek! 

 

A függöny felgördül - 

Áron hangja felzendül. 

Eltörpülve nézzük a darabot, 

szívünk már hallja is a dallamot! 

 

Lehetsz Júlia, Nemecsek, vagy épp Hamlet… 

...veled minden megtörténhet! 

Figyelmesen fürkészd az arcjátékot, 

miközben nézed a vígjátékot, 

 

arcodra mosoly születik, 

a színészek pont ezt keresik. 

Nézd csak! A színház a csodák világa, 

a színészek képesek életre-halálra. 

 

KULTU RA—DÍA KTOLL—VERS 
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- Úgy sajnálom! Nálunk meghúzhatod magad - 

mondta a kutyák királya, de egy kissé zavarban 

volt. 

- Köszönöm – hálálkodott az óriás. 
- Szívesen - mondta Fox király. - A szüleid mit 

dolgoznak? 

- Anyám mosónő, apám tábornok. 

Teltek, múltak az évek, amikor egyszer csak nagy 

hadsereg jelent meg a kutyák földjén. 

- Ők meg kik és mit akarnak? – kérdezte az uralko-

dó az embert.  

-Ők a katonák és az országodat akarják. 

- És ugyan miért? – értetlenkedett Fox. 

- Hogy az övék nagyobb legyen. Szomszédos or-

szágokkal vesztek össze és azt szeretnék megmu-

tatni, hogy ők többen vannak és erősebbek. 

- Azt ugyan nem fogják megkapni! Mopsz! 

- Igen, felség?  

- Teljes készültséget rendelek el! 

- Minek felség? 

- Hadba vonulunk.  

- Igenis felség!  

- Én addig felmegyek a barna golyó ágyúhoz! 

- Tűz! Miénk lesz az ország! Támadás! - hallat-

szott a kiáltás az emberek felől. 

- Mi? Ezek máris le akarnak minket rohanni? 

- Igen, felség! 
- Te csak ne ugass, inkább harapj, ahol csak tudsz! 

- Igenis. 

Egy nagy füves pusztán vívták meg a csatát, a két 

ország között, ahol se folyó, se tó, se patak, fából 
is csak egy-kettő volt, de azok inkább csak csupasz 
ágaikat meresztették az ég felé, gyümölcsöt sem 

hoztak.   
A kutyák hősiesen védték országukat a nagy túl-
erővel szemben. 

- Híííjjjja! - hangzott a katonák felől. 

- Vau, vau! – válaszolták a kutyák, akik álltalában 
néma csendben harcolnak.  
De így is elég nagy volt a hangzavar. 

A kutyák világa 

 
Kutyaország nyugodt hely volt, tele vidáman 

csaholó boldog ebbel, ahol mindenki értette 

egymást, mert egy nyelvet beszéltek. Élhettek is 

nyugalomban, mert az ország emberi szem szá-

mára szinte láthatatlan módon húzódott meg egy 

kellemes öbölben, ahol minden megvolt ahhoz, 

hogy békében éljenek.  

Fox királynő és Fox király - akik természetesen 

kutyák voltak - csak ültek a trónon, hallgatták az 

alattvalókat, és próbálták megoldani a felmerülő 

problémáikat. 

Egyik reggel, amikor még alig hajnalodott, de 

már az első polgárok megjelentek gondjaikkal, 

vagy örömeikkel, egyszer csak befutott Mopsz 

palota őrmester és elkezdte ugatni: 

- Felség! Egy ember közeledik Észak felől! Mit 

tegyünk? - hadarta zilálva. 

- Hmm! - tűnődött a király. - Készítse fel a ki-

rályságot! – parancsolta. 

- Igenis királyom. Lehet egy kérdésem?  

- Na, mondod, vagy csak ott állsz? 

- Riadóztassam a csontvédséget, hogy legyenek 

készek egy esetleges támadásra? 

- Hát persze. 
- Rendben felség! További szép napot! – vak-

kantotta, majd elment. 

- Jaj, ez a Mopsz! Néha úgy zavarba tud jönni – 

gondolta magában az uralkodó, de kis idővel 

később már ő is látta mekkora a baj.  

- Jaj, ne! Ez az ember észrevette Kutyaországot, 
ilyen ritkán fordul elő! Gyorsan, a barna golyó 
ágyúhoz! Három, kettő, egy, TŰZ!  Adjunk ne-

ki! Gyerünk! –kiáltotta Fox király. 
- Ne bántsatok! Jó szándékkal érkeztem. – mon-

da az óriás. 

- Tényleg? – a kutyák meglepődtek. 

-  Igen. Otthonról elküldtek, mert rosszalkod-

tam. Most új otthont keresek. 

 

KULTU RA—DÍA KTOLL—MESE 
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- Rendben – felelt a király és mosolyogva intett a 

szakácsnak, hogy mire visszaérnek, olyan vacsorát 

készítsen, hogy mind a négy mancsot végig lehes-

sen nyalni utána. 

Amikor hazaért a családfő meg a fia, szintén nagy 
volt az öröm. Hát még akkor, mikor mindenki 

megtudta, hogy egy csodaszép, békés országba 
költözhetnek. 

Nagy Márton (5.b) 

 

Graur Nóra 7.b 
 

- „Aúúúúú!” és „Nyihaha!” 

Aztán hirtelen abbamaradt a 

harc. A katonák és a kutyák is 

visszavonultak. A csata végén 

két ember maradt a réten: az ez-

redes és a fia. 

- Apa! 

- Fiam? – az apa meglepődött, de 

melegség öntötte el a szívét. 

- Mit akartok a kutyáktól? Így is elég nagy az 

országotok, hagyjátok meg ezt a kis földet ne-

kik, hogy békében élhessenek, mint eddig! 

- Szükségünk van az országukra, hogy mi le-

gyünk a legnagyobbak. 

-  Akkor végleg elveszítesz engem. Ők befogad-

tak és segítettek nekem. Nem ártanak senkinek. 

Mi értelme mindenáron a legnagyobbnak lenni? 

-Igazad van. Nem szeretnélek újra elveszíteni, 

örülök, hogy jól vagy. Nem akarsz hazajönni? 

- Minek!? Itt sokkal jobb, mint otthon. 
Ekkor az ezredes elsírta magát  

- Úgy hiányoztál már. 

-Te is – ölelte át az apját a fiú. 

- Sajnálom, de biztos nem jössz haza? 
- Már nagyon megszerettem ezt az országot, 

nem tudom, milyen lehet hazamenni? Mi van, 
ha anyám nem vár haza? Vajon élnétek itt ve-
lem Kutyaországban?   

- Lehet róla szó – válaszolt az apa reménykedve. 

- Remek. Meg is kérdezem Fox királyt. 

- Felség! Nagyon szépen kérlek engedd meg, 

hogy én, és a családom az országodban élhes-

sünk! – könyörgött az apa. 

- Ez csak természetes! Titeket szívesen látunk 

bármikor.   

- Nem tudod elképzelni, mennyit jelent ez ne-
künk – hálálkodott.- Ezt elmondom a családom-
nak is! 

 

KULTU RA—DÍA KTOLL—MESE 
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- Mi a kedvenc angol verse, regénye? 

- Sajnos mostanában nincs annyi időm olvasni, 

leginkább az iskola tanulóinak dolgozatait olva- 

som, hol nagy örömmel, hol nagyon elszomorodva. 

Ugyanakkor régebben nagyon szerettem Jane Aus-

ten és William Somerset Maugham regényeit, pl. 

Pride and Prejudice; Sense and Sensitivity; Of Hu-

man Bondage stb.  

Ezeknek a műveknek a szókincse nagyon választé-

kos és természetesen egy picit régimódi, ugyanak-

kor pont emiatt tudnám ajánlani másoknak is. 

 - Melyik a kedvenc angol zenéje? 

- Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert angolul 

szinte már minden nemzet énekel és zenei téren én 

úgymond mindenevő vagyok.  

Ha kifejezetten az angolszász országokban szüle-

tett előadókra gondolok, akkor Queen, Prince, Tina 

Turner dalait kedvelem, ugyanakkor mostanában 

nem is angol nyelvű előadó a kedvencem, hanem 

francia. Indila hangja és dalai számomra a meg-

nyugvást jelentik, mintha hazaérkeztem volna.       

-  Mi a kedvenc növénye? 

- Ha egyet lehet csak mondani, akkor az orchideát 

választanám. Nagyon szeretem, hogy nem igényel 

túlzott gondozást, ugyanakkor, csodálatos virágai 

hosszú ideig megmaradnak.  

Kedvencem még a rózsaszín selyemakác, illetve a 

japán birs is. 

- Szeret kirándulni, ha igen, hová?  

- Nem sokszor van 

lehetőségem, de 

igen, szeretek és 

tulajdonképpen 

mindegy hová, 

csak menjünk. 

 

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek...” 

Ebben az évben jött hozzánk, angolt tanít. Sza-

bóné Rajnai Márta tanárnővel beszélgettem. 

- Szeret tanítani? 

- Tanítani nagyon szeretek, fegyelmezni viszont 

egyáltalán nem (a csúnya, bibircsókos, vasorrú 

banya szerepe tőlem igen messze áll.) 

- Tanított-e máshol és ha igen, hol?  

- Felnőtteket tanítottam magánóra keretében, 

illetve fiatalon céges tanfolyamokat vezettem. 

- Miért ezt az iskolát választotta? 

- Igazából ez fordítva történt, ennek ellenére 

nagyon örülök, hogy itt lehetek, hiszen én is a 

város lakói közé tartozom. 

- Mást is tanított, ha igen, mit? 

- Másik szakpárom a földrajz, de ezt a tárgyat 

még nem volt alkalmam tanítani. 

- Foglalkozott mással, ha igen, mivel? 

- Régebben logisztikusként dolgoztam, illetve 

legutolsó munkahelyemen egyetemi hallgatók 

tanulmányaikkal kapcsolatos ügyeit intéztem az 

ELTE-PPK-n. Itt munkám nagy részét a külföl-

di hallgatók felvételivel kapcsolatos eljárása töl-

tötte ki, amit azért nagyon szerettem, mert sok-

féle országból - pl. Kazahsztán, Szíria, Irán, Ör-

ményország, India - jövő fiatallal kerülhettem 

kapcsolatba, és bizonyos mértékben segíthettem 

nekik a kulturális különbségek okozta nehézsé-

geken túllendülni. 

- Tud-e ajánlani valamilyen más nyelvet? 

- Igen, mindenképpen. Angol után olasz nyelven 

kezdtem el tanulni, és szerintem nagyon köny-

nyen el lehet sajátítani, a két nyelvben megtalál-

ható rengeteg latin eredetű szó miatt. 
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- Van hobbija? 

- Nagyon szeretek kertészkedni, ez mindig ki-

kapcsol és feltölt. Másik dolog, ami még ilyen 

hatással van számomra, és teljesen el tud vará-

zsolni, azok az indiai ételek. Rendkívül gazdag 

és változatos a fűszerezésük, viszont, ha az alap-

anyagokat nézzük, akkor azok pedig teljesen 

egyszerűek.  

Otthon már nekem is vannak bizonyos speciális 

fűszereim (ezt most hosszú lenne felsorolni) va-

lamint jó pár szakácskönyvem, ezen felül részt 

vettem már indiai főzőtanfo-

lyamon is. Így próbálok fi-

nom ételeket készíteni csalá-

domnak, akik viszont nem 

mindig veszik nagy öröm-

mel, hogy az egyszerű zöld-

séglevesbe is gyömbér kerül, 

pedig lehet, hogy ennek is 

köszönhető, hogy a télen sze-

rencsére nem nagyon volt 

beteg senki.  

- Szeret utazni? Ha igen, 

hová?  

- Igen szeretek, leginkább 

kempingezni. Az úticél nyá-

ron egy tengerparti ország pl. 

Horvátország vagy Olaszor-

szág, de tulajdonképpen bár-

hol jól lehet érezni magun-

kat, csak a szeretteink legye-

nek velünk. Nagyon jó az a 

szabadság a kempingezés-

ben, hogy nem kell előre ter-

vezni, csak összepakolni és 

elindulni. A kényelmetlensé-

gek pedig pl. WI-FI hiány, várni kell a vacsorá-

ra; sátorállítás; összepakolás; bogarak a sátorban 

és azon kívül pedig összehozzák a családot. 

 

 

 

 

 

 

- Volt-e Angliában vagy valamilyen más angol 

nyelvű országban? 

- Először középiskolás éveim alatt - egy csere-

program keretein belül- lettem tagja pár osztály- 

és iskolatársammal együtt annak a csapatnak, akik 

kiselőadást tarthattak amerikai diákoknak a ma-

gyarországi iskolarendszerről ill. droghelyzetről 

az Egyesült Államokban. A 90-es évek elején ez 

nagy dolognak számított, mert közvetlen járat sem 

létezett Budapest és New York között, illetve a 

téma akkoriban még itthon gyermekcipőben járt, 

hiszen mi diákok is először hallottunk arról, hogy 

drogok egyáltalán 

léteznek és milyen, 

esetenként visszafor-

díthatatlan károso-

dást idézhetnek elő 

az emberi szervezet-

ben.  

A kint eltöltött egy 

hónap meghatározó 

élményt jelentett szá-

momra, óriási moti-

vációval bírt további 

nyelvtanulásomra. 

Később főiskolás 

éveim után, pályázati 

úton sikerült egy 

amerikai gyermektá-

borban gyermekfelü-

gyelőként 

„councellor”-ként 

egy egész nyarat dol-

goznom. Itt említette 

meg egy 9 éves kö-

rüli kislány, hogy 

olyan kiejtésem van, 

mint az ő olasz nagymamájának. Ezt azóta sem 

felejtem el és még most is igyekszem nyelvtudá-

somat bővíteni, fejlődni.  

Lakatos Flóra (5.c) 
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Könyvajánló  - Pormanó  

A könyv szerzője Ferenczi Szilvia, főszereplője  

pedig Vili, aki egy városban élő kisfiú. 

Az egyik éjszakán főhősünk egy különös zajra 

lesz figyelmes. Amikor felkel az ágyából, meg-

lát egy furcsa lényt. Vili meglepődik megpil-

lantva azt a különös alakot polcon. A lény bele-

bújt Vili egyik játékkocsijába. Végül barátok 

lesznek.  Az első kötet 2012-ben jelent meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha kíván- csi vagy 

a folytatásra, akkor olvasd el Ferenczi Szilvia 

Pormanóról szóló könyveit! 

A Pormanó második kötetében, aminek a címe 

Pormanó újabb kalandjai, egy újabb manó tűnik 

fel. A csapatnak ki kellett találnia egy tervet, 

mert a szemétledobó lakó zaklatta a panelház-

ban lakókat. Kalandos útjukon még a szemétle-

dobó csövébe is lemásznak. A második kötet 

2017-ben került az olvasók elé. 

Ha kíváncsi vagy a folytatásra, olvasd el!  

Lakatos Gergő (6.c) 

forrás: https://konyvmolykepzo.hu/  

Zeneajánló — Katáng  

A Katáng zenekar dalait hallgatva igazán jól 

szórakozhattok, sőt a szüleitek is. Sajátos zené-

jük a kelta, a magyar, a klezmer és a balkán 

népzene hangulataiból merít, valamint jeles ma-

gyar költők verseiből táplálkozik. A gyerekek 

fantáziájára építenek, s e világképnek fontos 

eleme a természet szeretete, az állatok, növé-

nyek, a természeti jelenségek, így a folyók, for-

rások, erdők, mezők világa. Több különleges 

hangszert szólaltatnak meg koncertjeiken, így 

például a kelta hárfát, az ír furulyákat, tangóhar-

monikát, ukulelét, banjot és számos érdekes ütő-

hangszert. A zenekar 2005-ben alakult, azóta 

pedig számos rangos rendezvényen léptek fel.  

A zenekar tagjai: 
Chilton Flóra - kelta hárfa 
Farkas Péter - ének, gitár, banjo, cinco, ukulele 
Kaczúr Csilla - ének, harmonika, ír furulyák 

Kas Bence - ének, ütős hangszerek 
Misik Zoltán - bőgő  

Sólyom Imre (örökös tag) - vokál, bőgő 

forrás: http://www.katang.hu 
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