
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vénkerti Általános Iskola és  

Alapfokú Művéseti Iskola lapja. 
 

 

16. évfolyam 1. szám 

 

 
 Felelős kiadó:  Gyarmatiné Piránszki Nóra 

 Kiadja: A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

A tartalomból: 

 

 A csodaszarvas tábor 1. oldal 

 Vándortábori élményem 2. oldal 

 Nekünk a Balaton a Riviéra! 4. oldal 

 Kölcsey és Móricz nyomában 5. oldal 

 Zöld oldal – A darules 7. oldal 

 Könyvajánlás  8. oldal 

 Fotópályázat   10. oldal 



A CSODASZARVAS TÁBOR 
 

 
1 

 

    A nyáron volt szerencsém néhány osztálytársammal együtt részt venni egy emlékezetes iskolai 

napközis táborban, melynek témája környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói 

magatartás volt.   

    A tábor első napjának délelőttjén csapatokba rendeződve érdekes feladatokat oldottunk meg 

a madarakkal kapcsolatban. Délután vidám hangulatban Pallagra bicikliztünk. A pallagi Balásházy 

épületének árnyat adó kertjében pihentünk meg, ott bújócskáztunk és beszélgettünk. Kellemesen 

elfáradva búcsúztunk az első tábori napunktól. 

    Másnap mindenki új erővel várta az izgalmas programokat. Ebéd után ismét kerékpárra 

pattantunk, a Nagyerdőre bicikliztünk. Először fagyiztunk, aztán ködszínház kövein 

ugrándoztunk, locsoltuk egymást a frissítő vízzel, ami nagyon jólesett a nyári melegben. 

    A harmadik nap hamar kellett felkelnünk, mivel a buszunk korán indult Martinkára. Itt zenés 

tornával próbáltak felébreszteni bennünket, majd különböző bemutatókon vettünk részt. 

Megismerhettük a Mátyás korabeli hadsereget, konyhát, de nekem mégis legjobban az íjászat 

tetszett.  

    Fenntarthatósági előadáson is részt vettünk. Itt hallottunk a Cekker nevű boltról, ahol nagyon 

tudatosan ügyelnek a termékek környezetbarát tárolására, csomagolására. Ide el is látogattunk a 

negyedik napon. Mindenki vásárolt helyi gazdák termékeiből. 

    Délután a Zöld Kör civil szervezet tartott érdekes előadást az egészséges táplálkozásról. Az 

előadás után különböző feladatokat kellett megoldanunk: fűszerfelismerés volt, zöldségekből, 

gyümölcsökből építettünk kisautót, házat, különböző figurákat. 

   Az utolsó napon az Aqua Manó Party járult hozzá a tábor zárásának jó hangulatához. Ebéd után 

a tábor befejezéseként kaptunk egy kis fagylalttortát.  

  Örülök, hogy számomra is lehetővé tették a részvételt.  

 

                                                                                                                            

Küzmös Nóra 7.a 
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   Nagy örömömre idén júniusban vehettem részt először az iskola által szervezett 

vándortáborban. 

   Amikor anya kikísért az állomásra, már akkor éreztem, hogy szuper hétnek nézünk 

elébe. Nagyon jó hangulatban vonattal és busszal érkeztünk meg a Zemplén megyei 

Pálházára.  

    Az állomáson egy kocsi várt bennünket, hogy nehéz csomagjainkat felvigye a hegyre. 

Józsi bácsi mindenkit kért, hogy hívja fel a szüleit, mert fenn nem lesz térerő.  

Egy vízimalomnál nagyon finom kenyérlángost ettünk, majd tévéfelvételt készítettek 

rólunk, ami a délutáni órákban adásba is került. Egyik legnagyobb élményem volt, hogy 

egy riporternő velem készítette az interjút. Nagyon izgultam, de jól sikerült, amire 

édesanyám is nagyon büszke volt.  

Ezután megnéztük a gyönyörűen felújított füzérradványi Károlyi- kastélyt. Este 

felmentünk kisvasúttal a hegyre, ahol nagy, hatágyas katonai sátrak fogadtak bennünket. 

Lefekvés előtt még játszottunk, egy kis patak mellett kövekkel „ kacsáztunk”, Józsi bácsi 

ötlete pedig az volt, hogy építsünk gátat. Gyorsan eltelt ez a nap, este mindenki jót aludt. 

     Másnap, reggeli után túrázni indultunk: hegyet másztunk, erdőben sétáltunk. Nagyon 

jó volt kinn lenni a természetben, szerencsére az időjárás is kedvezett nekünk. Kellemesen 

elfáradtunk, este azonban már mindenki bulizni akart, „Sörpongoztunk”, majd Zoli bácsi 

megtanított bennünket-tüzet rakni. Eddigre a jó hangulat, a közös élmények egyre inkább 

összekovácsolták kis csapatunkat.  

    A harmadik napon új szálláshelyre mentünk Gerendás rétre. Itt is voltak sátrak és egy 

kis ház tetőtérrel. A többség úgy döntött, hogy a tetőtérben alszik. Jókat játszottunk, 

beszélgettünk. 23 órakor egy bátorságpróba játékban vettünk részt. Ötfős, vegyes 

csapatokat kellett alkotnunk, be kellett mennünk a sötét erdőbe, ahol feladatokat 

oldottunk meg. Végül az nyert, aki a legkevesebb idő alatt teljesítette ezeket. 

Következő nap egy húsz kilométeres gyalogtúrára indultunk, ahol gyönyörű táj várt ránk. 

Este hamar takarodó volt, mert másnap hosszú út előtt álltunk.  

 

    Hajnal három órakor volt ébresztő, utána 6 km gyaloglás után láthattuk a napfelkeltét.  

A fél ötkor felkelő nap felejthetetlen látványt nyújtott. Ezután a napunk egy hosszú túrával 

folytatódott, melynek a végén utolsó szálláshelyünkre, Komlóskára jutottunk.  

Utolsó két éjszaka házban szálltunk meg, ahol emeletes ágyakon alhattunk. Itt volt tévé, 

ezért közös döntés alapján mesét néztünk a lányokkal. Este vacsoráztunk, pihentünk, 

kártyáztunk, majd 22 órakor villanyoltás volt.  

   Következő nap megnéztük a helyi várat, pihengettünk, estére kimentünk egy rétre 

szalonnát sütni,  a csillagokat néztük,  közösen előadtunk egy színdarabot, nagyon 

izgalmas este volt. A kis csapatunk egyre jobban összekovácsolódott.  

     Eljött az utolsó tábori napunk. Mindenki jól érezte magát ebben a táborban, ezért 

szívesen maradtunk volna még legalább egy hetet, de sajnos letelt az időnk. 

Összepakoltunk és elindultunk az állomásra. Menet közben megálltunk a Szerencsi 
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csokiboltnál. Este fél hétkor érkeztünk haza, ahol a szüleink már nagyon vártak 

bennünket.  

   Ebben a táborban rengeteg élménnyel gazdagodtunk, kicsit jobban megismerhettük 

egymást, jól éreztük magunkat. Érezhettük, hogy telefon nélkül sem áll meg a világ, jókat 

lehet beszélgetni, túrázni, játszani, nevetgélni. Nagyon örülnék, ha lenne még lehetőség 

hasonló kikapcsolódásra. 

  Köszönjük a kísérő tanárainknak (Pavliskó József, Ladányi Zoltán,  Ákos Zsoltné Ildikó 

néni),  az iskola vezetőségének és a 8. a osztály csapatának, hogy ilyen élménydús 

táborozásban lehetett részünk.                                           

                                                                                                                         Puskás Petra Judit, 8.b 
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Még alig kezdődött el az idei tanév, a 8.a  osztály máris a Balaton-partján 

találta magát. Három felejthetetlen napot töltöttünk Zánkán, az Erzsébet- táborban.  

Szerdán hajnali 4-kor ébredtünk, izgalommal vártuk a vonat indulását. Több 

órányi utazás után érkeztünk a Keleti pályaudvarra, majd onnan metróval átmentünk 

a Délibe. Innen Zánkáig még két óra volt az utazás. Miután megebédeltünk, elfoglaltuk 

a szállást. Délután két program közül választhattunk. Megnézhettünk egy 

kutyabemutatót, vagy elmehettünk egy digitális kincskeresésre. Mi az utóbbit 

választottuk. Aztán maradt egy kis szabadidőnk vacsoráig. Este fergeteges 

könnyűzenei koncert kezdődött, ahol Veréb Tamás énekes lépett fel. Remek 

hangulatban tértünk vissza a szállásra. Még alig szenderedtünk el, éjfélkor hangos 

szirénaszó vert fel bennünket álmunkból. Később kiderült, hogy beindult a füstjelző.  

A csütörtöki nap egy finom reggelivel indult, aztán meglátogattuk a 

Haditechnikai Parkot. Ezután megnézhettünk egy vicces fizikai és kémiai kísérleteket 

bemutató előadást, majd megebédeltünk. Délután katamaránnal szálltunk vízre. Aki 

szeretett volna fürödni a Balatonban, az megtehette, aki nem, az a parton pihent. 

Később visszamentünk a szállásra, mert lehűlt a levegő. Vacsora után kártyáztunk, 

majd kezdődött a disco a tábor lakóinak. Ez remek alkalom volt az ismerkedésre. 

A harmadik napon korán ébredtünk, mert hamar indult a vonatunk Budapestre. 

Ellátogattunk a Csodák Palotájába, majd a Mc Donald’s-ban ebédeltünk. Este 9 órára 

érkeztünk meg Debrecenbe.  

Összességében nagyon jól érzetük magunkat ebben a néhány napban, és 

rengeteg új élménnyel gazdagodott az osztályunk. A tábori programoknak 

köszönhetően sokat javult, összekovácsolódott a közösség. Hálásak vagyunk a 

lehetőségért Ildikó néninek és Tünde néninek! 

 

                                            

Égerházi Petra, Mezey Viktória 8.a

     

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kép forrása: https://magyarepitok.hu/mi-epul/2021/02/a-harmadik-fejlesztesi-utem-is-elrajtolhat-a-zankai-

erzsebet-taborban 
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Szatmári tájakon 

,,Milyen boldog vagyok én, hogy itt születhettem, hogy én innen vittem 

magammal a nyelvet, az érzéseket s talán az erőt az egész magyarság 

öntudata elé.” 

/Móricz Zsigmond/ 

 

Egy kellemes októberi napon a 8. évfolyam tanulói szatmári körútra indultak. A 

kiránduláson Éva néni és Ági néni vezetésével járhattuk be ezt a gyönyörű vidéket. 

 De merre is találjuk Szatmárt? Az ország legkeletibb csücskében, közel az ukrán és a 

román határhoz. Igen gazdag ez a táj vendégszeretetben, műemlékekben. 

 Utunk először Nyírbátorba vezetett. A gótikus stílusban épült református templomot 

eredeti szépségében csodálhattuk meg. Egyetlen teremből áll, melyet a hatalmas, csúcsíves 

ablakok világítanak meg. A templom mellett hazánk legnagyobb harangtornyából 

gyönyörködhettünk a panorámában.  A közeli várkastélyt sem hagyhattuk ki a látnivalók 

sorából. A híres Báthoriak lakóhelye korának egyik legszebb reneszánsz épülete. A termekben 

berendezett panoptikum a család történetét és legendáit idézi fel. A bejáratnál lehetőségünk volt 

kipróbálni a kalodát, a lányok pedig seprűnyélen repülő boszorkányokká változhattak egy kis 

időre. 

 Néhány perc buszozás után megérkeztünk Túristvándiba. A település a festői 

környezetben lévő vízimalmáról nevezetes. A gondnok bácsi bemutatta, hogy az 1315 körül 

épült szerkezet még ma is alkalmas a gabona őrlésére.  

 Hamarosan Szatmárcsekén találtuk magunkat. Európa-szerte egyedülálló a község 

csónak fejfás református temetője. Több mint 600, tölgyfából faragott, embernagyságú, sötét 

fejfa szemléli az itt maradottakat. Eredetük máig sem tisztázott. A sírkert közepén magaslik 

Kölcsey Ferenc fehér márványból készült síremléke, ahol felidéztük a költő életének 

legfontosabb állomásait.  

 Az aprócska Tiszacsécse híres szülötte, Móricz Zsigmond 1879-ben látta meg a 

napvilágot. Az Életem regénye c. önéletrajzi művében így ír a faluról: „Olyan szép szülőföldem 

volt, amilyen csak a mesében lehetett.” A szalmával fedett emlékházban Ida néni mesélt az író 

életéről. Megtudtuk, hogy az alig 280 fős településen minden év júniusában megemlékeznek 

Móricz születésnapjáról. 

 Kellemesen elfáradva, tudásunkat sok új ismerettel, élménnyel gazdagítva tértünk haza. 

Bár az utóbbi időkben sokan elköltöztek a szatmári vidékről a könnyebb élet reményében, de 

megnyugtató, hogy az idősebbek közzül vannak még, akik ma is őrzik a tájegység 

hagyományait, értékeit az utókor számára. 

     Végh Anna 8.a és Nagy Hanna Szidónia 8.a  
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Túristvándi vízimalom 

Kölcsey síremléke Szatmárcsekén 

Képek forrása: https://kirandulastippek.hu/felso-tisza-videke/turistvandi-vizimalom 
https://szallas.hu/programok/kolcsey-ferenc-sirja-szatmarcseke-p7515 
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A darules 

 

2021.október 22-én, délután négy órakor indult el kis csapatunk, hogy 

megnézzük Elepen a 

darvak vonulását. 

A túrát az 

idegenvezetőnk 

mellet Helga néni, 

Rózsa néni és 

Szabolcs bácsi 

vezette, akik kitartó 

figyelemmel 

vigyáztak ránk az út 

során.  

Már a buszból is 

észrevettünk néhány 

állatot: darvakat és 

őzeket. Miután 

leszálltunk, 

elindultunk a nádas 

felé, hogy megtekintsük a csodálatos madarakat. Sétánk során egy kedves 

mezei nyúl is megtisztelt jelenlétével. Az idegenvetőnk, Péter bácsi számos 

érdekes dolgot mesélt a darvakról, mellyel nem csak minket, hanem időnként 

tanárainkat is meglepte. Mesélt többek között a darvak táplálkozásáról, 

fészekrakási szokásairól, és a ragadozók elleni védekezéseikről. Számomra a 

legszebb élményt az adta, amikor a darvak felszálltak és V alakban repültek 

céljuk felé. A kirándulás alatt számos fényképet készítettem az őszi tájról, 

hogy megörökítsem a kirándulás emlékét. 

Fáradtan és kimerülten indultunk haza, szívünkben a kirándulás emlékével és 

látványával. Remélem, hamarosan újra láthatjuk őket, amikor új nemzedéket 

hoznak világra.                                                                                                                        

 Dremák Imola 6. b 
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Babay Bernadette: Csélcsap kamaszok 

 

„A Ravasz kamaszok és a Szerelmes kamaszok című 

könyvek folytatása, amelyben Ági és barátainak kedves 

kalandjai folytatódnak: Nem vagyok ugyan egy Einstein, de 

olyan buta sem, mint amilyennek gondolnak. És azt is 

tudom, hogy ha barnára sülök a Dunaparton, táncolok az 

iszapban és énekelek a klotyón, akkor azért még nem 

vagyok egy Michael Jackson sőt, annak dacára, hogy naplót 

is írok, mégsem én vagyok a Bridget Johnes... írja magáról 

a könyv főszereplője.” 

 

 

 

 

Pierrot : Muszáj-kalózok 

„A kalandvágyó ifjú, John Tobair régi álma teljesül, amikor egy 

kereskedőhajóval nekivághat az óceánnak a legendás karibi 

szigetvilág felé. Már közel a cél, mikor lázadás tör ki a 

fedélzeten, és Tobair az elűzött Inch kapitánnyal együtt egy 

aprócska, lakatlan szigeten találja magát. De a tapasztalt tengeri 

medve és az okos, leleményes fiatalember nem adja fel. 

Felfedezik, hogy a sziget különös titkokat rejt - és ezzel elindul 

a nem mindennapi események sorozata. Miközben kénytelenek 

a kalózok számkivetett életformáját élni, újabb és újabb 

kalandokba, veszélyekbe keverednek, de barátokra és 

szövetségesekre is lelnek. Zsarnokok, ármánykodók eszén kell 

túljárniuk, mindvégig bizonyítva a bátorság, a helytállás, a 

hűség és az igaz szerelem erejét. Lebilincselő kaland egy mesés 

szigetvilágban, mely a könyv szinte minden lapján izgalmas fordulatot vesz. Pierrot, akit a 

közönség zenészként és játékfejlesztőként is jól ismer, több regény szerzője. Első ifjúsági 

regénye, a Muszáj-kalózok témáját a fiával való közös játék, az ezek köré szőtt történetek 

ihlették.” 

 

 

https://www.lira.hu/hu/szerzo/pierrot
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Löffler Zsuzsanna: Az elvarázsolt testvérek 

 

„Egy szép nyári napon három testvér - két fiú és egy kislány 

- a szegedi vadaspark egyik padján üldögél, amikor egyszer 

csak megjelenik mellettük egy ősz hajú férfi. Kisvártatva 

kiderül, hogy ő nem más, mint Bonifác, a varázsló, aki 

pálcájának egyetlen érintésével átjuttatja a testvéreket a 

mesék világába, egészen pontosan Sárkányperemre, Tűzkő 

várába. Máris kezdődhetnek a csodás lovagi kalandok! 

Igen ám, de nem mindenki örül a gyerekek érkezésének...” 

Löffler Zsuzsanna meseregényét Rátkai Kornél remek 

humorú illusztrációi díszítik. 

 

 

 

Eszéki Erzsébet - Kiss Judit Ágnes: Sportszelfi - Avagy a sportolás művészete  

 

„Milyen a patakparti kondipark? Na és a túrógombóc-

pingpong? Hogyan adogat Dalma? Paripa-e a 

szobabicikli? Petőfisen csúsznak a téren a jégen a srácok? 

Mi a jó a kosarazásban? Milyen érzés a fenyőerdők 

illatával lefelé siklani egy hegyoldalon? Titkos ereje van-e 

a túlpartnak? Mire emlékszik egy futócipő? 

A kötetben szereplő, három korosztálynak, 7-9, 10-12 éves 

és 13 évnél idősebb gyerekeknek szóló kortárs versekben, 

kisprózákban a legkülönfélébb sportágakkal találkozhat az 

olvasó - de mindegyik írás középpontjában ugyanaz a 

semmihez sem fogható érzés áll: a mozgás öröme.” 
 

 

A fenti könyveket a nyár folyamán rendeltük a könyvtárba. Több, mint 30 új szépirodalmi 

könyv érkezett ajándékba, amelyeknek az olvasása kellemes időtöltés. Ajánlom mindenkinek! 

 

Szilágyi Imréné könyvtárostanár 
 

https://www.libri.hu/szerzok/eszeki_erzsebet.html
https://www.libri.hu/szerzok/kiss_judit_agnes_84118.html
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Iskolánk diákönkormányzata fotópályázatot 

hirdet két témában. 

Téma: Természetfotók 

            Szelfi a családommal 

 
Kép forrása: https://hu.stockfresh.com/image/1778354/photographer-smile 

 

Határidő: 2021. december 20. 

A pályázatot a következő e-mail címre 

küldjétek:  

venkertidok@gmail.com 

A legjobb képek díjazásra kerülnek. 

mailto:venkertidok@gmail.com

