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Ballagás 
Az idei tanévben is várva várt nagy esemény a nyol-
cadikos diákok életében a ballagás. Eddigi életük vége, és 
valami új kezdete a számukra. Elszakadás, és újrakezdés. 
A ballagás kifejezés a latin búcsúzó szóból ered, és a szokás Selmecbányáról szárma-
zik. Ott az 1870-es években az erdészeti és bányászati akadémia hagyományaként a 
tanulók a „Ballag már a vén diák…” kezdetű dal énekelésével búcsúztak el iskolájuk-
tól. Később minden országban és iskolatípusban elterjedt a ballagás szokása, a 20. szá-
zad elejére pedig általánossá vált. 
Nálunk az éppen ballagó nyolcadikos diákok ballagási dalokat énekelnek, vállukon 
tarisznya ékeskedik, amit a 7.osztályos tanulók készítenek össze a számukra. Legis-

mertebb ballagási dalaink: a Ballag már a vén diák…, Egy régi-régi dal, Gaudeamus igitur, Elmegyek elme-
gyek… kezdetű nóta. 
Az idei tanévben három nyolcadik osztálytól veszünk búcsút. A ballagó csoportok névsora és osztályfőnökeik 
alább olvashatók: 

8.a  osztály 

Kállóné Szabó Erzsébet 
Osztályfőnök 

Dalmadi Dávid, Gerhát Gergő, Kovács Márton,  
Mága Roland, Makai Lea, Molnár Imre, Mucza Gábor, 
Németh Márk József, Novák Viktor, Vidák Krisztián  
Rajmond, Zakar Alexandra 

 

 
 

 

8.b osztály 

Földi Krisztina 
Osztályfőnök 

Berényi Illés Zsolt, Bozóki Zsuzsanna, Czétényi András, 
Hajdú Szilvia, Juhász Adrián Patrik, Kanalas Róbert,  
Lojek Nikolett, Nagy Alexandra Szilvia, Nagy Péter  
Zsombor, Samu Norbert, Vadkerti Andrea, Vadkerti  
Noémi Csilla, Varga Dorina Miranda 
 

 
 

8.c 

Balkovicsné Vágó Katalin 
Osztályfőnök 

Balogh Richárd, Barta Dóra, Barta Viktória, Berta 
Lilla Luca, Dehenes Anna, Dóka Henriett, Erdős 
Renátó Márió, Gudics Dorottya, Kanálos Rudolf, 
Kovács Brigitta, Kökényesi Zoltán, Kovács Enikő, 
Lakatos Mercédesz, Lévai Dorina, Lukács Mercé-
desz, Nyitrai Krisztián, Sampei Alex László, Szanyi 
Szabina, Tóth Csenge Napsugár, Tóth Ferenc, Tóth 
Lajos Dániel, Vachal Krisztina, Vig Dávid  
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Pedagógusnap 
A pedagógusnapot minden évben június első vasárnapján ünnepeljük. Megünneplé-
sére először 1952-ben került sor. Ezen a napon adják át az ország legjobb oktatói-
nak a kiváló tanári és tanítói okleveleket. Mostanság elsősorban a gyermekek kö-
szöntik tanáraikat ezen a jeles napon. 
Mi is köszöntjük iskolánk minden oktatóját, nevelőjét. Az alábbi verssel ked-
veskedünk számukra: 

Sass Ervin: Köszöntő pedagógusnapra 
 

„Rózsát hoztunk 
köszöntőnek 

Pedagógusnapra, 
tudjuk, hogy a 

tanár bácsi 
örömmel fogadja. 

 

 
Piros rózsa 

a mi hálánk, 
és köszönjük szépen, 

hogy tanított 
jóra-szépre 

egész hosszú évben.” 
 

Nemzeti összetartozás napja — 2016. június 4. 

Az idei tanévben is megemlékeztünk a trianoni békedöntésről. 
A gyerekektől azt kértük, fogalmazzák meg nekünk, mit jelent 
számukra most az összetartozás. Az alábbi gondolatok ezt tük-
rözik. Emellett kiállítást szerveztünk, és kicsivel-naggyal, fel-
nőttel-gyermekkel átöleltük az iskolát, azt jelképezve ezzel, 
hogy összetartozunk. 

 

Mit jelent számomra az összetartozás? 

Hogy mit jelent számomra az összetartozás? Boldogságot, 
örömöt, szeretetet, kitartást egy másik fél mellett.  
Összetartozok a családommal, ők támogatnak, hogy sikereket 
érjek el. Segítünk egymásnak a bajban. Segítünk egymásnak átvészelni a nehéz időszakokat. Támogatjuk egy-
mást.  
Ugyanígy van a barátokkal is, ha kell, segítek nekik. Többnyire másokat előrébb helyezek, mint saját maga-
mat. 
Összetartozok az osztályommal. Szeretném, ha a csoportban is tudná MINDENKI, hogy ÖSSZETARTO-
ZUNK! Egyikünk sem különb a másiknál: lehet egy ember realista, pesszimista, vallásos vagy épp .ateista. 
Ugyanolyan EMBEREK, mint TE vagy ÉN!  
A vérünk, a honunk, a nyelvünk, a szokásaink, a népművészeti értékeink egyek! Sőt a határon túli magyarok is 
MAGYAROK! NEM pedig románok, szlovákok, szerbek…                  Tóth-Urbán Erika 7.c 
 

 

Az összetartozás számomra 

Mindenkinek mást jelent. Szerintem az élet során rengeteg közösségbe tartozhatunk, miközben rengeteg em-
bert ismerünk és szeretünk meg.  
Elsősorban a családunkhoz tartozunk: el sem tudnám képzelni, hogy valaha is szétszakadhatunk egymástól.  
Tartozunk az iskolához, ami igaz, hogy egyszer vége tér, de az emlékek belőle megmaradnak.  
Aztán ott a munkahely, melyért egész gyerekkorunkban tanulunk, hogy jó helyünk legyen. 
Én tartozom egy csapathoz is, „állatmentőkhöz” egy menhelyen, ezt soha nem tudnám otthagyni, már csak az 
önkéntesek és az állatok miatt sem.  
Számomra az összetartozás a fenti közösségekkel, örökre szól.                                                  Béki Enikő 7.c 
 

 

Mit jelent nekem az összetartozás? 

Az összetartozás számomra négy helyen valósul meg.  
Az osztályban, ahol azért jó lenni, mert tudom, hogy jó az osztályfőnök és az osztály is összetartó. A család-
ban, ahol azért jó, mert kedves, segítőkész, gondoskodó ember az anyukám és az apukám.  
Tartozom egy egyesülethez, ahol a sportolókkal és az edzővel is jóban vagyok. Szerintem jó kis csapat len-
nénk, bár néha vannak összezördülések, olyankor kevésbé tartunk össze. Barátok az utolsó hely, ahol azért jó, 
mert jókat viccelődünk, néha ugyan rajtam nevetnek, de ez engem nem zavar.  

Szabó Balázs 7.c 
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Mit jelent számomra az összetartozás? 

Sok minden eszembe jut az összetartozás kifejezésről: a népek összetartozása, a 
csapatok, a barátok és a legfontosabb a család összetartozása.  
Az összetartozásnak többféle jelképe is lehet, például ilyenek az országok zászlói, 
a különböző címerek, a mezek.  
Számomra a két legfontosabb összetartozás: a nemzeti és a családi összetartás.  
A családi nagyon fontos formája a minden napi életünknek, ide születünk, itt nö-
vünk fel ebben a kis közösségben. A szűkebb család tagjai a szülők és a gyerekek. 
A tágabb értelemben vett családhoz azonban hozzátartoznak a nagyszülők, déd-
szülők, a közelebbi és távolabbi rokonok is. A nagy ünnepek alkalmával vagy 
örömteli események idején, például mint az esküvő, keresztelő és szomorú esemé-

nyek idején (gyász) is összejön a család. Ilyenkor az összetartozást szimbolizálja, hogy bármiben számíthatunk 
egymásra. Számomra ezért a legfontosabb a családi összetartozás. 
A nemzeti pedig azt jelenti, hogy közösek az értékeink, a hagyományaink, a nyelvünk. 

Kis Bálint 7.c 
 

Összetartozás 

Számomra az összetartozás a családot jelenti. A mindennapokat, 
amikor együtt vagyunk és mindent megbeszélünk, döntéseket és 
kompromisszumokat hozunk. Összetartozunk jóban-rosszban, 
mindegy hogy melyik földrészen tartózkodunk, együtt vagyunk 
vagy külön-külön. 

Forika Attila Dániel 7.c 
 

 

 

 

Mit jelent számomra az összetartozás? 

Számomra az összetartozás sok mindenben nyilvánul meg: csalá-
domban, barátaimban, tánccsapatomban. Szerintem minden téren 
nagyon fontos az összetartozás, de legfőbbképpen azokban a hely-
zetekben, amikor egy csapat, egy közösség vagy éppen egy társa-
ság küzd közös céljaikért és persze egymásért. Az én életemben 
ilyen a tánc, a tánccsapatom. Nem vagyunk sokan, csupán 6 fő, 

viszont mindig összetar-
tunk. Támogatjuk és 
segítjük egymást. Közös 
versenyeinken mindenki 
száz százalékosan odateszi magát a cél érdekében. Persze ennek 
megvan a gyümölcse is.  
Minden nemzetiség, minden ország között is jelen van az összetar-
tozás. Aki magyarnak vallja magát, az is tartozik valamihez: még-
hozzá a MAGYARSÁGHOZ! Ennek az összetartozásnak hagyomá-
nyos jelképei is vannak. 

Magyarság jelképei: 
             ☻Pirospaprika 

☻Mohácsi busójárás 
☻Öreglebbencs 
☻Hortobágyi kilenclyukú híd 
☻magyar mondák, népmesék 
☻magyar zászló, 
címer 
Számomra ezek a 
dolgok jelentik az 
összetartozást. 

 

Vankó Gréta 7.c 
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Májusi osztálykirándulás 

Az idei tanévben a tanulmányi kiránduláson a Mátrába utaztunk. 
Első megállónk Gyöngyös volt, ahol a Mátra Múzeum kiállítását 
tekinthettük meg a csodálatos Orczy kastélyban. A szépen felújí-
tott kastély erdészeti, vadászati, őstani bemutatói mellett az Orczy 
család történetén is végigkalauzolja a látogatót, kertje természet-
védelmi terület, ritka fák, cser-
jék találhatók benne, a tóban 
pedig aranyhalak úszkálnak.  
A második megálló Kékestető 
volt, ahol a TV-toronyba láto-

gatva megtekinthettük a gyönyörű panorámát. A természetjárás, túrázás él-
ményét is átélhettük, hiszen a sípályán keresztül egészen Mátraházáig vissza-
sétáltunk, ahol buszra szállva Sástóra vezetett az utunk. Sástón megmásztuk 
a kilátót, és csónakázhattunk is Magyarország legmagasabban fekvő tavában. 
A bazársoron mindenki választhatott magának csecsebecsét, amivel meglep-
hette itthon maradt családtagjait. Közös fagyizás után fáradtan indultunk 
haza, de nagyon jól éreztük magunkat ezen a május végi napon.  
               Dia 
 

 

Gyermeknap iskolánkban 

Az eddigi évek hagyományától eltérően az idei tanévben az 
iskolai gyermeknapot nem a tanulmányi kirándulással kötöt-
tük egybe, hanem rendhagyó módon ünnepeltünk.  
Hetekkel korábban a felsős Diákönkormányzat pályázatot 
hirdetett a vállalkozó szellemű felső tagozatos tanulók kö-
zött. A pályázat célja az volt, hogy jöjjön létre egy gyerme-
kekből álló "vezetői team", akik egy nap erejéig átveszik 
intézményünkben a "hatalmat". Megtervezik, milyen prog-
ramokkal teljenek a meghosszabbított szünetek; kipróbálják, 
milyen az igazgatói székben ülni és felelős döntéseket hoz-

ni; milyen reggel köszönteni a tanulóifjúságot az iskolarádión keresztül; vagy épp milyen levezetni egy-egy 
foglalkozást.  
Az új kezdeményezés hamar népszerűvé vált a gyerekek körében: pályázati plakátok készültek konkrét prog-
ramtervekkel, megindult a kampány és az aláírásgyűjtés, hogy a legjobb pályázó gárda végül május 27-én fe-
ledhetetlenné tegye a többiek napját. 
A legeredményesebbnek a 8.c osztályból szerveződött csapat bizonyult. Igényes programokat terveztek, humo-
ros csapatindulót írtak, megnevezték, melyik pedagógus helyét szeretnék egy napra átvenni. Így lehetőséget 
kaptak, hogy terveiket ezen a napon meg is valósíthassák. A nyertes csapatból Vachal Krisztina töltötte be Klá-
rika néni szerepét, és lett egy napra iskolánk igazgatója. Helyettesei Tóth Csenge (Makainé Zérczi Zsuzsanna 
szerepében) és Barta Dóra (Utasi Katalint testesítve meg) lettek. A DÖK segítő nevelő helyébe Dóka Henriett 
lépett, és Szilvike néni helyett szervezte aznap a programokat. Pomázi Melinda nénit pedig Barta Viktória he-
lyettesítette. A gyerekek egész héten a pénteki nap előkészítésén fáradoztak, és 
sikerrel vették az akadályt. 
A gyermeknap az iskola kulcsának jelképes átadásával indult. Majd az újdonsült 
"Klárika néni" köszöntötte a tanulókat, és ismertette a 20 perces szünetek prog-
ramját. 
Az első szünetben reggeli tornázhatott kicsi és nagy egyaránt: mind az alsósak, 
mind a felsősek jól átmozgathatták tagjaikat. A második szünet a picurkáké volt, 
az iskolaudvar cukorkalelőhellyé vált, és minden leleményes alsós lurkó jól lak-
hatott az elrejtett cukorkákat meglelve. A harmadik "tízpercben" párhuzamosan 
folytak a programok: az alsósok aszfaltrajzversenyen vehettek részt, míg a felső-
sök benn zenefelismerő játékkal mérhették össze tudásukat. A negyedik szünet a 
felsőnek kedvezett, ügyességi feladatok vártak a nagyokra: hullahopp-karikázás, lábtoll- és focidekázás, ugró-
kötelezés. Minden feladat értékelésre és díjazásra került. 
A 6. órában pedig, hogy megfeleljünk a mindennapos testnevelés elvárásainak, váltóverseny vette kezdetét. 
Humoros, mókás ügyességi feladatok vártak a vegyes csapatokra, akik a hőség ellenére derekasan helyt álltak 
az aszfaltpályán. A nap folyamán 40 perces, játékos órák szórakoztatták tanulóinkat. A szünetek színes prog-
ramkínálatát trambulinozás gazdagította, és a nap megkoronázását a jól megérdemelt közös jégkrémezés jelen-
tette. Jól szervezett, vidám hangulatú, kellemes napot tölthettünk ismét együtt! Élmény volt kicsinek, nagynak 
egyaránt.                   Szilvike néni  
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Majális településünkön 

Május 1-jén a munka ünnepéről emlékezünk meg. Az idei év különleges volt, hiszen ez a 
május 1-je épp az első vasárnapra, azaz 
anyák napjára esett. Településünkön április 
30-án ünnepeltük az újszászi majálist. A 
rendezvény programjai a helyi sportpályán 
bonyolódtak. Az iskolánk tanulói is részt 
vettek a különböző műsorszámokban, példá-

ul láthattuk őket: Thaibox közben, a Fordulat tánccsoport tagjai-
ként, Dalma dance-ben táncolva és többféle néptáncot járva. Na-
gyon klassz nap volt, sok-sok izgalmas, érdekes programmal, min-
denki jól érezhette magát.          Guszty 
 

 

Alapítványi bál 

Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre került az iskolai 
alapítvány jótékonysági bálja. Április 16-án fél héttől a Művelő-
dési Ház nagytermében vendégvárással indult az est.  
A közönség szórakoztatásáról iskolánk művészeti csoportjai gon-
doskodtak: láthattuk a teátrumosak előadását, iskolánk citerásait 
és néptáncos csoport-
jait. 
Az est fénypontját 

természetesen a nyol-
cadik osztályosok ke-
ringője adta, ennek 

kuriózumaként a lányoktól gyertyafénykeringőt is láthattuk. A va-
csorát követően fergeteges 

báli hangulat kerekedett, me-
lyet csak a tombolahúzás sza-

kított félbe. A bál bevételét az 
Alapítvány udvari játékok 

beszerzésére fordítja.                     Dorr 

 

Jutalomkirándulás a Parlamentbe 

A március 15-e alkalmából megrendezett városi ünnepségen fellépő diá-
kok kiváló szereplésükért meghívást kaptak Pócs János képviselő úrtól a Parlamentbe.  
Természetesen örömmel elfogadtuk a felajánlást, és az ünnepséget követő kedden, március 22-én ellátogattunk 
a fővárosba. Elmentünk a közeli Néprajzi Múzeumba is, ahol sok érdekességet láttunk hagyományainkból, 
néprajzi értékeinkből.  
A Parlamentben találkoztunk Pócs János úrral, aki rengeteg munkája mellett időt szakított ránk, és üdvözölte a 
csoportot. Végezetül bementünk az Aréna plázába is egy kicsit vásárolni. 
Jól éreztük magunkat, köszönjük ezúton is a meghívást.         Bridzsith 

Anyák napja 

Az anyák napja az a nap, amelyen az anyákról, az anyaságról emlékezünk meg, ezért 
nem meglepő, hogy világszerte ünneplik. Más-más országokban különböző napokon 

emlékeznek meg az édesanyákról: Magyarországon például május első vasárnapján.  
Az anyák megünneplésének ötlete az ókori Görögországban született meg. Tavasszal 

ünnepeket tartottak Rheának, az istenek anyjának, valamint vele együtt az édesanyák 
tiszteletére is. Angliában az 1600-as években a húsvétot követő negyedik vasárna-

pon: az anyák vasárnapján tartották az ünnepet. Akik családjuktól messze dolgoztak, erre a napra szabadnapot 
kaptak, hogy az időt édesanyjukkal tölthessék. Ilyenkor külön erre a napra elkészítették az anyák süteményét.  

Az Egyesült Államokban először Julia Ward Howe segítségével tartották meg, 1872-ben. 1907-ben a philadel-
phiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. 1914-ben érte el célját.  

Csiga 
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Kreatív anyák napi ötletek 

Az idei ünnepen ugyan már túl vagyunk, de jövőre adhat ötletet mosta-
ni cik- künk. Ha kreatív vagy, és saját kezűleg készített ajándékkal szeretnéd meglep-
ni édesanyádat, mindenképp olvasd el tippjeinket! 

Kicsi gyerekeknek ajánljuk: rajzolhattok jópofa csésze alakzatokat, hogy aztán 
könyvjelzőt készíthessetek belőle. Egy könyvjelzőhöz két oldalt kell kivágnunk.  

A két oldal közé egy teafilter zsinórját beragasztjuk, a papírját 

bevonjuk a csészével harmonizáló színnel, és kész is vagyunk. 
Egészen pici gyerekek is meg tudják csinálni a következő 
ötletet egy kis apai segítséggel persze. Az ujjainkat festékbe 
mártva ujjlenyomatozzunk egy nagy papíron, majd a lenyo-
matok köré rajzoljunk virágszirmokat. Nagyobbak írhatnak rá aranyos üzeneteket is. 
Végül, ha van otthon egy üres keret, érdemes az egészet keretbe foglalni. Anya biztos 
örülni fog. 
Végy egy virágpalántát és tedd bele egy üres konzervdoboz-
ba, máris kész az ajándék. Na jó, azért előtte még fesd be szép 
színesre a dobozt, és kerüljön rá egy kedves kis üzenet is, 
hogy tényleg anyák napi ajándékká válhasson. 

Dia 

 

Interjú Pásztorné Ónodi Erikával, az 
újszászi grillázskészítővel 

- Honnan jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzon? 
- Mindig is tetszett a grillázs, és kíváncsi voltam, hogy hogyan 
készül. 
- Mióta készíti a grillázst? 
- 2008 óta önállóan. 
- Kitől tanulta el a „mesterséget”? 
- Egy tápiógyörgyei idős nénitől, aki egy malacot készített el előttem, amit 
már nekem kellett otthon kidíszítenem. Utána már saját magam kísérletez-

tem a grillázs készítés fortélyaival. 
- Hogyan készíti el ezt az egészet? Hogyan formázza a grillázst? 
- A megolvasztott cukorba beleöntöm a darált diót, és amikor összeáll a massza, gyúródeszkán kinyújtom, 
mint a tésztát, és különböző alakzatokat vágok ki belőle. Ez az anyag nagyon gyorsan 
dermed, ezért igyekezni kell, hogyha meg szeretném hajlítani formára. Amikor készen 
vannak a kiszabott alkatrészek, olvasztott cukorba mártogatom, és úgy ragasztom egy-
máshoz a részeket. 
- Milyen eredményei vannak? 
- Egy év alatt négy bronzérmet sikerült szereznem. 
- Mire/Kire a legbüszkébb? 
- Az egy év alatt nemzetközi versenyeken elért eredményeimre. És külön büszkeséggel 
tölt el, hogy a lányom mákból készült tányérját első nekifutásra különdíjjal jutalmazta a 
zsűri. 
- Van-e példaképe? Ha igen, ki? 
- Példaképnek megnevezhetném: Rimóczi Lászlót (grillázsguru), vagy Buznyák Rená-
tát, aki a vándorserleg büszke tulajdonosa lett.  
- Miben különbözik a diós, és a mákos grillázs készítése? 
- Nincs közte különbség, ugyanaz az eljárási folyamat. 
Köszönöm az interjút, további sikereket kívánok a mesterséghez.           *Rocky 

Interjú iskolánk volt tanulójával 

Volt nyolcadikos tanulónkat kérdeztünk, elballagva milyen tapasztalatokat szerezett 
az új középiskolába kerülve. Bakó Kornél készséggel válaszolt kérdéseinkre. 

- Hol folytattad 8. után a tanulmányaidat? Bemutatnád az iskoládat? Hol található, kemény 
iskola? 
- A Verseghy Ferenc Gimnáziumban társadalomtudományi tagozaton tanulok. Szerintem 
nem lehet kijelenteni, hogy kemény lenne, vannak könnyebb és vannak nehezebb heteim is. 
Változó. Egyébként Szolnokon található a Tiszaparti sétány előtt a Szigligeti Színház mellett. 

http://genuinemudpie.ca/2011/05/27/a-quick-cup-of-tea/
http://www.nlcafe.hu/csalad/20150412/anyak-napja-ajandek-tetovalas/
http://sarahhearts.com/2013-05-02/mothers-day-planter/
http://sarahhearts.com/2013-05-02/mothers-day-planter/
http://www.nlcafe.hu/otthon/20140430/kuponfuzet-anyak-napja/
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- Mesélnél az első tanítási napodról? 
- Az első napon eléggé izgultam, mivel még nem tudtam, mi vár rám, de ez 
az izgatottság hamar elszállt, mikor találkoztam az osztálytársaimmal, akik-
kel már nyár óta tartottam a kapcsolatot. Miután lezajlott az évnyitó ünnep-
ség minden osztály bevonult a saját osztálytermébe (a miénk az emeleten 
van), majd négy osztályfőnöki órán vettünk részt. Ezután mindenki mehetett 
haza. 
- Hányan vagytok az osztályközösségben? 
- Jelenleg 28 fő az osztálylétszám. 
- Egy héten hány órátok van, melyik a legkeményebb nap, melyik a legnehe-
zebb tantárgy? 
- Hétfőn, kedden és szerdán hét órám van, csütörtökön 8, de aki sportol vala-
mit, annak csak hat, mivel nekik nem kötelező a dupla tesi. Pénteken pedig 6. 

Legkeményebb napot nem tudnék választani, kinek mi. A legnehezebb tantárgy számomra a fizika. 
- Milyen közösség? 
- Szerintem nagyon jó, a diákok kulturáltak és segítőkészek. 
- Milyen programokban volt már részed? 
- Évnyitó, verseny a Pesti Vigadóban, sítábor, rügyavató, karácsonyi vásár. Sok programot szerveznek amiatt 
is, mert ez az iskola 185. tanítási éve. Lehet, hogy jó pár kimaradt, nem tudom az összeset. 
- Volt-e verébavató? 
- A Verseghyben Rügyavatónak hívják, és szeptemberben került megrendezésre, nagyon élveztük, sok jó fel-
adat volt. 
- Milyen feladatokkal készültek? 
- Csinálnia kell minden 9-es osztálynak egy saját produkciót, amivel fellépnek, és egy osztályzászlót, amit be-
mutatnak. Ezen kívül tojáshabot kellett verni, és a fejük felé emelni a tálat, ha nem volt elég kemény, a fejükre 
borult az egész. Meg kellett keresni a tanárok régi tablóját, bekötött szemmel futás úgy, hogy a másik mondja, 
hogy merre kell menni, rá kellett ülni egy gördeszkára és WC pumpával lökni magunkat stb. 
- Ajánlanád ezt az iskolát? 
- Én mindenkinek csak ajánlani tudom, senki sem fogja megbánni, ha idejön. 
- Aki ide jön, mire készülhet? 
- Arra, hogy egy jó közösségbe fog kerülni, színvonalas oktatást kap, rengeteg programot, remek osztályközös-
séget, biztos alapokat a továbbtanuláshoz és remek gimnáziumi éveket. 
Köszönöm az interjút, további sikereket kívánok neked!                Dorr 

   

A tengerimalac 

A tengerimalac a rágcsálók rendjébe 
tartozó, külsőre leginkább nyúlra emlékeztető, de 

attól kisebb testű emlős. Testhossza 20–25 centiméter között változik, 
tömege 700 és 1100 gramm közt változik, attól függően, hogy nőstény 
vagy hím állatról van-e szó.  
Őseinek természetes élőhelye Dél-Amerika. Méretben, színben, szőrfajtá-
ban igen különbözőek lehetnek. Pontos ősük nem ismert. Elnevezése a 
német „Meerschweinchen” fordításából ered. 
Viselkedésére jellemző, hogy 11 féle hangot tud kibocsátani, amelyekkel különböző érzések kifejezésére képe-
sek. 
Tartani nagyobb ketrecben lehet. A ketrecben lévő forgácsot érdemes sűrűn cserélni, hogy ne legyen kellemet-
len szaga az állatnak. Mindenféle zöldséget szívesen elfogyaszt, kedvence a pitypang. Nem különösebben ne-
héz a gondozása, de mindenképp foglalkozást igénylő állat.       Dia 
 

 

A Kávészünet együttes 

A Kávészünet együttes 2005. április 11.-én alakult poprock banda. A zenekart alkotó tagok két fiatal 
srác: Popovics György és Németh Ferenc, és a mellettük álló zenei group. A fiúk ismert költőink megzené-
sített verseit adják elő koncertjeiken, hogy közelebb hozzák azokat a fiatal közönséghez is. Menedzserük és 
egyben producerük Kovács Krisztián.  
Popovics György 1988.július 4-én született. Sokan a Csillag születik második évadából ismerhetik nevét, illet-
ve hangját is. Társa Németh Ferenc, aki 1988. október 22-én látta meg a napvilágot Tatán. Ők együtt alkotják a 
Kávészünet együttest. Mottójuk, hogy a verseknek mindenütt helye van, és a megfelelő környezetben hatalma-
sat lehet bulizni is rájuk.  
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Az idei tanévben a költészet napján iskolánkba is 
ellátogattak, és interaktív formában jelenítették meg 
ismert költőink jelentős verseit. 
Nagy élmény volt zenésen is hallani az ismert soro-
kat. 

Tina 

A magyar költészet napja 

A költészet napját Magyarországon 1964 óta ünnepeljük József Attila szü-
letésnapján, április 11-én. Ez alkalomból minden évben előadóestekkel, 

könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek líránk előtt. A rendezvényeken klasszikus 
régi és új, azaz kortárs költők versei is ugyanúgy szerepelnek. Sokszor a diákok vagy éppen ma is élő szerzők 
tolmácsolják a költeményeket. 
Bár a költészet napját József Attila születéséhez kötjük, Márai Sándor is ekkor született 1900-ban. 

*Rocky 

A költészet napjára egyik diákunk tollat ragadott, és találomra 
kapott szavakból verset kerekített. Az eredmény lentebb olvas-
ható: 

Finom és ízletes sajt az asztalon, 
kinn kártyázik a társaság az udvaron. 
Éppen egy csillagra néznek, 
s szemükben a vonzalom. 
Felszólal az egész társaság... 
BOLDOGSÁG!!!                Turza Viktória 7.c 

 

Fehérvári Gábor Alfréd 

Freddie 2014-ben tűnt fel a TV2 tehetségkutatójában, a Rising Starban. Gábor 
bejutott a legjobb négy közé, Peter Srámek, Czibi Norbert és a győztes Várhe-
gyi Lucas Palmira mellett. Végül negyedik helyezett lett. Első igazi slágere a 
2015-ben megjelent Mary Joe című dala volt. 2016-ban Pioneer című dalával 
indult A Dal című műsorban, ezzel kijutott az Eurovizios Dalfesztivál döntőjé-
re, ahol hazánkat képviseli Úttörő dalával. Több ezer követője lett mióta a Dal 
című műsort döntőjét megnyerte. 
Érdekességeket gyűjtöttünk össze róla: 
Freddie 1990.április 8-án született Budapesten. 
Foglalkozása: énekes. 
Magassága:193cm. 
Csillagjegye: kos. 
Szemszíne: zöld 

Eredeti hajszíne: barna. 
Családi állapota: nőtlen. 

Egyes pletykák szerint nem a legro-
mantikusabb alkat. Magánélete nehéz 
időszakon ment keresztül a tehetség-
kutató ideje alatt, hiszen barátnőjével 
éppen a verseny közben szakítottak. 
Most táncosnőjével, Dórival alkot 
egy párt. A fiatalok a Rising Star alatt 
ismerkedett meg, de szerelem csak 
később alakult ki köztük.     Corina 

Egyik rejtvényünk megfejtése 
Sztárpletykák rovatunkhoz kap-
csolódik. Rájössz a megoldásra? 
A meghatározásokat a túloldalon 
leled! 
 

                         

                    

                     

                      

                   

                        

                    

                      

                     

                         

http://www.hir24.hu/bulvar/2015/01/04/a-rising-star-zuhanyzos-fiuja-komoly-dontest-hozott/
http://www.hir24.hu/bulvar/2015/01/04/a-rising-star-zuhanyzos-fiuja-komoly-dontest-hozott/
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Rejtvényünk meghatározásai tehát a következők: 
1. Olyan tanóra, amin számolni kell. 
2. Piros, bogyós gyümölcs szúrós bokorról szedhető. 
3. Évszak, ekkor születik újjá a természet. 
4. Csoki, de nem tej, hanem… 
5. Testnevelés becézve. 
6. Április 11-én ünnepeljük ennek a napját. 
7. Ebben nézegeted reggel magad. 
8. Ebből nyeri tested a D-vitamint, nyáron külö-
nösen sok éri bőrödet. 
9. A Barcelona jóképű, fiatal játékosa(Da Silva Santos Junior). 
10. Kompjúter más szóval.              Tina 

 
 

Májusi mozifilmek ajánlata 

Ezek voltak májusban a legmenőbb és legújabb filmek a mo-
zik kínálatából. Jön a nyár és félsz, hogy unatkoznál? Töltsd 
le őket, vagy ülj be egyre a barátaiddal. 
-Bazi nagy görög lagzi II. 
-Eddie, a sas 
-A főnök 
-A vadász és a jégkirálynő 
-A dzsungel könyve 
-Anyák napja 
-Tiszta szívvel 
-X-Men – Apokalipszis 
-Rossz szomszéd 2 
-Angry Birds – A film  

 

Egy tartalmát röviden ismertetjük is:    A vadász és a jégkirálynő 
A jégkirálynő, Freya úgy döntött, feltámasztja a nővérét Ravennát, a gonosz királynőt, aki még nála is sokkal 

gonoszabb. A tervük az, hogy a vadász és a barátnője, Sara kapcsolatát tönkre teszik, de ha lehet, akkor az em-
berek életét is megkeserítik. Nincs könnyű dolguk a gonoszoknak, mivel a vadásznak és a harcos barátnőjének 

is lesz hozzá egy-két szava. Érdemes belekukkantani!              Guszty 

The Sims 3 
A The Sims 3 egy straté-
giai élet-szimulációs játék, amelynek fejlesz- tője a The Sims 
Sudio, kiadója az Electronic Arts. Amerikában 2009. júniusában 
jelent meg. A játékot kiadták többek között mobiltelefonra, 
PlayStation 3-ra, Wii-re és Nintendo DS-re is.  
Simjeink élik dolgos mindennapjaikat, gyereket nevelnek, dolgoz-
nak, vannak hobbijaik, vágyaik, félelmeik és céljaik pontosan, 
mint a való életben. Az előző szériákhoz képest most több újdon-

sággal is találkozhatunk. A lakott város teljesen nyitott, nem korlátozódunk egy telekre, és a napszakok is sok-
kal életszerűbbek. A mesterséges intelligencia miatt nem csak a mi simjeink, hanem a szomszédjaink is élik 
életüket, ugyanúgy munkát vállalnak, kialakítanak kapcsolatokat stb. 
Ezt az alkotók szerint elkészíteni volt a legnehezebb feladat. Simjeink állapotát befolyásolják a vágyak, ame-
lyek teljesítéséért pontokat kapunk. Ezeket a pontokat életcél-jutalmakra válthatunk be. A játéknak 20 kiegé-
szítője jelent meg, az utolsót 2013. októberében adták ki. Hivatalos oldala a www.thesims3.com.          Csiga 

Programajánló 

Tavasszal már egyre többen gondolunk a nyárra, tervezzük, hogy 
hová menjünk. A nagyobbak közül egyre többen látogatnak el kü-
lönféle fiataloknak szóló fesztiválokra. Cikkünkben a településünk-
höz legközelebb lévő fesztivál programját ajánljuk figyelmetekbe. 
Június 14-18.-a között a Tiszavirág fesztiválon lehet részt venni, 
ahol minden évben különböző együttesek, énekesek lépnek fel a 
színpadon. Az idei kínálat is jónak ígérkezik. Ha van időtök, látogassatok be barátaitokkal Szolnokra a Tisza-
partra, biztosan nem bánjátok meg!                Fanny 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2009
https://hu.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
http://www.thesims3.com
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Gyümölcstorta 

    Hozzávalók: 
☻piskóta tortalap 
☻főzés nélküli vanília puding 
☻tetszés szerinti szezonális gyümölcsök 
☻tejszínhab 
 Elkészítés:  
A pudingot a tasak leírása szerint készítsd el. A készen kapott 
tortalapba oszlasd el egyenletesen a vaníliás pudingot! Ízlés sze-
rint és tetszés szerint helyezd a tortára a gyümölcsöket, majd pár 
órát hagyd pihenni a hűtőbe! Tálaláskor tejszínhabbal tálald! Jó 
étvágyat!        Ett 

Egészséges tavaszi hűsítők 
Epres turmix 

Hozzávalók: 
30 dkg eper 
5dl tej 
20 g cukor 
Elkészítés: 
Az eprekről szedjük le a szárat, majd mossuk meg, és dara-
boljuk be, ha szükséges. Hagyjunk párat díszítésképpen. Az 
epret, a tejet, turmixoljuk össze, készen is vagyunk. 

Áfonyás-szedres turmix 

Almás-banános turmix 

 
Lucifer macska kalandjai folytatód-
nak újságunk hasábjain. Gerhát 
Gergő „álmodta meg” a figurát és 
készítette a rajzokat. Jó böngészge-
tést hozzá! 
 

Hozzávalók: 
15 dkg szeder 
15 dkg áfonya 
2,5 dl narancslé 
2,5 dl joghurt 
1 evőkanál méz 

Elkészítés: 
Mindent összeturmixolunk. Ha fagyasz-
tott gyümölcsöt használunk, már fo-
gyaszthatjuk is. 

Hozzávalók: 
1 db alma 
1db banán 
3 dl tej 
1 ek méz 
1 csipet fahéj 

Elkészítés: 

1. Az almát meghámozzuk, majd 
apró kockákra vágjuk. A banánt na-
gyobb darabokra karikázzuk. 
2. Az almát, banánt beledobjuk a 
turmixgépbe, belekanalazzuk a mé-
zet, és belemérjük a tejet. 
3. Magas poharakba öntjük.           Ett 
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Vörösmarty lábtoll bajnokság 
Március 7-től megrendezésre került a Vörösmarty lábtoll bajnokság 3 kor-

csoportban: 3-4, 5-6, 7-8. évfolyamosaknak. Tanár úr rövid megnyitója után 
a játékszabályok ismertetését követően csapatban és egyéniben mérkőzhet-

tek meg iskolánk tanulói. A legjobb helyezést elérők érem díjazásban része-
sültek. A játék vezetők a mostani nyolcadikosok közül kerültek ki Vachal 

Krisztina, Kovács Brigitta, Kovács Enikő biztosították, hogy a versenyek 

zavartalanul folyhassanak.             Dorr 

       Képregény folytatása 

Yves Rocher 

Yves Rocher La Gacilly bretagne 
városából származik. Már gyerekkorában ér-
dekelte a természet. A legelső termékét, ami egy növényi alapú 
kenőcs volt, a saját házuk padlásán berendezett laboratóriu-
mukban készítette el. 1969-ben nyitotta meg élete első boltját. 
A csak növényi alapanyagú szépségápolási termékeket gyártó 
és forgalmazó kozmetikai cég azóta a világ kb. 90 országában 
működtet boltot.  
Magyarországra az 
Yves Rocher 1997-ben 
került be és nyitotta 
meg első üzletét Buda-
pesten. A fővároson 
kívül több ponton üzemel pl.: Pécsett, Győrben, Székesfehérvá-
ron, Debrecenben, Szegeden és Budaörsön. 2009. december 26
-án Yves Rocher 
elhunyt Párizs-
ban. A ma is fran-
cia családi tulaj-
donú vállalat élén 
egyik unokája, 
Bris Rocher áll. 

Ett 
Vicc rovatunkba a népszerű angol inas, Jean humorbombáit gyűjtöttük egy csokorba. Jó 

szórakozást hozzájuk! 

- Jean, vigye az ágyamat a padlásra! 
- Miért, Uram? 
- Mert fent szeretnék maradni. 

 

- Jean, tegyen a tűzre! 
- Székestől, uram? 

- Jean! Mászik a kaktusz? 
- Nem mászik, uram. 
- Biztos nem mászik? 
- Biztos, uram. 
- Akkor egy sünt öntöztem meg. 
 

- Jean, ez a vonat Hatvan felé megy? 
- Nem, Uram, csak egyfelé. 
 

- Jean! Szédülök! Mit csináljak? 
- Talán szálljon ki a betonkeverőből, Uram! 

Corina 

 

Képregény folytatása 
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K A T I C A B O G Á R Í Y X C V 

E N G S I N O B N T M  Q P W Ö Ü 

R Y Ó Ó S G G E R O R G O N A T 

I Á L U Z Ó Á B A R K A C Z I O 

N K Y P Ő Ú R A S O I B O L Y A 

G N A P S U G Á R Z D F K F G H 

Ő A F E C S K E J Á K Ű L É Á Ő 

Í P Y X P A P Í R S Á R K Á N Y 

C J V I D Á M S Á G V B N M Ö Ű 

Ó A R A N Y E S Ő Q W E R T Z U 

Kellemes nyári szünetet, jó pihenést, 
feltöltődést kívánunk minden kedves 
olvasónknak! 

Találkozunk a következő tanévben!  

Szilvike néni és a diákújságírók  :) 

Keresendő kifejezések mind a tavasz és a 
nyár témaköréhez tartoznak. Kellemes szóva-
dászatot! 

A keresendő szavak : napsugár , cinege, r igó, 
fecske, gólya, nárcisz, ibolya, cserebogár, papír-
sárkány, vidámság, orgona, fagyi, fű, barka, 
aranyeső, anyák napja, majális, sátorozás, pillan-
gó, keringő, katicabogár, pocok, tulipán, májusfa, 
gyereknap 

Lea 

Képregény folytatása 


