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1986.

jelent meg. Az újság
szerkesztői több felhívást is közzétettek.
Szerették
volna
a
felnőtt,
pedagógus
szerkesztőbizottságot kibővíteni a gyerekekkel. A
felhívások egyike pedig arra kérte a diákokat, ha
a tanítási órákon, dolgozatokban az első
évfolyamban megjelent: Így írtok ti! – típusú
gyöngyszemekre akadnak, jegyezzék le és
gyűjtsék össze.

Ha megunt játékod, könyved van, és szeretnéd elcserélni- itt az alkalom,
buzdították a szerkesztők a gyerekeket. Az újság hasábjain alkalmat adtak
hirdetések feladására.
Versírásra és fogalmazás (cikkírásra) is kérték a tanulókat, ezért Irodalmi
pályázatot hirdettek meg: vers, elbeszélés, mese, képregény, folytatásos mű,
rejtvény kategóriákban.

A felhívások után beszámolókat olvashattunk a nyári szünetről.
Kemencén táborozott június 23-30-ig 50 tanuló Solymosiné Erzsike néni
vezetésével. Szentendrére, Lepencére mentek kirándulni, strandolni, de sokan
megmászták a Csóványost is.
A bakancsosok hada a Bakony szépségével ismerkedett 12 napon és vagy 100
km-en keresztül Szőri tanár bácsiék vezetésével. A vándortáborozók jó
közérzetét, a tábor sikerét bizonyítja, hogy már elküldték a jelentkezésüket
a következő nyárra is.
Megkezdődött az országjáró túrák sora szeptember 22-én. Az első úton a
résztvevők száma meghaladta a 150-et. A buszok száma pedig megközelítette
a négyet, viszont meghaladta a kettőt. (azaz három volt ;) )

A Mogyoró-hegyen és Visegrádon, a királyi palotán kívül a fő úti cél
természetesen most is a Rám-szakadééééééééééééééék volt!
Sporthétre bővítettük a lakótelepi futónapot. Október 13-18-ig
rendezvénysorozat vár rátok. Tíz sportág versenyein és bemutatóin vehettek
részt aktívan, vagy nézőként.

Így írtok Ti!
Ebben a lapszámban is Arany János volt az egyik „főszereplő”. A legtöbb
„baleset” irodalom órán az ő életrajzának számonkérése idején született.
-

„…majd szülővárosának főszerkesztője lett.”
„…öregségire beírja a Kapcsos könyvbe az Őzike című verset.”
„Feleségül vette Ecseri Juliannát.”
„…a Toldi segítségével a Nők Lapja szerkesztője.”
„Arany Lacinak Toldi Miklós volt a barátja.”
„Arany édesanyját Egyedi Sárának hívták.”
„Arany János felfigyelt egy hirdetésre. Népi hőst kerestek.”

Gyermekmunkák
Az alsó tagozatos Terbe Tibor 2.a osztályos tanuló meséje ebben a számban
jelent meg:
Űrhajózás
Géza, Zoli és Attila elindultak hajójukkal az űrbe. Attila vezette a gépet.
Géza ámulva figyelte a mellettük elszáguldó csillagokat, majd így szólt Zolinak:
- Én kiugrok.
- Ugyan már! – kiáltott ijedten Zoli. – Meg akarsz halni?
- Á, dehogy! Egy kötelet kötök magamra, és te majd fogod.
- Nekem mindegy – jelentette ki Zoli.
- Akkor adj egy kötelet! – kérte a fiú.
- Parancsolj! Kösd szorosan magadra!
Elkészült az útra a bátor űrhajós. Lepkehálót is fogott a kezében. Zoli kiáltott:
- Ugorj ki!
Géza kiugrott az űrbe. Lepkehálójával elkezdte fogni a csillagokat…

Krimi kicsiknek!
Találd ki, melyik közismert meséről írhatta ezt a rendőrségi jelentést egy
ügybuzgó nyomozó.
„Egy királynői pozícióban levő hölgy minden rosszat elkövet, hogy mostohalányát
eltávolítsa az élők sorából. Indítéka: hiúság. Először bérgyilkost fogad, hogy
végezzen a gyanútlan áldozattal. Később tudomására jut, hogy gyilkos szándéka
nem járt eredménnyel. Most már maga veszi kezébe az ügy lebonyolítását.
Módszeréről nem ismerhető fel, mert először ki akarja szorítani a szuszt
áldozatából, majd bőrön keresztüli, közvetlen mérgezéssel, méghozzá mérgezett
gyümölccsel próbálkozik.
A tetteiben egyező motívum viszont, hogy mindig kivárja, míg áldozatának
szállásadói – akik heten vannak – egyedül hagyják a lányt. Utolsó kísérlete
majdnem sikerül, a szép áldozatot egyik szállásadójának botlása hozza vissza a
tetszhalálból.”
Ki adhatta fel a következő apróhirdetéseket?
- Lencseválogatáshoz munkatársakat keresek. („Sürgős, mert bálba
készülök”- jeligére.
- Kiadó albérletet keresek zöldövezetben. Mézeskalács házikó, esetleg
kolbászkerítés előnyben.
- Utazz velem. Fizetés részletre, Macskanyelvvel. Hetedhét országon át
egyetlen lépéssel!

Nyári olvasmányélményem
A városi könyvtár 1986-ban pályázatot hirdetett a fenti címmel. Iskolánk tanulói
közül is többen leírták a felhívásnak eleget téve legemlékezetesebb
olvasmányélményeit. Ezek közül idézek most egyet: László Zsolt 7.a osztályos
tanuló írását:

Nemere István: Műkincsrablók a kisbolygón
Ez a könyv izgalmakban és váratlan eseményekben egyaránt gazdag.
Egy kisbolygón baleset történik. Egy űrállomás lakói indulnak a kisbolygón
élők segítségére. A műholdon csak nők és három gyerek marad, akik kalandokra
vágynak. A gyerekek a műholdról egy kisbolygóra szöknek, ahol igazán sok kaland
vár rájuk. Eközben a felnőtteknél is újabb bajok következnek be.
Gondolom, ennyi elég az izgalmak sorának vázolásához. Miközben olvastam,
teljesen beleéltem magam a regénybe. Ott éltem velük kalandokra vágyva és
velük küzdöttem a veszedelmek ellen.
Nagyon gyorsan olvastam, mert rettentően izgalmas.
Az írójának, Nemere Istvánnak még sok, érdekes műve van, főként
fantasztikus regények.
Mindenkinek ajánlom, aki kedveli a fantasztikus regényeket és az izgalmas
kalandokat!

Sporthírek
Még nyári eredményeket olvashatunk ebben a lapszámban is:
-

-

-

Júniusban Budapesten megrendezésre kerülő magyar serdülő összetett
bajnokságon a Túri Anikó, Vidács Márta, Kecskeméti Erzsébet
összeállítású csapat az igen értékes 6. helyezést szerezte meg.
A József Attila Kupa városi mezei futóversenyen tanulóink helytálltak.
Korcsoportjában első helyezést szerzett: Dencs Mariann, Gajzer Edit,
Fazekas Piroska és Czimmer Tibor. Második lett: Szőri Kornél, Fodor
Etelka, Juhász Mónika, bronzérmet szerzett: Bogácsi Tímea, Bogácsi
Csaba és Patay Norbert.
Olimpiai Ötpróba országos tömegsport akció. Tanulóink közül 23-an
teljesítették a 10 pontot, és ezzel kiérdemelték az sporttáskát.
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Két nagy tudósunk hunyt el akkoriban: Bárdos Lajos,
zeneszerző, zenetudós és Szentgyörgyi Albert, Cvitamin felfedezője, Nobel-díjasunk. Az iskolaújságban
megemlékeztek a két nagyszerű magyarról.
Beszámolót olvashattunk az előző számban már
említett Sporthétről. Tíz iskola közel 1200 tanulója
versenyzett. Az egyik fő szenzáció a karate bemutató
volt, ilyen rendezvény első ízben volt iskolánkban.

Iskolarádiós műsorokkal emlékeztek meg Liszt Ferenc halálának 100.
évfordulójáról a 8.b osztály képviselői.
A november 3-i adásban bemutatkozott az iskolai könyvtár. A műsor
szerkesztője Ágó Mária tanár néni volt.
December 5-én, pénteken téli zenés ajándékkosár köszöntötte a télapót,
Szurmikné Sándor Emma állította össze a műsort és a 6.d-sek adták elő.

Októberben közel 100 gyalogolni szerető ment túrázni a Bükkbe. Autóbuszaink
némi bírság után Felsőtárkányon álltak meg, ahonnan kisvasúton, majd gyalog
jutottunk föl a Samassa-házhoz. Némi játék és bőséges táplálkozás után a
csoport kétfelé vált. Az elszántabbak a Tar-kő megmászására is vállalkoztak.
Novemberben a téli csúcstúrára is közel 50-en vállalkoztak, pedig itt szintidőn
(5 órán!) belül kellett 20 km-t gyalogolni. A csoport 14 tagja pedig vállalkozott a
30 km-es távra is.

Így írtok Ti!
Nem csak dolgozatokban találtunk „érdekes” fordulatokat, fogalmazási „bakikat”,
hanem más órákon is:
„Testnevelés órán az 5 kilogrammos penicillin labdával játszottunk”.
Énekórán:
„Énekórán szentenciákat énekeltünk”.
Magyar órán:
„Hangsúlyos verselés az, ha a szöveget hangsúlyozva olvassuk és nem időre.”

Újabb könyvajánlókat is olvashattunk, az előző szám folytatása után.
Faragó László 7.a osztályos diák Fekete István: Kele című regényét mutatta be a
lap hasábjain.
„A múltkor nagyon unatkoztam, és elővettem egy régi könyvet. A címe:
Kele, írója: Fekete István.
Kele egy öreg gólya volt, amely a gólyacsapatból vált ki, mert két
fiatalember megsebesítette a szárnyán. Egy tanyára szállt le. A verebek, akik a
híres csuri nemzettségből valók voltak és ehhez mérten elég szemtelenek is, nem
hagyták nyugton. Ám a gólya nem sokat törődött velük, csak várta az éjjelt, mert
tudta, hogy eljön hozzá Hu, a mezei népek doktora.
A regényből ez a rész tetszett a legjobban, mert ezután a gólyát még sok
megpróbáltatás érte. A regény végén az öreg gólya meggyógyult és a többi
társával megy el dél felé. Én azért szeretem a Fekete István-könyveket, mert
nagyon érdekesen ír az állatokról. Ez a regény azonban azt mutatja meg, hogy az
ember mivel tartozik környezetének. Néha nagyon szomorúan ír az író az
állatokról. Én, ha tehetem, mindig ezeket a könyveket olvasom.
Ajánlom mindenkinek Fekete István regényeit.”

Iskolánk pályázatot hirdetett számítógépekkel létrehozott grafikai lapok
alkotására. Akkoriban még a gyerekek nem Windows-t tanultak alkalmazni,
minden egyes programot maguk írtak meg egyszerű (vagy nem is olyan
egyszerű ?) számítógépes nyelven. A pályamunkákat lemezen, mágnesszalagon (!),
vagy listán (!) lehetett benyújtani. A következő képen egy (egyszerű ?)
számítógéppel készült rajzot, és listáját láthatjuk.

(A
szerkesztő
megjegyzése:
biztos,
szeretnéd nagyobb méretben látni? (  )

hogy

A szokásos sportbeszámolókat követően egy nagyszabású, 5 napos futó
programra történt felhívás. A futók kiválasztása speciális szempontok szerint
történt. Az akkoriban nagy jelentőségű, két határmenti település: Battonya
volt a kiindulási pont (keleten), és Nemesmedves, a nyugati a határvidéken. A
közel 500 km-es futás megszervezése komoly munkálatokat igényelt, hiszen
több gyerek volt alkalmas a táv (2 km) megtételére és őket az akkori
iskolavezetés és tanári kar vezetése, irányítása alatt országos figyelem
kísérte.

1987. április 3.
Tollforgató 2. évfolyam 3. szám

Ebben a lapszámban részletes beszámolót olvashattunk az akkor 75 éves
Fővárosi Állat- és Növénykertről. Csitári Barbara 6.b osztályos tanuló
gyűjtéséből most röviden idézek:
„ Hazánkban 1866-ban létesítették az első vadas- és növényparkot Pesten. A
gyűjtemény kezdeményezője és első igazgatója Xantus János híres
természettudós volt. Ő gyűjtött több mint 100 állatot Észak-Amerikában.
Vásároltak az európai állatkertekből is. Nagy ragadozókat, növényevő
emlősöket telepítettek, madárházakat létesítettek. Később azonban
elhanyagolttá vált az állatkert.
Sok állat elpusztult, főleg a táplálékhiány következtében. 1907-től Lendl
Ferenc igazgatása alatt kezdett ismét fejlődni, szépülni a budapesti
állatkert.”

1984. október 23-án volt iskolánk névadó ünnepsége. Két évvel később avatták
fel névadónk mellszobrát, Kiss István szobrászművész alkotását.
Mivel akkor még nem jelent meg a Tollforgató, a 2. évfolyam 3. számában
közölték Ágó Katalin 4.a osztályos kisgyermek írását az emlékezetes névadó
ünnepségről.
„1984. október 23-án örömmel jöttünk iskolába. Ezen a napon volt új, modern
iskolánk névadó ünnepsége… A rendezvény nemzeti Himnuszunkkal vette
kezdetét…A felsős tanulók irodalmi műsorából megismerhettük Darvas
Józsefnek, iskolánk névadójának küzdelmes életét…fogadalmat tettünk, hogy
nagyon vigyázunk iskolánk épségére, berendezési tárgyaira, és folytatjuk
hagyományait. …Az ő szavaival fejezték be az ünnepséget: „Csak az nem téved
el, aki útközben néha-néha visszatekint, honnan is indult el”.

A szoboravatásról Bástyi Bernadettnek ilyen emlékei maradtak:
„1987. február 8-a nagy nap volt iskolánk életében. Szoboravató ünnepséget
rendeztünk!
Ezen a vasárnapon nagyon nagy izgalommal vonultunk az iskola előtti térségre
a téli verőfényben. Erre a különleges alkalomra sok vendég érkezett hozzánk.
A Himnusz eléneklése után igazgató nénink megnyitót mondott. …Ezután
leleplezték Kiss István Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrászművész
alkotását. A bronz szobor lábazatánál az író özvegye helyezte el elsőnek az
emlékezés virágait, majd a meghívottak koszorúztak. Jelen voltak az író
szülővárosának, Orosházának küldöttei is… Büszkén vonultunk haza, mert
éreztük, hogy iskolánk gazdagabb lett, és jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy
nagyon sokan eljöttek ünnepségünkre.”
Természetesen a televízió is foglalkozott Darvas Józseffel. Terbe Tibor 2.a
osztályos tanuló írását is elolvashatták az érdeklődők, melyet a tv műsor
alapján készített.

Két komoly TOTÓ-t találhattak az akkori tanulók ebben a lapszámban,
elsősorban Darvas életéről, munkásságáról szólt, de más, félegyházi
születésű, vagy félegyházi kötődésű hírességgel kapcsolatos kérdés is
megtalálható volt a feladatok sorában. Terjedelme miatt ezt most nem
másoltam az összefoglalónkba. De az egyik, legérdekesebb feladatot mégis
felidézem: a címe Kevert életrajz… Kíváncsi vagyok, meg tudjátok-e fejteni,
kiknek az életrajzi eseményeit keverte össze a leleményes szerkesztő…

Kevert életrajz
1823. január 1-én született Nagyszalontán. Édesapja Dumitrás Márton
remekes szűcs, édesanyja Megyeri Sára. Öreg szüleinek 10. gyermeke volt.
Tanulmányait szülővárosában kezdte, mindig kitűnő eredményt ért el. Nehéz
körülmények között tanulhatott, mert szegénységi bizonyítványt nem kaptak,
s így nem járt tandíjmentesség.
Az aszódi gimnázium jelentős állomás életében, majd a félegyházi tanítóképző
növendéke lett, itt osztályelső volt. Később a híres debreceni kollégium
diákjaként tanult tovább, de 1839 tavaszán az ifjú elhagyta iskoláit, és
Pestre ment színházi statisztának. Első verseinek megjelenésekor nevet
változtatott. A népi írók mozgalmának jelentős alakja lett, a Pilvaxban
találkozott barátaival és a forradalmi ifjúság vezéregyéniségeivel.

Magánéletében a nyugalmas, kiegyensúlyozott hangulatot kedvelte,
szülővárosának segédtanítója, majd jegyzője lett.
Gyakran vezetett régészeti ásatásokat, múzeumigazgatóként is sokáig
dolgozott. Az erdődi jószágigazgató lányával kötött házasságából két
gyermeke született: Juliska és László. Életrajzi trilógiában dolgozta fel
fiatalkori emlékeit. Az egyes kötetek címe: Elindultam szeptemberben,
Szeptemberi emlék, Szeptember végén. Utolsó éveiben a Margitsziget fái
alatt szeretett gyakorta pihenni, itt született meg többek között az „Egy
estém otthon”, „A törökverő”, végül a „Kincskereső kisködmön”. 1934-ben
hunyt el Segesváron.
(A megfejtésekért keressétek meg a Tollforgató 2. évf. 3. számát a
könyvtárban  )

Így írtok Ti!
A különböző tanórákon továbbra is több „okosságot” gyűjtöttek össze a
figyelmes tanulók. Néhány gyöngyszem ebből a lapszámból:
Biológia órán:
- Mit vesz fel a növény a levegőből? bauxitot (helyesen szén-dioxidot)
- Mivel szaporodnak a csigák? kis csigákkal…
Történelem:
- Dugovics Titusz a nándorfehérvári csatában üzemi balesetet szenvedett,
lezuhant egy török zászlóval.
Énekórán:
- Ebben a dalban kis perc van. (helyesen: terc)
- Hogyan nevezzük a lá alapú, hétfokú hangsort? ládó
- A B előjegyzés az utána lévő hangot letolja.
- A pentaton azt jelenti, hogy milyen hang következik.
- Ahány kereszt van, annyival feljebb van a dó.
- Kérdés: hangnemek? lá-pentagon.
Irodalom:
- A dráma az irodalmi műnemek egyike, melyben az eseménysort a szereplők
jellemét biológusokból ismerjük meg. (helyesen: dialógusokból)
Földrajz:
- Az Alföld síkjából csak a folyók emelkedtek ki.
- Ázsia déli részén van a Himaláj déli félsziget.

A 6.d osztály „bölcsességei”:
- Az ebéd után György ezt mondta a fogdmegeinek, hogy bosszantsák Miklóst.
- György Miklóst paraszti sorba kényszerítette, ő maga pedig a királynál
nyalizott.
- Arcán fickándoznak a sok kis parányi szeplők.
- Szerintem kedves tanár, de sok osztálytársam szájhúzogatva néz rá.
- Majd elfelejtettem leírni a lány nevét: Kis Évának hívták azt a menyecskét.
- Egy vitézt el is talált, aki abban a pillanatban halálnak halálával halt meg. Ekkor
bujdosni kezdett.

Az előző lapszámban még csak készülődtek, ebben viszont már be is számoltak a
Battonya-Nemesmedves közötti 5 napos futó stafétáról.
Álljon itt azok névsora, akik teljesítették a 2 km-es távot, ezzel dicsőséget
szerezve iskolánknak:Tímár Tamara, 2.a, Sallai Anita 4.a, Bástyi Bernadett 4.a,
Dencs Mariann 5.a, Toldi Anett 5.b, Kalmár Anett 5.b, Juhász Mónika 6.c, Csőgör
Judit 6.c, Toldi Andrea 6.c, Gajzer Edit 6.a, Besze Judit 7.a, Kiss Mónika 7.a,
Fazekas Piroska 7.a, Fodor Etelka 7.a, Gyovai Anita 7.a, Seres Ildikó 7.a,
Szettyán György 3.a, Farkas Csaba 5.c, Somogyi Nándor 5.b, Patyi Norbert 5.c,
Lombos Csaba 5.a, Besze Zsolt 5.a, Szőri Kornél 5.b, Nikula Krisztián 5.c, Dobák
Roland 5.c, Szabó Zsolt 6.b, Kovács Sándor 6.b, Juhász Zsolt 6.a, Bibok Bertold
6.b, Kapus György 6.b, Nagy Zsolt 6.b, Schal Róbert 7.c, Peregi Tamás 8.b, Fodor
István 8.b, Vata Zoltán8.b

1987. június 10.
2. évfolyam 4. szám
E lapszámunk részletes beszámolót tartalmaz a
Battonya-Nemesmedves váltófutásról. Az érdekes
riportot Bogácsi Csaba 6.a osztályos tanuló készítette
a program szervezőjével, Mészáros Gyulával.
„…szerettünk volna olyan programot szervezni, amely
maradandó élményt biztosít a diákoknak. Azt is be
akartuk bizonyítani az általános iskolásokról, hogy jó
teherbírásúak, jó állóképességgel rendelkeznek. …Ez a vállalkozás több mint
százezer forint költséget jelentett. Az összeg jelentős részét támogatásként
kaptuk a félegyházi vállalatoktól…itt szeretném megköszönni a patronálóknak a
staféta tagjai nevében is, hogy hozzájárultak a sikeres lebonyolításhoz.
- Hogyan biztosították a zavartalan ellátást, étkezést?
- Az emlékfutás valamennyi résztvevője erre a célra emblémázott pólókat,
ill. melegítőt és anorákot kapott. A szállásokat diákotthonokban oldottuk
meg. Az étkezést pedig – naponta háromszor – az útba eső éttermekben.
- Jövőre is terveznek hasonlót?
- A következő tanévre is tervezünk stafétafutást a szabadságharc 140.
évfordulója alkalmából. A tavaszi hadjárat útvonalát futnánk végig.

E lapszám összegzést, értékelést tartalmazott az egész tanéves tanulmányi
versenyekről is.
Kétfordulós helyesírási verseny városi döntőjének legeredményesebb tanulói:
Tóth Erika 5.a az első helyen végzett, a hatodikos Csitári Barbara pedig a 7.
helyet szerezte meg. A hetedikesek közt Springer Ildikó második lett.

A természetkutatók vetélkedőjén sikeresen szerepelt, és a megyei versenyig is
eljutott Márton Hajnalka 8.a és László Zsolt 7.a osztályos tanulók. A 2. fordulóig
jutott el Lukácsi Zoltán 7.a osztályos diák.

A Hevessy György kémiai vetélkedőn területi döntőig jutottak el: Tóth Csaba,
Faragó László, Gyovai Anita, Stír Andrea, Szabó Ildikó és Springer Róbert.
Közülük Faragó László a hetedikesek közül, Springer Róbert a nyolcadikosok
közül egyaránt a 4. helyezést ért el.

Magyar nyelv egyéni pályázaton a megyei versenyig eljutottak, ill. túljutottak a 2.
fordulón: Andrási Tünde, Bíbok Mónika, Drozdik Dolli, Fekete István, Karsai
Kamilla, László Zsolt és Tóth Csaba.

Tanulóink elsősegélynyújtó tanfolyamon vehettek részt, a hatodikosok közül 39
fő. Megismerték az elsősegélynyújtás szabályait, hogy mit kell tennünk a
különböző sérülések esetén. „A március 26-án megrendezett városi versenyen
csapatunk első helyezést ért el, így mi képviseljük a várost a megyei
elsősegélynyújtó versenyen, Kunfehértón.” – számolt be a munkáról Csitári
Barbara, 6.b-s tanuló. Felkészítő tanáruk Pór Ilona tanár néni volt.

Csecsemőgondozók vetélkedője
A városi és a megyei döntőn is I. helyezést értünk el. … Megnyertük a megyei
vándorserleget az 1987/88. tanévre. Az iskolai csecsemőgondozási tanfolyamon
18 fő vett részt. A tanfolyamon elméleti és gyakorlati tudnivalókkal
ismerkedtünk meg. Megtanultuk, hogyan kell az újszülöttet, ill. csecsemőt
fürdetni, öltöztetni, etetni, valamint, hogy milyen tápanyagokat adhatunk neki.
Az országos vetélkedőn, Budapesten, május 29-31-én ismét szerepelhettünk. A
csapat tagjai: Bíbok Mónika, Márton Hajnalka, Garai Andrea, Varga Eszter,
Vereb Zita, Trungel Mónika. – olvashattuk Bíbok Mónika beszámolójában.

Természetvédelmi vetélkedő

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága hirdette meg a nyolcfordulós
vetélkedőt, amely május utolsó hetében ért véget. A természetvédelmi
vetélkedő a természettel, a növényekkel és állatokkal foglalkozott. Az egész
vetélkedőn való munkánkért nyári táborozáson vehetünk részt, Bugacon, a
kutatóállomáson. A csapat tagjai: Andrási Tünde, Dongó Andrea, Juhász Zsolt,
Karsai Kamilla, Lénárt Judit, Nógrádi Melinda és Tóth Tímea 6.a osztályos
tanulók. – írta Andrási Tünde.

Már hagyomány, hogy a gyermeknapot az Aranybogrács főzőversennyel kezdjük.
A tavalyitól eltérően az idén jeligésen adták be a közösségek, amit főztek,
pontosabban ebből egy kis kóstolót a zsűri számára.
10 csapat nyerte el az aranybográcsot, a következő jeligével: Hakapeszik, Halapala-Che, Tarhonyák, Haspók, Kukta banda, Béke legyen a világon, Paprikás
Jancsi, Krumpumpuli, Fóliás Tóbiás, Edd, ha mered, amíg meleg…
Édességjutalmat kaptak: Törpe kukta, Hangyás planétás, Edd meg, amit főztél,
Mesterszakácsok, Pirított kukac szeletelt csigával, Szőrös szőrű nyápic kukac,
Barbar, Mesemondók főztje, Melyik húsnak híg a leve, Ezüst bogrács.

Több eredményes diák kapott jutalom táborozást, kirándulást egész éves komoly
munkájáért. A 8.a-s Springer Róbert Németországban tölthetett két hetet.
Természetjáró táborba Somogyi Nándor, Szőri Kornél és Patyi Roland mehetett
el. Zánkára utazhatott Sós Edit. Nemes Gyöngyi és Kerti László Tiszakécskére,
természetkutató táborba mehettek egy-egy hétre. Kapus György Verőcemaroson
táborozhatott, míg Besze Judit, Gajzer Edit, Farkas Miklós és Ágó Katalin
szintén Zánka lakója volt pár napig.

Azok számára, akiknek nem volt része táborozásban, vagy nyaralásban, egy kis
kvízt állított össze a szerkesztőség. Ismerd meg városodat! Vajon most ki tudná
megválaszolni az akkori kérdéseket?

-

Kik azok a híres emberek, akiknek szobrot állítottak városunkban?
Hol találod Móra Ferenc szülőházát?
Mi mindent látsz ebben a házban?
Keress műemlék-épületeket városunkban!
Sorolj fel híres embereket, akik Félegyházán születtek, dolgoztak!
Kinek az arcképe, szobra díszíti a városi könyvtár olvasótermét?
Felülhetnél-e ma Rózsa Sándor betyárnyergére?

Vicces apróhirdetések
Melyik mesék szereplőire ismersz rá az alábbi apróhirdetésekből?
- Fél pár cipőért királylányi státuszt biztosítunk. Ajánlatokat galamb
jeligére a temetőbe!
- Vadászból, nagymamából és fiatalkorúakból álló természetvédő egyesület
farkas-varrótűt és termésköveket keres megvételre!
- Szerződéses üzemeltetésű cukrászdámba mézeskalácsárust (lehetőleg
kövérre hízott gyerek) felveszek.
- Álomszuszék férj-jelöltem ébrentartásához varázsszert keresek.
„Tündérlány és varázssíp” jeligére kérek ajánlatokat a hirdetőbe.

Endre Mihály 6. c osztályos tanuló már eddig is sok elismerést gyűjtött be
mesemondásával. Ez alkalommal Boglárlellén mesélt, melyről a Tollforgatóban
is beszámolt:
„Május közepén kaptam a hírt, hogy 23-án mehetek mesét mondani Boglárlellére,
egy szociális otthonba.
23-án reggel jó korán, negyed 6-kor találkoztunk Süveges Róberttel a
gyógyszertár előtt, ahol már egy kis busz várt bennünket. A hosszú úton azért
jól elszórakoztunk. Negyed tízre értünk Boglárlellére.
Voltak felnőttek is velünk, három néni és a sofőr bácsi. Ők a szociális otthon
vezetői lehettek. Mikor megérkeztünk, felmentünk egy szobába. Negyed
tizenegykor mentünk le az idősek elé szerepelni, akik nagyon szívesen fogadtak
bennünket. Süveges muzsikált, én pedig elmondtam kedvenc mesémet: A ravasz
Jancsit és a Szegény ember meg az ördögöt. A mesélés után meghívtak
bennünket a Balatonhoz. A magyar tenger nagyon szép volt, és a szélén állva egy
kis hullámfürdőt is vehettünk a rossz idő miatt. De sajnos, egyszer minden véget
ér, ezért 3 órakor búcsút vettünk a Balatontól és a szép Boglárlellétől is. Kb.
negyed 7-kor értünk haza.”

Tréfás könyvismertetés
Ez a könyv téglalap alakú, 7. osztályos tanulók számára készült. Könnyebb
feladatoktól a könnyebbig minden megtalálható benne. Öt ember bírálta, és elég
sokszor rossznak találhatta, mert ez már a 6. kiadás. Elég sok a rajz, amit csak
azért nyomtattak bele, mert sok volt az üres hely. Beborította Zsoldos Vera. (a
borítót készítette…-szerk.)
Memoriter-bakik:
„Olyan széles volt a fák levele,
hogy szűrőnek is untig elég volna fele.”
„Nyájas szarvú nője mosolyra deríti”.
„Letört a sziklából valami öt forintot a király.”
Fogalmazásokból:
„A Bazilika előtt volt egy nagy bolt, ott vettem egy képet. Azután elmentünk
WC-re és megettünk egy jégkrémet.”
„Legelőször a Fellegvárat néztük meg, ami a Duna pártján áll.”

