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Felelős szerkesztő: Kontra Györgyné

Vízi csata
Gyula bácsiéknál nyaraltunk és aznap, mint mindig, lementünk a Balatonhoz
fürödni.
Ekkor elhatároztuk, hogy rendezünk egy vízi csatát. Gyula bácsi az egyik
matracon, mi a másikon szálltunk vízre…
A kapitány én volta, a másodtiszt Csaba, a matróz Gyuszi. Mikor vízre szálltunk,
a nap sütött, enyhe szél fújt. Lehetett látni a másik partot. A strandnak volt egy
mélyebb és egy sekélyebb része, a vízbe mindenhol lépcsők vezettek. A strand
szélét mindenhol nádas övezte. Egyszóval jobb helyet keresve sem lehetett volna
találni a vízi csata színhelyének. A harc pillanatai elérkeztek, a két matrac
egymásnak tartott. Mikor közel értünk, a csata megkezdődött. A haditerv
szerint Csaba és Gyuszi átugrik a másik hajóra, én ott maradok vigyázni a
hajónkra. De a haditerv nem vált be, a matrac eltávolodott, és ők a vízben
landoltak. Már csak én maradtam. A két matrac újra egymáshoz közeledett.
Ekkor eszeveszett küzdelem kezdődött. Egyszer én, egyszer Gyula bácsi
kerekedett felül. De a szerencse velem volt, sikerült megsemmisíteni a másik
„hajót”, és így Gyula bácsi a vízben kötött ki. Ekkor nagy éljenzés tört ki a
parton. „Mi győztünk!”
Aznap még sok csatát játszottunk, és a szerencse forgandó volt. Hát ilyen
eseménydús volt egy nap a Balatonnál.
(Szurmik Tamás 7.c)

Tanárportrék
Vendégünk ezúttal Rádi Klára tanár néni.
- Első kérdésünk az, hogy hol született?
- Itt, Kiskunfélegyházán születtem.
- Hová járt iskolába?
- Általános iskolába a Batthyányba jártam, zenetagozatra. Középiskolában
Kecskemétre, a Kodály Zoltán Gimnáziumba, főiskolára pedig Egerbe, a o
Si Minh Tanárképző Főiskolára.
- Milyen tanuló volt?
- Kitűnő sohasem voltam, bizonyítványomban mindig volt egy-két négyes.
- Mi volt a kedvenc tantárgya?
- Kedvenc tantárgyaim a matematika és az ének volt.
- Gyerekkori barátnőjével tartja-e a kapcsolatot?
- Igen, elsőtől kezdve jó barátnők vagyunk.
- Hány testvére van?
- Három testvérem van, körülük csak egy fiú. Mindannyian idősebbek nálam.
- Van-e olyan csínytevése, amire még visszaemlékszik?
- Igen, például az, amikor nem hagytam a testvéremet hegedülni.
- Mi szeretett volna lenni?
- Gyermekkoromban mindig tanárnő szerettem volna lenni. Érettségi után
viszont vendéglátóipari iskolába jártam. Azután újra a tanári pályát
választottam.
- Mi a hobbija?
- A kötés, olvasás, zenehallgatás és a nyelvtanulás. Sajnos ezekre nem sok
időm jut.
- Milyen állatokat szeret?
- Szeretem a lovakat, kutyákat és a vízilovakat. Otthon van 30 db víziló
kabalám, ezen kívül még sok kép és rajz.
- Köszönjük a riportot, további jó munkát kívánunk!
(Seres Szilvia, Volentér Cintia, Szabó Krisztina 7.c)

A számítástechnika szakkör
Újabb sorozatunkban az iskolában működő szakkörök ismertetését tervezzük.
Várjuk azoknak a tanulóknak az írásait, akik valamilyen szakkörnek tagjai és
szívesen beszámolnának az ott folyó munkáról.

Ízelítőül a számítástechnikai vagy programozó szakkör munkájáról olvashattok.
Ez a szakkör hetente egy alkalommal van: körülbelül másfél órás, Géza bácsi
vezeti.
A tagok más-más szándékkal járnak ide. Vannak, akik azért, hogy megtanulják a
gép kezelését. Vannak, akik versenyeznek és a jövőjüket is erre alapozzák: az itt
szerzett ismeretek birtokában választanak majd szakmát.
A tanulók megismerik a gép kezeléséhez szükséges legfontosabb alapfogalmakat
és ezeket bővítik. Mindenhonnan kapott ötletek alapján próbálgatunk összehozni
programokat, ami néha sikerül, de olykor használható lesz.
Szerencsére a szakkör nem túl nagy létszámú. Minden géphez egy-egy gyerek
jut, így könnyebben tudunk dolgozni, nem kell egymásra várni.
Jelenleg két csoportba lehet járni, az egyikben a kezdők, a másikban a haladók
vannak.
Szerintem érdemes ide járni, hiszen „A jövő a számítógépeké!”
(Szurmik Tamás 7.c)

Haza-járó
Című rovatunkban a túrákról, kirándulásokról szóló élménybeszámolókat várjuk!
Az országjárás során bizonyára nemcsak tájakkal, földrajzi-történelmi
nevezetességekkel találkoztok, hanem emberekkel, népszokásokkal is
megismerkedtek, hiszen ez is hozzátartozik a haza-járáshoz. E témában is
várjuk írásaitokat!

Pap-Szigeti Sándor tanár úr írása: Túra a Budai-hegység
gyomrában
Magyarországon közel 2000 barlang található. Ezek között van olyan, melynek
járatai több km hosszúak, egész labirintust alkotnak, és van, ami csak néhány
méter mély. Leghíresebb barlangjainkban kiépített járatok találhatók, ahová
vezetőkkel bárki lemehet – akár utcai ruhában is. De a legtöbb nem ilyen:
bejárásukra csak szakemberek, barlangkutatók vállalkozhatnak megfelelő
felszereléssel. Azért az amatőrök számára sem lehetetlen a bejutás. Évente
néhány alkalommal a barlangász szövetség szervez nyílt túrákat, az érdeklődök
szakszerű vezetés mellett ismerkedhetnek a titokzatos földalatti világgal.
A csillebérci megyei turisztikai táborból mi is eljutottunk néhányan ilyen túrára
a budai Mátyás-hegyi barlangba…

Csoportonként indulunk. A mi két vezetőnk – Csaba, azaz Kabóca és Krumpli, aki
rendes nevét nem árulja el – jó néhány éve járják a barlangokat, pedig még csak
középiskolások. Egyikük elől, a másikuk hátul. Irány a lejárat!
Itt mindennek neve van. A bejárat után lemegyünk egy vaslétrán, átcsúszunk a
Mohos-szorítón, aztán a Centenáris-szakaszon haladunk. Itt nem lehet
felegyenesedni, mert könnyen koppan az ember feje.
Az Ebédlő a keresztben fekvő „kőasztalokról” kapta a nevét. Innen eljutunk a
Nagyterembe. Egy tágas átjáró és a Színházban vagyunk. Itt várjuk a többi
csoportot, addig megtörténik az ujjoncok avatása. Nem könnyű a feladat: egy
meredek, csúszós agyagfalon kell felmászni néhány métert, a tetején beülni a
„Tojáshéjba” – egy kis üregbe – majd kézzel és lábbal hármat tapsolni. Akinek
sikerül, kiengeszteli a barlang szellemét, akinek nem, újra próbálkozhat.
Lejönni könnyebb…!
Kabóca kiadja a parancsot: indulunk!...
Az idő gyorsan telik a „kunsztolások” között. Fel sem tűnik, hogy már öt órája
lent vagyunk. Az órákat csak odakint nézzük meg. Nyakig agyagosak vagyunk, de
megérte.
Megfogadjuk, amint lehet, újra eljövünk a Mátyás-hegyi barlanghoz.

Itthon és otthon
Nekem, mint erdélyi gyereknek, mindig izgalmat jelent a hazafelé út.
A gyökereket, a szülőföldet semmi sem tudja elmosni. Nagyon sokat jelentenek
nekem a hegyek, az erdők, a barátaim. Jelenleg két otthonom van: itthon és
otthon. Mikor elindulok a hosszadalmas útra, néha-néha behunyom a szemem,
hallom a vonat zakatolását, érzem a közelségét. Az ablakon nézelődve a hegyek
egyre magasabbak lesznek, és gyönyörűek, köztük a völgyben kilométerekig
látok.
Tele vagyok és leszek élménnyel. Belefáradtam a nézelődésbe, és
elszenderedem, amikor egy lökődés és megáll a vonat. Én meg repülők
autóbusszal a régi megállóig. Kiszállok, és rengeteg ismerős arc, én meg
mosolyogva rengeteget mesélek: nagyon féltem az új iskolai környezettől.
Képzeljétek, mindenki kedves hozzám! Persze voltak napok, mikor
elszomorodtam, de magyarul tanulhatok és beszélhetek!
Tite barátom visít: megjött Zsuzsa! Megöleltük egymást, körbe vettek a
gyerekek. Megsimogattam a régi játékaimat, a szemembe könny szökött.
Megkeresem a régi játékbunkert, amit végigvizsgálgatok, hogy változott-e
valamit.

Gyönyörű volt, ahogy az őszi falevelek ráhajlottak. Büszkén mászunk rá.
Pár nap múlva úgy érzem, újra kívánkozom vissza kicsi Magyarországra, az új
otthonomba. Az alföldet szeretném látni.
Már itt is vannak az új barátaim: érzem, nem vagyok egyedül!
(Zajzon Zsuzsa 7.c)

A Szófacsaró Klub tagjai izgalmas rejtvényoldalt állítottak össze az újság
végén. Most a „Fele sem igaz”-ból idézek.
1. Rodostó
a) Afrika legkisebb tava
b) Rákóczi bujdosásának helye
c) Szerb nemzeti ital
2. Zimony
a) ragályos betegség
b) bolgár tésztaféle
c) városnév
3. Dioptria
a) kéttekercses diavetítő
b) Fernandó Dioptria, spanyol felfedező
c) optikai lencsék erejének mértékegysége
4. Tárogató
a) kétajtós szekrény
b) a kurucok népi hangszere
c) mozdulat, mellyel az ara ajtót tárt jövendőbelijének
5. Diszkrét
a) a diszkoszvetés színhelye, az ókori Athénban
b) orosz katonai rang
c) titoktartó, tapintatos ember
6. Eposz
a) hősköltemény
b) kisméretű termosz
c) epegyógyszer

7. Koalíció
a) szövetség, szervezet
b) reuma új gyógymódja
c) a koalák védelmére alapított szervezet, mely a WWF-ből vált ki 1989-ben

