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A szegény ember

   Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sze-
gény ember. A szegény ember nagyon nehezen 
élt a családjával. Gondolkodott,mit  is tegyen? 
Elment  az  erdőbe  szerencsét  próbálni.  Ment 
mendegélt,  aztán az ösvényen rátalált  egy kis 
manóra.  A manó elmondta,  hogy egy gonosz 
boszorka  elvarázsolta.  Csak  akkor  törik  meg 
majd  az  átok, 
ha talál egy kék 
rózsát és azt le-
vágja.  Elindul-
tak  hát,  hogy 

megtalálják a rózsát. A manó megtudta, hogy a rózsa csak egy 
hídon túl található. A hidat egy ravasz öreg manó őrzi és csak 
akkor engedi át őket, ha megtalálják a hídon elrejtett gyémán-
tot. A szegény ember és a manó nem tudta, mit csináljon. A 
manónak  jó  ötlete  támadt.  Dobáljanak  köveket  a  hídra,  és 
amelyik koppan, az alatt van a gyémánt. Ezt meg is tették. A 
szikrázó kő előkerült. A boszorkány fortyogott a dühtől a kas-
télyában, de belenyugodott, hogy vesztett. A kék rózsa nincs többé. Az elvarázsolt manó visz-
szaváltozott királyfivá és annyi aranyat adott a szegény embernek, hogy boldogan élhetett a 
családjával együtt, amíg meg nem haltak.

      Deli Zsolt 4.o.
Kanki, az űrmanó

Hol volt, hol nem volt, még a Holdon is túl, élt egy-
szer egy űrmanó. Kanki volt a neve. Egy nap Kanki 
elindult űrlátni. Ahogy ment, mendegélt, talált egy űr-
jármű boltot. Bement, és megkérdezte az eladót, hogy 
van-e  űrbicikli  a  boltban.  Az  eladó  rámutatott  egy 
szép, háromkerekű sárga és zöld űrbiciklire.
- Mennyibe kerül? – kérdezte Kanki.
- Kilenc napsugár – felelt az eladó.
Kanki előkotorta az összes pénzét.
- Csak nyolc napsugaram van és egy holdfényem – 
mondta szomorúan.
- Odaadom neked ennyiért, de akkor a csengőt le kell szerelni.
Az eladó leszerelte a csengőt. Kanki odaadta a pénzt, és elvitte az űrbiciklit. Ezután elindult a 
Napúton. Nemsokára elért a Tejúthoz. Itt megállt, és ivott a Tejfolyóból, mely a Tejút mentén 
haladt. Kanki egy idő után nagyon megunta az űrlátást, így hát hazament az űrbarlangjába az 
űrbiciklijével. Addig élt, míg meg nem halt.

            Vágyi Adelheid 5.b
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A gazdag mókus

   Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is 
túl, volt egy nagy erdő. Abban élt egy gazdag mókus. 
   Szép nagy kastélyban lakott. De ez a mókus nagyon go-
nosz volt. Minden makkot elvett, amit a szegény mókusok 
nagy nehezen gyűjtöttek össze. Annyira megtelt a raktára, 
hogy majd kidőlt az ajtaja. A szegény mókusok elmentek 
a gazdaghoz a kastélyába és könyörögtek neki, szánja meg 
őket, adjon egy kevés élelmet. De ő úgy tett, mintha meg 
se hallotta volna. Az összes mókus szomorúan elment, ki-
véve egyet. Ő ott maradt, de börtönbe zárták. A gonosz azt 
remélte,  hogy majd sírva borul eléje és könyörög,  hogy 

engedje szabadon. A szegény inkább napokon keresztül imádkozott. Telt múlt az idő, teltek a 
napok, de ő még mindig csak imádkozott. Addig ment ez így, amíg a gazdag olyan mérges 
lett, hogy elkergette a rabot, és az összes makkját odaadta neki. 
   Így történt, hogy a szegény mókusból lett a gazdag, a gazdagból a szegény. A kiszabadult 
rab megköszönte a segítséget Istennek, és megosztotta a makkot az éhező társaival.

        Deli Zsolt  4.o.
Adventi kézműves délután
 
Először süti és ital,
másodszor süti és csak ital,
utána csak abbahagytuk végre.
Volt csuhé, juhé!
Volt papírmasé!
A hópehely csak esett,
a sok kis lurkó lesett.
Jól sikerült a délután,
Ilyet vártunk az év után.
                               

Tóth Péter 3.a

A Bajnok, akire büszkék lehetünk
Török Antal vagyok, 8.a osztályos tanu-
ló. Három éve járok lövészetre. Nemrég 
voltam diákolimpián,  és első lettem.  A 
megye  csapatával  is  sikerült  nyernünk. 
Kaptam  vándorkupát,  mert  én  lőttem 
legtöbbet a versenyen. A megyei csapa-
tok az első három legjobb lövőkből van-

nak válogatva megyénként.
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További eredmények

Bólyai ma-
tematika 
csapat 
verseny

Laufer Laura
3.a 

icinke 
csapat

6.hely
oklevelet és 
ajándékot 

kaptak
 

Illésné Székely Erzsé-
bet,Mendly Márta

Maretics Előd
Péterffy Attila

Tóth Péter

Füzér Virág
3.b 

cinke 
csapat

13. hely   
Benkovicsné Farkas 

Edith
Mikola Manó
Götz Máté
Tari Enikő

Deli Zsolt
4.o pi-
cinke 
csapat

8. hely

  

Illésné Székely Erzsé-
bet 

Kürti Barnabás
Schulteisz Ábel
Szabó Balázs
Sebők Bence

CNK5 
csapat

18. hely

  

Alföldi Csabáné
Fehér Márton
Nagy Márton
Szende Péter
Gajda Réka

CNK6 
csapat

10. hely

  

Fáy Tímea
Dravecz Luca

Merzay Csenge
Péterffy Orsolya
Csikós András

cinke1 
csapat

6.hely
oklevelet és 
ajándékot 

kaptak

 

Alföldi Csabáné
Schmalz Dániel
Peták Mór Má-

tyás

Vecsernyés Villő

Tábori Zita

cinke2 
csapat

4.hely
oklevelet és 
ajándékot 

kaptak

 

Alföldi Csabáné
Tari Edina

Tibáld Máté
Wéber Margaré-

ta

Máté Bálint

CNK8 
csapat

10. hely  

 

Ulrichné Ország Mária
Vecsernyés 

Márk
Pintér Márk
Török Antal

SPORT

Lövész 
verseny

Török Antal egyéni 1. hely
országos 
döntőbe 
jutott

1.hely Pécs Városi
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