
 

 

 

 

 

 

 

Eurochild 

 
Manapság az 

emberek, szer-

vezetek, sőt az 

egész világ 

fontos feladata 

a rászoruló 

emberek meg-

segítése. Az 

Eurochild című 

kötetet is ebből 

a célból adják 

ki Írországban évente.  

A könyv gyermekek által készített verseket, fest-

ményeket tartalmaz. Az eladá-

sából származó bevételt a rá-

szoruló gyerekek megsegíté-

sére fordítják. A könyvben 

egész Európából beküldött 

műveket tesznek közzé, és 

szép számmal szerepel-

nek benne a magyarok, 

sőt iskolánk tanulói is. 

A borító is fiumeis 

mű, Tószegi Fanni 

rajza. 

 

 

Erről kérdeztük Rab Beatrix tanárnőt és Fannit. 

Cikkünk a 2. oldalon 

 

 

 

Hobbija a fotózás 
 

A 8.a-s Tellér Tímeáról sokan tudjuk, hogy  

máris ismert fo-

tós. 

- Milyen pályáza-

tokon értél el sike-

reket? 

- A Szolnok épül 

fotópályázaton 

ifjúsági kategóri-

ában első helyezé-

sét értem el. Okle-

velet és kerékpárt 

kaptam. A NEFAG 

Zrt. által kiírt, 

"Ember és az erdő 

az alföldön" fotó-

pályázaton képeimmel I. helyezést értem el. Juta-

lomból a családommal eltölthetek egy hétvégét a 

NEFAG Zrt. pusztavacsi vadászházában, teljes 

ellátással és erdei kirándulással. A The Explorer 

magazin fotópályázatán képem különdíjas lett.  

- Mióta fotózol? Milyen témákat fényképezel? 

- Korábban is fotóztam, de igazán ebben az évben 

kezdtem el tudatosabban ezzel foglalkozni és isme-

reteimet bővíteni. Makro fotókat szívesen készítek, 

de téma-centrikus fotók készítése is kihívást jelent 

számomra.  

- Mi tetszik ebben a hobbiban? 

- A változatosság, mert soha nem lehet két egyfor-

ma fotót készíteni. Jó, hogy a pillanat varázsát 

megörökíthetem, és átadhatom az embereknek, 

hogy ők is gyönyörködhessenek benne.

 

Számunk tartalmából: 
 LADIK döntő 2011. 

 Interjú Csabával 

 Íjászat 

 Tanár-Oscar 2010-11 

 A technika a hobbija 

 Energia a Napból 

 

 Diák zsaru 

 Múltidéző  

 A kajakedzőm 

 Egy kis ébresztő 

 A diszkrimináció 

 Röplabda-suli? Igen! 

 

 Break és white-party 

 A madarak nálunk 

otthon vannak 

 Fecske a hóban 

  Olvassunk együtt!  

 72 óra önkéntesen 

 Az iskola rejtett te-

hetségei 

 Egyedül a közösség-

ben? 

 Kortárs költőink 

 Halloween-party 
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Eurochild  
(folytatás az első oldalról) 

   Megtudtuk Betti nénitől, hogy a rajzokat év vé-

gén a diákok tudta nélkül küldte be. Miután kide-

rült, hogy bekerültek, írt a szervezetnek egy leve-

let. Mivel a könyv ára, a 20 euró (6000 Ft) egy 

magyar ember számára elég sok, ezért kért egy 

ingyen példányt az iskola számára. Nagyon ritkán 

adnak ilyen kedvezményt, de arra való tekintettel, 

hogy itt készült a borítókép, kivételt tettek.  

   Tószegi Fanninak nemcsak rajzolásban, hanem a 

kötélugrásban is szép eredményei vannak. Ezek 

közül az egyik legértékesebb egy nemzetközi 

eredmény: csapatával az idén Európa Bajnokságon  

3. helyezést ért el öt ország kötélugrói között, illet-

ve eddig 29 érmet szerzett az évek során.  

Angolból, magyarból, történelemből is a legjobbak 

között van. Eredményeivel nem nagyon dicsekszik, 

de az Eurochild-könyvben való szereplésnek na-

gyon örült.  

   Sok sikert kívánunk neki továbbra is! 

Réz Gabriella 7.a, Bajnai Marcell 5.a,  

Válik Zsanna 8. c. 

Kedves Olvasó! 

 
Ugye, te is emlékszel a tavalyi fordított napra? Ebben a 

számunkban egy nagyobb összeállítást olvashatsz róla. 

Érdekes interjúkat készítettünk az iskolai élettel kapcso-
latban gyerekekkel, felnőttekkel. Igyekeztünk olyan 

dolgokról írni, amelyek sok gyereket érdekelnek. Ha az 

újsággal kapcsolatos véleményedet, ötleteidet  el akarod 

juttatni a szerkesztőséghez, szerdánként a 7. órában a 
48-as teremben találsz bennünket. Várunk!  

Réz Gabriella 7.a 

diák főszerkesztő 
 

 A 2011-12-es tanév újságíró szakköre:  

Zsigmond Bíborka 7.b, Mommertz Fanny 7.a, Fábián 
Blanka 5.a, Kovács Krisztina 5.a, Bajnai Marcell 5.a, 

Kormos Joel 5.a, Körmendi Virág 7.a, Kovács Mercé-

desz 7.a, Szabó Zsombor 6.b, Halasi Hanna 7.a, Réz 
Gabriella, 7.a, Kovács Gréta 6.a, Zsemlye Adél 6.a, 

Szecsei Georgina 6.a, Berecz Enikő 5.a, Varga Zsófia 

6.a, Tuhárszky Zita 6.a, Belic Diána 6.a, Veress Kamil-
la 6.a, Válik Zsanna 8.c, Kormos Kevin 8.c  
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LADIK 

megyei döntő 2011. 

 
A LADIK (Lapot A DIákoknaK) megyei döntőjét 

Szajolban rendezték a Sportcsarnokban. Csapatunk 

neve Szellem volt. A csapattagok: Dékány Gréta, 

Kormos Kevin, Nagy Andrea, Rónyai Gergő és 

Válik Zsanna - a 8.c-ből. 

 

   A verseny előtt Gergőre bíztuk a borítékhúzást, 

hogy milyen színben versenyezzünk. Mindenki 

azért szurkolt, hogy fekete legyen a pólónk színe. 

Gergő húzott először, és pont feketét húzott! A 

többi csapatnak meg lányos színek jutottak (rózsa-

szín, világoskék… Brr…)  

 

  Kezdődtek a feladatok: rövid vers 10 perc alatt a 

csapatunkról. Erre számítottunk, előre felkészül-

tünk, de csak prózában, ezért nehéz volt. 

 

   Két kép szét volt vágva, 3 perc alatt össze kellett 

rakni, felragasztani egy lapra és ráírni, hogy ki ki-

csoda (Barabás Éva, Tóth Áron). 

 

   Ezután megjelent Cozombolis, akinek minden 

csapat feltehetett egy kérdést. Előzetesként eléne-

kelte a Jászkunsági gyerek vagyok című számát, és 

minden csapatból kihívott egy embert táncolni. 

 

   A szerencsét leginkább igénylő feladat a követ-

kező volt: a sportcsarnok előtti parkban minden 

csapat számára elrejtettek két-két borítékot, ebben 

összesen 5 szót.  A szavakat bele kellett írni egy 

fogalmazásba, ami Vilmos herceg és Catherine 

Middleton esküvőjéről szólt – amit egyébként ép-

pen azon a napon tartottak.  Két-két csapattag kiro-

hant a borítékokért, (Gréta, Gergő) és amikor meg-

találták, becsörtettek a fogalmazást író csapatta-

gokhoz, akik gyorsan beleépítették a megadott sza-

vakat az esküvői tudósításba. Ezek „éppen esküvő-

höz illettek”: jegesmedve, zsír, bakancs, apa, piros. 

Mi jó soká találtuk meg a borítékokat, így nem volt 

könnyű átalakítani a már majdnem kész fogalma-

zást.  

   Ezután el kellett olvasni az Új Néplapban a csü-

törtöki diákoldalt (1perc: az egész oldalra!!!) Ezu-

tán 5 kérdést kaptunk belőle, persze az apró cik-

kekből, hirdetésekből, amiről úgy gondolták, hogy 

nem olvassuk el, de rajtunk nem fogtak ki! 

 

 
   

 Végül újságpapírból kellett felöltöztetni egy csa-

pattagot elegáns ruhába. Mi Grétit öltöztettük be. 

Masnit raktunk a hátára, a hasára meg a fejére. A 

szoknyát túl szűkre szabtuk Andival. Gréta alig bírt 

csoszogni benne, de Gergő – a feladat szerint - 

háromszor végigvonszolta a zsűri előtt. Utána le-

téptük Grétáról a papírt - egy- két hajtinccsel 

együtt. 

 

   Az első három helyezett 100-80 és 60 ezer Ft-ot 

nyert, de közéjük sajnos nem kerültünk be. Nagyon 

szoros volt a verseny, 1-1 pont döntött a helyezé-

sekről.  Mi az 5-6. helyet értük el holtversenyben, 

de nem keseredtünk el. Egy jót szórakoztunk – 

iskolaidőben! 

                                                                            

Hamarosan újra elindul a LADIK, és mi szeretnénk 

megint rajta lenni…  

 

Válik Zsanna és Dékány Gréta 8.c  
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Interjú a nagy fazék mellett 
 

 A fordított napon a tanárokon kívül egyetlen em-

ber kapott oklevelet a nyolcadikosoktól: a Konyhás 

Csaba. Bár mindenki így hívja, a becsületes neve: 

Héja Csaba.  

 

 
 

- Szolnokon élsz? 

- Nem, besenyszögi vagyok, Szolnokra csak szakkö-

zépbe jártam, és most itt dolgozom több mint   hat 

éve.  

- Tudjuk, hogy a diákokkal nagyon jó a viszonyod, 

mi a helyzet a pedagógusokkal? 

- Ők már az a korosztály, akikkel nemigen lehet 

röhögcsélni, de tisztelem és becsülöm őket. 

- Az ebédeltető csapatnak hány tagja van? 

- Heten vagyunk, főnökkel együtt nyolcan. 

- Mi az általad főzött kaják közül a kedvenced? 

- Rántott hús, alföldi húsleves, brassói, hurka, kol-

bász, virsli, főtt malac, sült disznó... és még sorol-

hatnám... 

- Kedvenc italod? 

- Citromos tea mézzel… 

- Mi a kedvenc filmed? 

- Szeretem azokat a filmeket, amiket a tévében ját-

szanak, a sorozatokat is. 

- Milyen stílusú zenét hallgatsz? 

- A mai diszkó számokat, főleg a fiatalos zenéket.  

- Mondj a magánéletedről valamit... 

- 38 éves vagyok, két éve nősültem. Feleségem a II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanít. A nyá-

ron született meg a kislányunk, Annácska.  

- Minden jót és finom ebédeket kívánunk, Csaba!   

Kormos Kevin 8.c 

Fotó: Körmendi Virág, Molnár Szabina 7.a 

 

Aranyköpések 

 

- A tehén nem más, mint egy olyan gép, ami iható-

vá teszi a füvet. 

- Egy férfi nő nélkül olyan, mint egy hát púp nél-

kül...  

- Tetszik, hogy karcsú a derekam, izmos a karom 

és egyáltalán: sportos a külsőm.  

Csak az nem tetszik, hogy mindezt zsírpárna takar-

ja el. 

- Kevés vagy, mint lopótökben a bűnözési hajlam. 

Gyűjtötte: Zsigmond Bíborka 7.b 

 

72 óra kompromisszum nélkül 
 

 
Az önkéntes akció a Kossuth téren megnyitó ün-

nepséggel kezdődött. A mi csapatunk a „szemét-

kommandóba került. A Zagyva-parton a gyaloghíd-

tól a vasúti hídig minden szemetet összegyűjtöt-

tünk. Nagyon jó volt a hangulat! Szombaton a Ti-

szai hajósok terétől a Belvárosi nagytemplomig 

tisztítottuk meg a területet, még a faleveleket is 

összegereblyéztük, és zsákokba szedtük. 

   Én a harmadik napon  is részt vettem. Ismét taka-

rítással kezdtünk, majd a hajléktalanoknak vittünk 

meleg ételt. Megköszönték, és nagyon kedvesek 

voltak. Jó érzés volt rajtuk segíteni.  

   A záróünnepséget a SzerTelen Ifiházban tartot-

ták, ahol megköszönték a munkánkat, tortát kap-

tunk, és mindenki elmondhatta a háromnapos prog-

ramról a véleményét. Jövőre sem hagyom ki! 

Túri Regina 8.c 
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Hagyományőrző íjászat 
 

A Szolnoki Hagyo-

mányőrző Íjász 

Klub bemutatót tar-

tott a fordított na-

pon. Megtudtuk, 

hogy a 2007-ben 

alakult klubnak 10 

tagja van.  

 

A klub vezetője: 

Kádár Zoltán. 

Katona Zsolt bemutatta a gyerekeknek a fegyverze-

tet, az öltözetet. Mindent kézbe vehettünk, és el-

magyarázta a működését, készítését. 

A klub célja a IX-X. századi honfoglaló őseink 

hagyományainak őrzése és ápolása.         

- Milyen felszerelései vannak egy honfoglaló har-

cosnak? – kérdeztük. 

 

 
 

- Visszacsapó íj, karikás ostor, szablya, kelevéz, 

csatacsillag. Az öltözet fontos tartozéka a süveg. A 

legszebb süveg vörös róka prémjéből készült, ara-

nyozott ezüst csúcsdísszel. Ezt kézműves mester 

készítette, de vannak saját készítésű süvegeink is.  

 Megcsodáltuk az övére erősített tarsoly 

gyönyörű tarsolylemezét is.   

- Mire való a kürt?  

- A kürtszó irányította a hadmozdulatokat. A kürt a 

szarvasmarha szarvából (tülkéből) készült. 

 Míg a sok gyerek kipróbálta az íj kezelését, 

azt is megkérdeztük, hogyan tudhatunk meg még 

többet erről az érdekes tevékenységről.  

- Akit érdekel a hagyományőrzés, az megismerked-

het az íjászattal a klub honlapján: 

   www. Szhik.uw.hu   

Szívesen foglalkoznak gyerekekkel, természetesen 

teljesen kezdőkkel is. 

 

Tuharszky Zita és Belic Diána 6.a 

 

Pillanatképek a tanár-diák 

röpimeccsről 
 

 
  

A diákok taktikai megbeszélést tartanak 

 

 
 

Feszült pillanatok…
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A 2010-11-es tanév Oscar–díjas  

tanára: Bodonyi Ákos! 
 

 
- Számított-e arra Ákos bácsi, hogy idén megkapja a 

Tanár Oscart? 

- Nem számítottam a díjra, de a mostani 8. évfo-

lyammal nagyon jó kapcsolatot ápoltam, így érthető, 

hogy miért kaptam meg a díjat. 

- Milyen ebben az iskolában tanítani? 

- Jól érzem itt magam, és az elkövetkezendő néhány 

évben ebben a városban képzelem el a jövőmet. 

- Mit csinál szabadidejében? 

- Nekem a szabadidőm a munkám, és a munkám a 

szabadidőm, de emellett még szeretek horgászni 

menni, sőt egy jó baráti társasággal táncolok, vagy ha 

úgy adódik énekelek is. 

- Sok barátja van? 

- Igen, a barátaim egyik része a tantestületből való, a 

másik részét pedig a csapattársaim alkotják. 

- Hogy viszonyulnak a diákok a röplabdához? 

- A legtöbbjüknél azt érem el, hogy hobbiként tekint-

senek rá, és szeressék ezt a sportot. De vannak olya-

nok is, akiknek különleges tehetségük van hozzá, 

velük profi csapatokat alakíthatunk ki. 

- Mi a véleménye a Tanár Oscarról? 

- Szerintem ez minden tanárnak jólesik, mert taníthat 

itt 3, vagy akár 33 éve is, de minden hivatalos elisme-

résnél többet ér a diákok szeretete. Ez a díj megerősí-

ti az embert abban, hogy jó úton halad a kitűzött cél 

felé. 

   A végére még Ákos bácsi hozzátette, hogy három 

éve, mióta ő itt tanít, ez volt a legjobb nyolcadik év-

folyam. 

 

Mommertz Fanny, Réz Gabriella 7.a 

 

 

 

 

 

 

Névjegy: Bodonyi Ákos 
 

Kedvenc étel: gyros 

Kedvenc ital: gatorade 

Kedvenc film: Good Will Hunting 

Kedvenc könyv: A nagy Fermat-tétel 

 

Három kívánság: 

1. egészség, 

2. boldogság, 

3. ,,pénz, siker, csillogás” 

  

AA  tteecchhnniikkaa  aa  hhoobbbbiijjaa  
  
Koncsek Feri bácsit, az iskola techniku-

sát  már mindenki látta felszaladni a lép-

csőn a kábelekkel és vezetékekkel, és min-

denki hallotta jelző csengő után hirdetése-

ket közölni.  

    

Egy nap az egyik osztálytársammal belép-

hettünk a stúdióba, ahonnan az ünnepségek 

és hirdetések mennek az iskolarádióba. 

   Aki még nem jár ebben a keskeny szobá-

ban, el sem tudja képzelni, mennyi techni-

kai kütyü van itt felhalmozva! Hatalmas 

hangfalak, erősítő berendezések, tévé, 

magnók, szétbontott készülékek foglalnak 

el minden talpalatnyi helyet.  

- Nem rossz egész nap ebben a kis „mű-

helyben” lenni? – kérdeztük. 

- Nem, én nagyon élvezem, hiszen a techni-

ka nemcsak a munkám, a hobbim is. 
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- Ez a sok értékes gép biztosítva van? 

- Igen. Ha valaki este szeretne ide bejutni, és meg-

dézsmálni az iskola felszerelését, fel kell jönnie a 

lépcsőn, amitől pedig a riasztók azonnal működésbe 

lépnek. 

- Mivel tölti Feri bácsi az idejét, amikor nem kell a 

technikát kezelnie? 

- Néha javítanom kell valamit, vagy a tanításhoz 

hangfelvételeket készíteni. A múlt tanév végén egy 

érdekes bemutató filmet készítettünk az iskoláról a 

leendő elsősök szüleinek. Ezt a filmet Olga néni és 

Rozina néni tervezte meg. Az iskola életének különbö-

ző eseményeiről felvett jeleneteket összevágtuk, fel-

vettük rá a szinkronhangot, majd ráillesztettük az 

aláfestő zenét.  

 

   Mi is megnéztük a filmet, és büszkék vagyunk arra, 

hogy az iskolánk ennyi szép eredményt szerzett.  

Halasi Hanna 7.a  

 

Energia – a Napból 
Környezetünk védelme az 

emberiség fennmaradásának 

egyik feltétele. Tény, hogy a 

klímaváltozásokért nagyrészt 

az autók a felelősek. Erre so-

kan azt mondják, hogy a megoldás: villanyautó. Igen 

ám, de azt az energiát elő is kell állítani!  

   

Magyarország energiaszükségletének 80 százalékát 

nem megújuló,  a maradék 10 százalékát megújuló 

energiaforrások teszik ki. Ez eltörpül Lettország 40 

százalékos arányához képest! Magyarország jelenleg 

6100 megawattot használ fel. 2030-ig ez a szám más-

félszeresére nő. Az energiaéhséget megújuló, ezen 

belül is napenergiával célszerű kiszolgálni.  

   Ezt a cél szolgálja a júliusban átadott szolnoki 

napelemgyár. A cég napelemeket (nem napkollekto-

rokat) gyárt. A két elnevezés eltérő technológiát ta-

kar. A napelem energiát, míg a napkollektor meleg 

vizet állít elő például fürdéshez.  

 

   Pár hónappal ezelőtt megkezdte működését Szol-

nokon az Agulhas-Solar Kft. A volt Mondi papírgyár 

területén megvalósuló beruházás 50 embernek ad 

munkát. A cég napelemek összeszerelésé-

vel foglalkozik több mint 3000 négyzetmé-

teren.    

A gyár egyik gépe, itt éppen a cellákat ren-

dezik sorba 

Boros Marcell 8.c 

 

Diák zsaru 
 

Reggelente az iskolához legközelebb lévő 

zebránál a rendőr mellett egy diák is irá-

nyítja a forgalmat.  A diák zsaru.  

 

Balog Botond 6.a-s tanulónak tettem fel 

néhány kérdést. 

- Miért vállalkoztál arra, hogy diák rendőr 

legyél? 

- Mert fontosnak tartom a biztonságot, és 

jó móka a forgalomirányítás. Néha nem is 

elég önmagában a rendőr.  

- Mi a feladatotok? 

- Segítünk a forgalmat irányítani és átkelni 

a gyalogosoknak.  

- Mennyi időt vesz igénybe a szolgálat? 

- Mivel 12-13-an vagyunk, két-

háromhetente kerülünk sorra. Reggel 7-től 

nyolcig.  

- Kik vehetnek részt ebben? 

- A 6-7. osztályosok.  

- Szeretnél rendőr lenni? 

- Nem, töritanár szeretnék lenni.  

- Köszönöm a beszélgetést! 

 

Kormos Joel 5.a 
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Múltidéző  
 

Amikor tavasszal felállították a Tiszavirág híd mellett 

az Országzászlót, két márványtáblán olvastuk a sok 

adakozó nevét, akik hozzájárultak az emlékmű létre-

hozásához. De kik szerveznek meg egy ilyen akciót? 

Erre a kérdésre kerestük a választ, így jutottunk el 

Dr. Szalóki Istvánhoz.  

 

Szakkörünkkel fel is kerestük őt, 

aki így mutatta be életkorát: 

hetven- harmadjára látja a szép 

tavasz eljövetelét. Megtudtuk, 

hogy hatan voltak testvérek. 

A második világ-háború ide-

jén kezdte az első osztályt, 

és 1956-ban érettségizett.  

 

Miskolcon geofizikus mér-

nökként végzett, és 1962-

ben került Szolnokra. Ak-

koriban ez a város volt az Alföld olajipari központja. 

Végigjárta a vállalati ranglétrát. 1990-ben a vállalat 

vezérigazgatója lett. Nagy felelősséggel és sok fela-

dattal járó munkája után nyugdíjasként sem tudott 

tétlenkedni. 2002-ben létrehozta a Szolnokért Egye-

sületet, amelynek azóta is az elnöke.  

   Miket köszönhet a város ennek a civil szervezet-

nek? Több közéri emléktáblát, a Szolnoki Pantheon 

bővítését, az 1956-os emlékkő elkészítését és a mú-

zeumban elhelyezett Damjanich-dombormű megvá-

sárlását, elhelyezését.  A szolnoki származású, ké-

sőbb világhírű biokémikusnak, Dr. Laki Kálmánnak 

is emléktáblát állítottak. 

- Miért érezték fontosnak, hogy megépüljön az or-

szágzászló emlékmű? 

- Tudjátok, hogy 1920-ban a trianoni békeszerződés 

megcsonkította Magyarországot. A határainkon kí-

vülre került több mint 3 millió magyar. A hozzájuk 

való ragaszkodást, az irántuk érzett szimpátiát fejezi 

ki az országzászló. Szolnokon 1934-ben állítottak 

először ereklyés országzászlót, de azt a második vi-

lágháború idején lebombázták. Engem személyesen 

is érint a trianoni tragédia, mert tanítói képesítésű 

anyai nagyszüleim és édesanyám Erdélyben szület-

tek, de Trianon miatt el kellett hagyniuk a szülőföld-

jüket. Egy kicsit az ő emléküknek is adóztam az or-

szágzászló megépítésével.  

 

 
 

- Kik járultak hozzá az emlékmű felállítá-

sához? 

- 136 név szerepel a márványtáblákon, 

tehát ennyi magánszemély vagy cég ada-

kozott.  

- Miből készült az emlékmű? 

- A vasbeton alap alja 7,5 méter mélyen 

van. Süttői mészkő borítja a posztamenst, 

az oszlopszéket. A dombormű-díszítés a 

strázsahalmi tarsolylemez mintáját idézi, 

középpontjában a turullal.  Az országzász-

ló a közös múlthoz kötődést, a magyarok 

összetartozását jelképezi. Megtervezésé-

ben, kivitelezésében sokan közreműködtek. 

Köszönet jár érte nekik és az adományt 

nyújtóknak egyaránt.  

 

 
 

Réz Gabriella és Halasi Hanna 7.a 



9 

 

  

Balázs bácsi, a kajakedzőm 

 

Tavaly nyáron a Holt-Tiszán kipróbáltam a kajako-

zást, és nagyon megtetszett. Amíg jó idő van, a vízen 

evezünk, téli időszakban erősítő edzéseken veszünk 

részt. A kemény munka mellett azért jut időnk fürdés-

re, focira és más játékokra is. A kajakedzőmmel, 

Bordács Balázzsal készítettem interjút. 

 

- Mióta edző? 

- 1999. február 1-je óta, vagyis 

12 éve.  

(Én pont abban az évben szü-

lettem.)  

- Hány éves korában kezdett 

el kajakozni, és miért? 

- 1986-ban, akkor voltam 8 

éves. Azért, mert az uno-

kabátyám is kajakozott, és 

megtetszett, hogy milyen 

erős. Következő évben 

világbajnoki második lett, 

és akkor döntöttem el véglegesen, hogy kajakozni 

fogok. 

- Milyen versenyzői múlttal rendelkezik? 

- Korosztályos szinten voltam Európa-bajnok és vi-

lágbajnok is, felnőttként Magyar Bajnokságon értünk 

el jó eredményeket.  Elég hamar abbahagytam, mert 

nem fejlődtem tovább, és utána kezdtem el 

edzősködni. Egyébként az unokabátyámból fogorvos 

lett, tehát lehet egyszerre komolyan sportolni és ta-

nulni is.  

- Gyerekkorában más sportok iránt is érdeklődött? 

- Először úsztam, mint ahogy sok gyerek. Judoztam 

is, nagyon szerettem focizni, de mikor választanom 

kellett, a kajak mellett döntöttem. 

- Ki a példaképe? 

- Az unokabátyám. A kajakosok között Csipes Fe-

renc, aki most már Kovács Katiék edzője. Versenyző 

korában nagyon szimpatikus volt számomra, mert 

nagy küzdő volt, és nagyon szépen evezett. 

- Milyen edzőnek tartja magát? 

- Néha türelmetlennek, pedig sok türelem kell ehhez. 

Hogyha ezen a téren tudok fejlődni, akkor a verseny-

zőim is tudnak fejlődni. 

- Miért gyerekekkel foglalkozik? 

- Azért, mert a felnőtt versenyzők oktatásához és 

edzéséhez teljesen más pedagógiai érzék kell, mint 

ami nekem van. Másképp kell foglalkozni a felnőt-

tekkel, mint a gyerekekkel, illetve sokkal több elfog-

laltsága van egy felnőtt edzőnek. Például több hóna-

pos edzőtábor, amit én nem tudtam volna megoldani.  

 

 
 

- Mit vár el egy gyerektől az edzésen? 

- Mindenféleképpen azt, hogy a megbe-

szélteket hajtsa végre, próbálja meg magá-

ból kihozni a maximumot, törekedjen arra, 

hogy nagyon szépen kajakozzon. Legyen 

udvarias, figyelmes és segítőkész a sport-

társaival szemben, és szeresse a sportágát 

meg a természetet. 

 

 

Toborzás 

 
Gyere Te is kajakozni!  

Az edzések helye: Holt-Tiszai Vízisport-

telep.  

Ideje: hétfő, szerda, péntek, szombat 15-

16.30-ig.  

Feltétele: úszni tudás.  

Vár téged a jó levegő, a srácok és Balázs 

bácsi! 

 

Szabó Zsombor 6.b 

Névjegy: Bordács Balázs 
 

Életkor: 33 év 

Étel: aranygaluska 

Ital: (némi gondolkozás után) kóla 

Könyv: Pokol a Csendes-óceánon 

Film: Csoda a jégen 

Színész: Russel Crowe 

Zenész: kedvence nincs, de a rockot 

szereti 

 

A gyerekek szerint: vicces, kedves, 

kicsit szigorú, jó fej! 
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Egy kis ébresztő… 
 

     Az iskola nálunk 

olyan, mint valami nagy 

kirándulás. Barangolhatsz 

a magyar nyelv, a történe-

lem, a matematika és még 

sorolhatnám… birodal-

mában.  De nem csak er-

ről szól: közösségi életünk 

színtere, napjaink nagy 

részét itt töltjük, és ebbe 

az is beletartozik, hogy meg kell oldani a konfliktusa-

inkat is! De nem mindegy, hogyan.  

   Egyre több fenyegetést, trágár bejegyzést olvasok a 

közösségi oldalak kommentjei között, nem telik el 

nap, hogy a folyosón ne látnék verekedést! Megalá-

zás, bántalmazás, szóban vagy akár tettekben! Elég 

szomorú, ha nem tudod elintézni a problémát fizikai- 

és lelki bántalmazás nélkül… Nem vészmadár effekt-

re kapcsoltam, hanem egy valós, megoldatlan prob-

lémára keresem a megoldást.  

 

 
  

Nem kell mindenkit szeretni. Sokan vagyunk, sokfé-

lék, s ez jó. Ettől színes a világ! De nem értem, miért 

kell egymást bántani? Miért kell a nyilvánosság előtt 

kigúnyolni, csúfolni valakit azért, mert nem tetszik 

neked? Nem lenne egyszerűbb megbeszélni? Vagy 

csak elfogadni a másikat olyannak, amilyen!   Attól 

vagy “vagányabb”, hogy az osztálytársaid előtt gú-

nyolsz valakit? A kövér fiút az osztályból, a szeplős 

lányt az évfolyamról…. Amikor kimondod  a gúnyos 

szavakat, gondolj bele, neked hogy esne mindez! 

Vannak olyan emberek, akik a nem szeretett személyt 

úgy próbálják “lemosni” a színről, hogy manipulálják 

az osztály nagy részét, és összefognak ellene, kiközö-

sítik őt! Rengeteg módját láttam annak, amikor valaki 

elkezd “szájkaratézni”, mert azt hiszi, ha fenyeget, 

akkor majd felnéznek rá a haverok! Az ilyen dolgo-

kat csak az csinálja a másikkal, aki fél, 

bizonytalan, vagy valamiért irigykedik!  

 

 
 

   A jól tanulás pedig nem stréberség, ha-

nem a jövőnk megalapozása! A tudás 

megvéd, a tudatlanság kiszolgáltat! - ol-

vashatjuk iskolai könyvtárunk ajtaján, s 

milyen igaz! 

 

 
  

Mindenkiben van valami jó. Ha ennek fel-

tárása lenne a cél, nem a rossz tulajdonsá-

gok felnagyítása, kellemesebben telnének 

napjaink. Mi lenne, ha inkább mosolyt 

csalnánk egymás arcára, azt könnyebb 

megmagyarázni, mint azt, miért sír a má-

sik! Néhány apró gesztus, és nincs az a 

harctéri hangulat az iskolában! Ne tegyél 

olyat, aminek magad sem örülnél! Egy 

osztály olyan, mint egy nagy család. Akkor 

lesz igazi közösség, ha a gyerekek jól érzik 

magukat egymással, ezt mindenki akarja, 

és teszünk is érte!  

 

Akkor tegyünk! 

 

Abonyi Tekla 6.b 
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Tegyünk a diszkrimináció ellen! 
 

Az 5. a - s Fehér Andrea egy országos rajzpá-

lyázaton első helyezett lett.  

 
 

 

A téma: „Tegyünk a diszkrimináció ellen!”Andi raj-

zán két lány sakkozik: az egyik egészséges, a másik 

pedig tolókocsiban ül. 

   A zsűri ezt a rajzot választotta a sok százból a leg-

szebbnek. Jutalmul Andi balatoni nyaralást nyert, 

amin az egész család részt vett: anyukája, apukája és 

testvérei. Mindenki nagyon örült a siófoki üdülésnek, 

hiszen most voltak először a Balatonon. Egy négy-

csillagos szállodában laktak 3 napon át. Sokat füröd-

tek és hajókáztak. Gazdag élményekkel tértek haza. 

   Andrea 1999. szeptember 12-én született. Hatan 

vannak testvérek. Kedvenc tantárgya a rajz, több 

rajzpályázaton is indult már. Gyönyörű rajzokat ké-

szít. Rab Beatrix tanárnő biztatja Andreát, hiszen ő 

egy tehetséges gyermek! Ismerjük el, mindenkiben 

van valami plusz, mindenki tehetséges valamiben,  

csak meg kell találni azt! Betti néni ebben segít An-

dinak és másoknak. 

   Mi, az osztálytársai is örülünk Andi eredményének. 

Sok sikert kívánunk a további alkotásaihoz! 

 Kovács Krisztina 5.a 

 

 

Vicc 
Az ősember kisfia hazaviszi a bizonyítványát. Az 

apja belenéz, és elkezd ordítani: 

- Fiam, azt még megértem, hogy halászatból csak 

kettest kaptál, de hogy történelemből is?! Pedig csak 

fél oldal az egész! 

 

 

 

 

Nyelvújítás 
 
Azt jelenti, hogy egy nyelvben tudatos és 
tömeges változtatásokat hajtanak végre. A 
XVIII- XX. században a portugál, a spa-
nyol, az angol és a német nyelvben is meg-
történt a nyelvújítás. A magyar nyelvújítók 
1790-1872 között gyarapították új szavak 
tömegével a nyelvünket. Sok szó bevált, 
meghonosodott, de akadtak mulatságosan 
bonyolultak is, amelyek – szerencsére – 
nem terjedtek el.  
A következő szavak mind a nyelvújítás 
termékei. Egymás mellett láthatjátok a 
szinonimákat, és könnyen kitalálhatjátok, 
miért az a változat lett népszerű, amelyet 
ma is használunk.  
 
- gőzpöfögészeti tovalöködönc (gőzmoz-

dony) 

- nyaktekerészeti mellfekvenc (nyakkendő) 

- foltos nyakorján (zsiráf) 

- fiahordó górugrány (kenguru) 

- rovátkolt barom (rovar) 

- gyújtófácska (gyufa) 

- napirmány (napilap) 

- véglakás (temető, sír) 

- képzelmész (költő) 

- hangbetűzet (kotta) 

- körülnyesett esméret (pontos tudás) 

- nőtövény (palánta) 

- táncadalom (bál) 

- dalabáj zenér (fülemüle)  

- lovanc (huszár) 

- megkönnyebbülészeti körguggolda (WC) 

- orrfuvolászati négyzetrongy (zsebkendő) 

 
 Zsigmond Bíborka 7.b
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Vicc 

Móricka hazamegy elégtelen bizonyítvány-

nyal. Az apja mondja: 

- Ez a bizonyítvány hagy némi kívánniva-

lót... 

- Jó, akkor egy bicajt kívánok! 

Röplabda-suli? 

Igen! 
 

Az iskola újságíró szakköre meghívta Bodonyi 

Ákos tanár urat egy beszélgetésre.  

- Ákos bácsinak mik a céljai az iskola nívós 

sportprogramjaival? – tettük fel a kérdést. 

- Iskolánk a szolnoki röplabdasport központja 

szeretne lenni, hogy utánpótlást biztosítson a 

felnőtt csapatoknak. És persze fontos az is, hogy 

a tanulók többet mozogjanak. Ha sikerül röplab-

da- központtá válni, akkor iskolánkban sport 

tagozat is indulhat.  Ez céltudatosan fejlesztené a 

jó képességű tanulókat, és még sok egyéb lehető-

séget nyújtana.  

- Sokan járnak az iskolai Diáksport Egyesületbe?  

- A DSE - foglalkozásokra tavaly az iskola több 

mint 1/3-a járt rendszeresen a különböző sport-

ágakban, ez közel 200 gyerek.  

- Ákos bácsi a röplabdások edzője. Elégedett a 

gyerekekkel?  

- Igen. A hatodikos fiúk már negyedikes koruk 

óta röplabdáznak. Tavaly a Szolnokon rendezett 

Országos Mini Kupán kiválóan szerepeltek. A 

saját korcsoportjukban elsők lettek. Egy merész 

húzással a 12-13 évesek között is indítottam őket. 

Bár fiatalabbak voltak a versenytársaiknál, a 

középmezőnyben végeztek, ami nagyon jó. A 

Szolnoki Sportiskola keretében edzősködöm.  

Iskolánkban heti 3-4-5 edzést is tarthatunk. 

- Milyen tervei vannak Ákos bácsinak a közeljö-

vőre? 

- Alsóban egy projektet szeretnék indítani. Fon-

tos, hogy a tehetségeket időben felismerjük és 

segítsük. Jó, ha egy osztályból kikerül egy össze-

forrott csapat. 

- Lehet egy diáknak életpályája is a sport? 

- Igen, ha elég elszánt és rátermett, de ez inkább 

olyan 17-18 éves korban válhat biztosra. Most 

még csak körvonalazódik. Az viszont biztos, hogy 

akár a középiskolai továbbtanuláshoz is segítség 

lehet a sport: a kiváló eredményt a felvételnél 

díjazzák. 

- Ákos bácsi jelenleg is sportol. Milyen eredmé-

nyei voltak a csapatának? 

- A Magyar Kupán 3., 4.,a Magyar Bajnokság-

ban a 6. hely volt a legjobb eredményünk.  Jelen-

leg a 7. helyen vagyunk, de ez még nem vég-

eredmény.  

- Máshol is tetszett már edzősködni? 

- Igen, egy eredményes női csapat edzője voltam, 

de le kellett mondanom róluk, mert az ő edzésük 

és a gyerekeké együtt nem fért bele a napiren-

dembe. Természetesen a gyerekeket választottam. 

Miért? Leginkább egy hasonlattal magyarázha-

tom meg: a művésznek is nagyobb élvezet, ha 

üres vászonra fest, mint ha egy kész képet resta-

urál. 

Nagy Andrea 8.c 

 

Szépolvasó verseny  
 

 
A 3. osztályosok közül ők olvasnak a legszeb-

ben. A Szépolvasó verseny városi fordulójára 

Vass Viola 3.c és Trébics Sándor 3.a osztályos 

tanuló jutott tovább.  

Felkészítőik: Szabó Olga és Horváthné Frankó 

Gyöngyi tanító néni.  

Gratulálunk! 
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Break és white-party a Fiumeiben 
 

A White-party egyik izgalmas jelenete volt a 

break tánc, amit Farkas Milán, Dencs Denton és 

Falusi Dávid 6.c-s tanulók adtak elő. 

 
    

A képen Milánt látjátok, amint egy karral kieme-

li magát, hogy a következő pillanatban már ismét 

ugorjon, pörögjön.  

- Hol tanultad ezt a produkciót? 

- Hetente háromszor van break-tánc edzésem a 

HEMO-ban. Egy-egy alkalommal 3 órát gyako-

rolunk. A That s all b-boys flava nevű együttes 

tagjai tanítják a csoportot. Edzőinket a „Csillag 

születik”-ben két fordulóban is láthattátok a kép-

ernyőn, azután sajnos 

nem jutottak tovább.  

- Dávid és Denton is 

veled jár edzésre? 

- Nem, őket én taní-

tottam. Tavaly a gálá-

ra is ilyen műsorral 

készültünk.  

- Nem veszélyes ez a 

sport? 

- Nem, mert edzés 

előtt alaposan beme-

legítünk, így nem 

történhet baj. 

 

 

Milyen alapképessé-

gek szükségesek egy 

break-táncosnak? 

 

- Hajlékonyság, amire születni kell, és erő, ami a 

sok gyakorlástól kialakul.  

- Fontos ez a tevékenység az életedben? 

- Igen, hobbinak, sportnak kiváló, de én a jövő-

met is hivatásos break tánctanárként képzelem 

el.  

A break zene a nyolcvanas években jelent meg, 

amelyre jellegzetes táncmozgás is kialakult az 

egyesült államokbeli nagyvárosok színes bőrűek 

által lakott településrészein. Idővel egyre több 

akrobatikus elem, mutatvány került a táncba. A 

break napjainkban is igen népszerű. A világ leg-

veszélyesebb táncának tartják, amelyben rendkí-

vül fontos a fizikai erő és technika. 

 
 

A buli rendezői a 8.b-sek voltak.  

A zenét keverte: Mozsár Roland és Ikladi Attila  

Jó buli volt, köszönjük! 

 

 
 

Anita néni a büfében szórakozta végig a diszkót. 

Megkérdeztem, szeret-e büfés lenni. 

- Igen, szeretem a pörgést, azt meg egyenesen 

imádom, amikor a gyerekek lecsapják elém a 

pénzt, és azt mondják:”Kólát!!” 

 

Szecsei Georgina 6.a 
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Az Állatok Világnapja 
 

Ezt a napot minden évben ok-

tóber 4-én ünneplik. Magyaror-

szágon 1991-től - elsősorban az 

állatvédő szervezetekben és állatkertekben - ren-

dezik meg. Az utóbbi években azonban e jeles 

napot már az óvodák, iskolák és a természetvé-

delemmel foglalkozó szervezetek is szívesen 

beveszik ünnepeik sorába. Így mi is, hiszen 

ÖKO-iskola a mi iskolánk. 

   Ehhez a világnaphoz kapcsolódik az a pályá-

zat, amit Dr. Jakabné Illés Nikolett tanárnő szer-

vez. A feladat: kedvenceinkről kell fényképet 

készíteni és szöveget írni. A legjobb pályamun-

kák szerzői jutalmat kapnak. A részleteket ke-

resd az ÖKO-faliújságon és az iskola honlapján! 

 

Zsigmond Bíborka 7.b 

 

Nálunk a madarak otthon vannak 
 

Az 1.c-sek a szüleik segítségével sok madárete-

tőt készítettek, amelyeket a gyerekek az iskola 

kertjében kiakasztgattak a fákra. Néhány gyere-

ket megkérdeztünk, hogyan és miért készítették a 

mesterséges odúkat.  

 

 
 

Csajbók Gergő: Mi fából készítettük apával 

azért, hogy a kis madarak tudjanak enni, és az 

eső ellen legyen hova elbújniuk. 

Vona Imi: Anyukám faragta ki tökből, amit én 

tartottam. Megtöltöttük madáreleséggel, és itt 

felkötötték egy fára. 

 
 

Csalóczki Balázs: Mamáméknál készítettük 

apukámmal. Fából készült, össze kellett csava-

rozni. Én dugtam be a konnektorba a fúrógépet.  

Kónya Kitti: Mi kettőt is csináltunk. Kidíszítet-

tük falevelekkel, és ráírtuk, hogy „Madárlak”. 

Alsabahi Mawadda: Én a felakasztásban segí-

tettem, és tettünk az etetőkbe magokat.  

 

 
 

Fecske a hóban  

Tószegi Fanni elbeszélése 

 

Késő délután volt, amikor kijöttem az iskolából, 

és a hóban megláttam valami feketét. Közelebb 

mentem, óvatosan felemeltem, és megvizsgál-

tam. Láttam, hogy egy fecske. Azt találgattam, 

hogy kerülhetett a hóba. Talán kiesett a fészek-

ből, vagy nekiment a fának? De nem értettem: 

miért nem ment el a többiekkel?  

   Éreztem, hogy dobog a szíve. Betettem a zse-

bembe, és amikor hazaértem, első utam a pincé-

be vezetett, ahol kivettem a zsebemből – közben 

egészen kimelegedett –, és szemügyre vettem. 

Bátortalanul pislogott rám, és megpróbálta moz-

gatni a szárnyát. Rájöttem: eltört a bal szárny-

csontja. Rögtön tudtam, mit kell tennem. 

Hoztam egy zacskó magot, és óvatosan pici cső-

rébe helyeztem az apró falatot. Tudtam – mert 

tanultuk bioszból -, hogy a fecske rovarokat 
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Vicc 
Két csontváz sétál az úton. Egyikük hátán 

sírkő.  

- Te, miért cipeled azt a sírkövet? 

- Tudod, manapság az ember nem sétálhat az 

iratai nélkül! 

eszik, de úgy látszik, ez egy vegetáriánus fecske 

volt, mert lenyelte a falatot. Adtam még neki pár 

szem magot, azután bebugyoláltam a régi haris-

nyámba, felvittem a szobámba, és letettem az 

asztalomra. Leszaladtam a lépcsőn, és futottam 

az állatorvoshoz.  

   Kétsaroknyira volt Murphy doki, benyitottam, 

és megkérdeztem, mit szokott csinálni a sérült 

szárnyú díszmadarakkal. Elmagyarázta, mit te-

gyek. Megvettem a krémet és a tablettát, és haza-

szaladtam a fecskéhez, akit időközben Sütinek 

neveztem el. Láttam, hogy elaludt. Óvatosan 

bekentem a szárnyát, és levittem a pincébe. 

Másnap reggel leszaladtam, meleg vizet és ma-

got adtam neki. Megsimogattam, és indultam az 

iskolába.  

   Ez három napig így ment: reggel és délután 

kentem a szárnyát a kenőccsel, este adtam neki 

tablettát. A 3. napon körbevezettem Sütit a la-

kásban, aztán kinyitottam a tenyeremet, hogy 

jelezzem: elrepülhet. Ő meg érdeklődve, kíván-

csian nézett rám, hogy vajon mit akarok. Rájöt-

tem, hogy ő még egyáltalán nem repült, nekem 

kell megtanítanom rá. Fogtam magam, bemen-

tem a szobámba, letettem néhány párnát a földre. 

Földobtam Sütit, de minduntalan visszapottyant. 

Cselhez folyamodtam: a hajszárítót letettem a 

földre fejjel felfelé, ráállítottam Sütit, és bekap-

csoltam közepesre. Láttam, hogy süti a talpát, és 

toporog, azután erősebb fokozatra állítottam: 

azonnal verdesni kezdett a szárnyával, a levegő-

be emelkedett, és leszállt a hajszárító mellé. A 

kis ügyes! Kifogott rajtam. Még párszor meg-

próbáltam vele a folyamatot, és harmadjára 

egész bátran próbálkozott, majd a kezembe 

szállt. Kivittem a nappaliba, és mutattam, hogy 

repüljön. Párszor körberepült, majd ismét leszállt 

hozzám. A nevét is tanítgattam neki, és a szoká-

sos falakokkal megetettem.  

   Másnap már tudtam, mi a teendő. Megetettem 

Sütit, és betettem a zsebembe. Elindultam az 

iskolába, magammal vittem egy csomag magot 

és egy tálkát. Amikor megérkeztem, kivettem a 

zsebemből, ahol szemlátomást jól érezte magát, 

és beletettem a legközelebbi madáretetőbe. Ön-

töttem neki magot, bementem az iskolába meleg 

vízért, megtöltöttem a tálkát, és visszamentem 

hozzá. Mivel otthon azt a parancsszót is megta-

nulta, hogy „maradj”, ott is maradt az etetőben. 

Megsimogattam, betettem neki a vizet és egy 

takarót. Mikor a negyedik óra után megnéztem, 

még mindig ott volt, azzal a különbséggel, hogy 

egy csapat veréb vette körül, és boldogan társa-

logtak. Ami még meglepőbb volt: akkor sem 

repültek el, amikor odamentem Sütihez, hogy 

feltöltsem a magostálat. Sőt! Azt is hagyták, 

hogy megsimogassam őket.  

   Ettől fogva öten éltek a kis etetőben, és sosem 

volt üres a madárház. 

Tószegi Fanni 6.b 

 

Sorok között barangolva 
 

A folyosón szünetekben 

óriási a nyüzsgés-

mozgás. A sok hadoná-

szó, hangoskodó gye-

rek között feltűnik 

időnként egy lány, 

aki könyvet tart a 

kezében és olvas. 

Nem tankönyvet, 

hanem regényt!  

Ő Polónyi Ad-

rienn a 6.b-

ből, aki elsős 

kora óta 

nagyon 

szeret olvasni.  

 

- Miért szeretsz olvasni? – kérdeztük. 

- Egyszerűen csak szeretek barangolni a sorok 

között, és élvezni őket- válaszolta. 

 

Kedvenc írója Jacqline Wilson, tőle is a legked-

vesebb könyve a „Micsoda anya!”. Volt már, 

hogy Adrit eltiltották a könyvektől, de ő akkor is 

olvasott titokban. Néha éjszaka az ágyban a test-

vére világítós játékának a fényénél bújja a köny-

vet.  

   A felolvasást is szereti. Ötödikben az iskolai 

szépolvasó versenyen első lett, és a városi verse-

nyen is szép eredményt ért el.  

 

   Azzal a jó kívánsággal búcsúztunk tőle, hogy 

jelentsen még számára sok örömet az olvasás. 

 

Fábián Blanka 5.a és Zsemlye Adél 6.a 
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Az iskola rejtett tehetségei 
 

A Tehetségpont 

pályázat szeptember 

30-án fesztivállal 

fejeződött be. A 

megnyitón először 

egy különleges dalkört hallhattunk. 

 

   Gyuriczáné Nagy Magdolna tanárnő az 

énekkar mellett a dalkört is vezeti. A dal-

körben cigányok és magyarok egyaránt 

énekelnek. A cigányoknak a magyaroknál jobb 

érzékük van a zenéhez. A dalkörben kivétel nél-

kül mindenki tud furulyázni. Sokan közülük ne-

héz körülmények között élnek, de vannak nekik 

is céljaik az életben. Mozsár Ernő a magatartás-

ban nem kiemelkedő, de ha énekelni kezd, min-

denkit ámultba ejt varázslatos hangjával. Mága 

Heni egy cigánymondókát mutatott be nekünk, 

majd mesélt a cigány szokásokról is. Otthon sok-

szor szoktak táncolni, énekelni, véleménye sze-

rint a magyar néptánc és a cigánytánc között nem 

sok különbség van. 

   A jövőbeli terveikről is kérdeztük őket.  Heni 

elmondta, hogy régen az elsődleges célja a lá-

nyoknak a férjhez menetel és a gyerekszülés 

volt, már 12 évesen férjük volt, és 14 évesen 

szültek. Egyes településeken még most is él né-

hány ilyen család. Azonban ma már a lányok 

tervei közt szerepel valamilyen szakma kitanulá-

sa, és csak azután a családalapítás. Szerintük jó 

szakma lenne számukra a műköröm-építés, fő-

zés, sütés, kerti munkák… stb. Megkérdeztük 

Sánta Dzsenifer 6. osztályos tanulót, neki milyen 

vágyai vannak a jövőre nézve. Ő cukrász szeret-

ne lenni, rokona példájára.   

   A dalkör tagjai kivétel nélkül szeretnék az álta-

lános iskolából kikerülve folytatni a zenélést. 

 

Kormos Kevin és Válik Zsanna 8.c, 

Réz Gabriella és Halasi Hanna 7.a 

 

 

 

Városom, Szolnok 
 

Szolnok, Te vagy az Alföld szíve, 

Szívem együtt dobban veled. 

Itt fekszel a Szőke Tisza 

S a zúgó Zagyva partján, 

Sokat megélt dicső város. 

 

Várad itt állt a parton, 

Csaták tüze égette arcod, 

Perzselte, tépte lelked. 

Ellenálltál dúlásnak, viharnak, 

Megannyi borzadályos vésznek. 

 

Arculatod zöld pontja a szépséges Tiszaliget. 

Sportolni, úszni, andalogni kijárok ide. 

Gondolataimba révedek, kutatom a múltad, 

S feldereng előttem régi részeid sora: 

Feketeváros, Pletykafalu, Kisgyep, Cigányváros. 

 

képzeletem ide-oda csapongva látom 

A kanyargós, szűk Tabán utcáit, 

A Kertváros csinos házait, 

A vadregényes Zagyva-partot, 

A szerelmes Tisza-partot. 

 

Szívemnek kedvenc zuga legújabb részed: 

A Széchenyi-lakótelep. 

Magas házaid ablakai megannyi szemként néz-

nek rám, 

S mesélnek egy-egy családról regéket. 

Lelkemet öröm tölti be, mikor rád nézek. 

 

Polónyi Krisztina  

Verseghy Gimnázium 9. évfolyam 

(Iskolánk volt tanulója)
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Egyedül a „közösségben”? 

 

A kiközösítés az, amikor pár 

ember direkt figyelmen kívül 

hagyja, vagy piszkálja a másikat. 

Sokféle módon lehet kiközösíte-

ni: nem szólsz hozzá, bántod, 

csúfolod. Legtöbbször van egy 

bandavezér, aki utálja azt az ala-

kot. A többi nyalizó is úgy tesz, 

hogy a vezér kedvére tegyen. Tehát a kiközösítés 

nem azt jelenti, hogy mindenki utálja…  

   Van, amikor nem egy embert közösítenek ki, ha-

nem egy csoportot. Például a jó sportolók utálják és 

kiközösítik a köreikből, akik sokat játszanak a gépen, 

vagy a rossz és jó tanulók egymást. A kiközösítés 

nem tart örökké. Valamikor elkezdődik, piszkálják, 

aztán vagy megunják, vagy megsajnálják, valamikor 

megbocsátanak neki. Az igazán szép pillanat lehet, 

amikor egy kiközösített gyereknek megbocsátanak, 

és visszafogadják. 

 

Varga Csanád 8.c 

 

A kiközösítést egyáltalán nem tartom helyesnek. 

Nagyon rossz, hogy egyes emberek kiközösítenek 

másokat, csak azért, mert esetleg más az ízlésük, más 

a viselkedésük, vagy más valami iránt érdeklődnek. 

A kiközösítés sosem egy ember hibája. A kiközösített 

félnek is alkalmazkodni kell a másikhoz. Ha nem 

tudjuk, hogy a másik miért közösít ki, oda kell menni 

hozzá, és meg kell kérdezni, megbeszélni a dolgot. 

 

Muhari Kitti 8.c 

 

Kiközösíteni bárkit és bármiért lehet.  

Hajszínért, viselkedésért, magasságért és a ruhájáért, 

bármiért! 

   Általában van egy hangadó a közösségben, egy 

„vezér” akinek valamiért szúrja a szemét az az em-

ber, és onnantól fogva az nem tartozik a közösséghez. 

Bármit csinál, kicsúfolják érte, mindegy, hogy előtte 

már más megcsinálta, akkor még menő volt, most 

már nem! 

   Ha az egyén próbálkozik azzal, hogy a barátjuk 

legyen, még mélyebbre süllyed a szemükben. A töb-

biek néha, amikor senki nem látja, akkor kedvesek 

vele, esetleg sajnálják is, de legközelebb, amikor a 

„közösséggel” vannak, akkor kicsúfolják, kinevetik, 

és szegény még jobban összezavarodik.  

   Ezt csak általánosban és gimnáziumban kell kibírni, 

utána jobb lesz a helyzet. Főiskolán vagy egyetemen 

egy szakra jártok, egy kollégiumban vagy 

albérletben laktok. Akkor már igazi barátaid 

vannak, akik megvédenek.  

 

Válik Zsanna 8.c 

 

 

 

Ha igazán ismernél… 
 

Szerintem nagyon sok helyen előfordul a 

kiközösítés. Ehhez elég annyi, hogy új osz-

tályba kerülj, kicsit máshogy nézz ki, vagy 

egyszerűen csak csendes legyél. 

   A gyerekek az iskolában mindig bekerül-

nek egy-egy „klánba”: a menők, a stréberek, 

a sportolók vagy a lúzerek közé. A klánok 

egymástól mindig nagy távolságot tartanak, 

s ha egy klántag jóban lesz egy másik klán-

nal, azt kiközösítik. A klánok külön világban 

élnek, s azt hiszik, hogy különbek, mint má-

sok, pedig több a közös bennük, mint hinnék 

   Olvastam egy csoportról, akik az iskolákat 

járják „A kihívás napja” című rendezvé-

nyükkel. Ezen a napon az iskola tagjai egy-

begyűlnek, s a szervezők arra kérik a tanu-

lókat, hogy meséljenek magukról olyanokat, 

amit senki sem tud. A gyerekek megnyílnak 

társaik előtt, s megértik egymást.  

   Én ezt a rendezvényt szívesen látnám ha-

zánkban és iskolánkban is, hogy könnyít-

sünk az iskolai életen, a kiközösítetteken, 

akik azt gondolják: „Ha igazán ismernél…” 

 

Szabolcsi Csenge 8.c 
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Kortárs költőink 

Csukás István 

„Azért fontos, hogy olvassuk a történeteket, és ne 

csak filmen nézzük meg, mert ha olvasunk, a fejünk-

ben megindul a „képzelet-mozi” a saját képeinkkel, 

ami csak a miénk. A film pedig már meg van „csó-

csálva”, készen kapjuk a képeket. Bármennyire is 

népszerű a televízió, a mozi, meggyőződésem, hogy a 

könyv nem fog kiveszni a világból, mert a felnőttek 

és a gyerekek is érzik, hogy az olvasás élményére 

szükség van, és mindig is szükség lesz.” 

 
 

Róka Ricsi 
 

Az erdei rókalyukban, 

ahol az út nagyot huppan, 

éldegélt öt róka ottan: 

rókapapa, rókamama, 

két nagy testvér s egy kicsi, 

a neve: 

Róka Ricsi! 

 

Rókapapa, rókamama 

véletlenül nincs otthon ma, 

véletlenül egy tyúkólnál 

buzgón szimatolva kószál. 

Béke van a rókalyukban, 

horkolva egymásra huppan 

s az orrán át trombitál 

hájas Henrik, lusta Pál! 

Útnak ered Róka Ricsi: 

„Nem vagyok már olyan kicsi! 

Megnézem a nagyvilágot, 

hátha egy-két csodát látok!” 

Erdő szélén kergetőznek 

fürge lábú pettyes őzek. 

Három nyuszi ugrál sorba 

sombokorból sombokorba. 

 

Ricsi uzsgyi, tátva szája, 

foga közt a nyúl bundája, 

illetve csak egy-két szőre, 

mivel a nyúl fut előtte! 

Sebaj! Ricsi gyorsít, kerül, 

a nyúl ugrik, úgy menekül. 

Vigyázz, vigyázz, rókafi, rőt, 

ne kövesd a cselezgetőt! 

 

Mert a nyulak ravaszak ám, 

lefékeznek a tó partján, 

Ricsi meg, jaj, belecsúszik, 

sárt köpködve kapál, úszik. 

Kacsák szidják rikácsolva: 

„Mit keres a tóban róka?!” 

Ricsi végre kivergődve 

partot ér, sáros a szőre. 

 

Ahogy haza így baktatott, 

fejéhez vágtak egy makkot, 

a nyulak is kinevették, 

mégse vették el a kedvét! 

Szép a világ! Ez világos! 

Habár egy kicsikét sáros. 

Míg idebent trombitál 

hájas Henrik, lusta Pál! 

 

 
Jó olvasást kíván: Szabó Anikó néni 
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Olvassunk együtt! 

 
Anne Frank naplója 
 

Anne a németek által megszállt Hollandiában, Amsz-

terdamban élő zsidó származású lány. Tizenharmadik 

születésnapjára egy naplót kapott apjától, akit csak 

Pimnek szólított. 

   Az anyja nem értette meg őt, ezért sokat írt a napló-

jába, amit Kittynek 

nevezett el. 

    1942 júliusában nő-

vére, Margot behívót 

kapott a munkatáborba, 

ahonnan még senki 

sem tért vissza. Az 

apja, hogy megmentse 

őket, úgy döntött: el-

bújnak a volt irodája 

mögött lévő „hátsó 

traktusban”. A bujká-

lásban az apa, Otto 

Frank négy korábbi 

dolgozója segítette 

őket.  

   Miután berendezked-

tek, még több zsidó bujkáló érkezett hozzájuk: a Van 

Daan házaspár fiukkal, Peterrel és a fogorvosuk: 

Dussel. 

 Anne leírja mindennapi életüket, hogyan nél-

külöznek, hogyan „vásárolnak be”, és hogyan élnek, 

miközben naponta kapják a híreket, hogy ismerősök, 

barátok vagy éppen rokonok halnak meg, vagy kerül-

nek fogságba. Peter Van Daan elhozta a macskáját, 

Muschit is a „hátsó traktusba”, ami nagyon bántotta 

Annét, mert ő nem hozhatta el a cicáját. Beszámol 

arról, hogyan ünnepelték a Chanukát, a zsidók nyolc 

napig tartó vallási ünnepét, és hogyan érezték magu-

kat elzárva a külvilágtól. 

 Megérik-e Annéék a felszabadulást, vagy fel-

fedezik rejtekhelyüket, és elhurcolják őket? Ha elol-

vasod Kittyt – amely nem írói alkotás, valóban egy 

lány írta – akkor választ kapsz erre a kérdésre is.  

Válik Zsanna 8.c 

 

Siobhan Parkinson:  

Testvérek?! Na ne! 
 

Csak akkor jöttem rá, hogy a könyv két egy-

bekötött naplót tartalmaz, amikor a 120. 

oldaltól kezdve fejtetőre állított oldalakat 

találtam. A könyv hátsó borítója is egy cím-

lap. 

   Egyik irányból olvasva megismerjük a 16 

éves Ashling naplóját, a másik irányból pe-

dig a majdnem 16 éves Cindyét. Akár jó 

barátnők is lehetnének, de ők szívből gyűlö-

lik egymást, és erre megvan minden okuk.      

Ashling és húga, Alva négy éve veszítették 

el imádott apjukat, aki elhagyta a családot 

egy másik nőért, és már csak 3-4 alkalom-

mal találkoznak vele évente. Ashling nem-

csak a 13 éves Alvának, de kissé elvarázsolt 

anyjának is megértő és tapintatos segítőtár-

sa. Egész jól megy már az élet hármasban, 

amikor beüt a szerencsétlenség: anya bele-

szeret egy özvegy férfibe, Richárdba. Rá-

adásul gyereket vár tőle. 

   Ki a másik napló szerzője? Cindy, akinek 
néhány hónapja halt meg az anyukája. A 
lány még ki sem heverte a tragédiát, amikor 
apja, Richárd bejelentette, hogy újra megnő-
sül.  
   Rengeteg 
meglepő 
fordulat 
teszi iz-
galmas 
olvas-
mánnyá a 
két lány 
naplóját, 
de a meg-
oldást ne-
ked kell 
majd kita-
lálnod: 
nyernek 
vagy ve-
szítenek a 
lányok 
azzal, hogy 
egymáséba gubancolódott az életük? 
 
Jó szórakozást kíván:  

 
 Julika néni
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Idén is lesz Halloween-party  

Tavaly október 29-én az ötödik-hatodikosoknak meg-

rendezett vetélkedő nagy sikert aratott. Vágó Anita 

tanár néni és segítőtársai, Vékony István bácsi és 

Szacsúriné Klári néni bonyolították le a versenyt. A 

mi csapatunk – Tökfejek - sajnos utolsó lett, de nem 

ez volt a lényeg, hanem az, hogy nagyon jól éreztük 

magunkat. Várjuk az idei bulit! 

Szemán Luca és Zsemlye Adél 6.a 

 

Mi az a Halloween? 
Angliában az ősi kelta hagyományokból kialakult 

ünnep, amely mára már az egész világon elterjedt.  

   A boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek 

ünnepe, melyben több kereszténység előtti szokás 

mosódott egybe. A kereszténység terjesztésekor a 

hittérítők a keresztény szokásokat a pogány ünnepek-

hez igazították azok betiltása helyett. Így ez a pogány 

ünnep a keresztény mindenszentek ünnepe lett. 

   Nálunk az a szokás, hogy ilyenkor az emberek ki- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mennek a temetőbe, így mutatják ki szeretetüket ha-

lott rokonaik iránt.  

   Az angol nyelv tanulásával együtt a Halloween 

vicces és babonás szokásai terjednek nálunk is. Sok 

helyen úgy gondolják, hogy ilyenkor a halottak haza-

látogatnak, ezért égve hagyják a gyertyákat. Külföl- 

dön az ünnep alkalmából feldíszítik a házukat. Az 

egyik leggyakoribb dísz a tök. Ha valaki nem szeret-

né, hogy vámpírok legyenek a házban, feltétlenül 

tegyen fokhagymát az ablakba!     

   Amerikában ilyenkor a gyerekek házról 

házra járnak édességért. Persze beöltöznek 

valami rémisztő szörnynek.  

Molnár Szabina és Kovács Mercédesz 7.a 

 

A 3.c-sek tanító nénijükkel, Munkácsiné 

Gyurosovics Gabriellával töklámpásokat 

készítettek. Háromtagú csoportokban dol-

goztak. Először megtervezték, utána meg-

rajzolták a tök „arcát”, kivájták a belsejét, 

végül a tanító néni segítségével kivágták a 

lámpás szemét és száját.   

   Gabi néninek köszönhetően a technika 

órák nagyon érdekesen és színesen telnek.        

Tuharszky Zita és Magyar Valentina 6.a 
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