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Felelős szerkesztő: Kontra Györgyné

Itt a szeptember
Az idősebbek közül sokan úgy mondják, ez az első „ember” hónap. Beköszönt
az ősz, és megkezdődött az iskola. A barátok, osztálytársak már túl vannak a
nyári élmények, kalandok megbeszélésén. Az új tankönyvek, füzetek is
elfoglalták helyüket a tanulóasztalon és a táskában. Lassacskán minden a
megszokott rendben zajlik.
Búcsúzunk a nyártól, és köszöntjük az érett gyümölcsöt kínáló, leveleket
színező, sétákra csalogató, az iskolába hívó őszt.
Köszöntjük az iskolába most érkező elsősöket, és a régi, kedves olvasóinkat.
Jó tanulást, jó kedvet, jó egészséget kíván mindannyiótoknak: a Tollforgató
szerkesztősége.

Közel 70 tanuló gyűjthetett maradandó élményeket az iskola pedagógusai
által szervezett két táborban: Létrástetőn és Tardosbányán.
A Kiskun Napokra szervezett stafétafutáson pedig 32 tanuló vehetett
részt.
Az élményekről így számoltak be:

Létrástetőn táboroztunk
Augusztus 1-én indultunk a létrástetői táborba, ahol egy hetet töltöttünk.
Úgy dél körül érkeztünk a táborhelyre, mely gyönyörű füves részen volt.
Megérkezésünk után szemügyre vettük a csűrt, ami egy hétig szolgált
otthonunk számunkra. A lányoknak egy kis szoba volt a „fürdőszoba”, a
fiúknak pedig Zsolti tákolt össze valamit fogasokból, plédekből, deszkából.

Igaz, csak két oldala volt, de a csűrből nem lehetett látni semmit. A vizet
egy 50 m-re levő patakból hordtuk, magunk melegítettük, és lavorban
tisztálkodtunk. Bár a legtöbb gyerek már fürdőszobás lakásban lakik, nekünk
mégis tetszett a „nomád” életmód.
Már az első nap tettünk egy kisebb túrát, hogy felderítsük a terepet. A
következő nap átballagtunk Lillafüredre, ami 4 km-re volt a tábortól. A
legtöbben itt meg is vették az ajándékokat az otthoniaknak. A vásárlás után
elmentünk a Szent István- és Szeleta-barlangokba. Erre a napra ennyi elég
is volt. Holtfáradtan értünk haza.
A következő napok is túrázással, strandolással, barangolással teltek el.
Jártunk Bánkúton, Jávorkúton, Csipkésúton, Miskolcon, Miskolc-Tapolcán.
Megnéztük a híres lipicai ménest, voltunk múzeumokban, templomokban.
Az utolsó előtti napon felkerestük az előző évi táborhelyet, Csókásforrást.
Itt tábortüzet gyújtottunk, és „Ki mit tud?”-ot rögtönöztünk. Megbeszéltük
az egész hét eseményeit, mindenki kapott egy jelvényt és egy képeslapot az
együtt töltött napok emlékére. Úgy telt az idő, hogy észre sem vettük,
mennyire besötétedett… Egymás kezét fogva ereszkedtünk le a hegyről.
Éjfél elmúlt, mire hazaértünk. Másnap alhattunk, ameddig akartunk.
Eltelt az egy hét, és mi szomorúan pakoltunk. A csűr már csak emlékeinkben
és – szerencsére – fényképeken létezik.
(Tóth Andrea, Szász Anikó, Vízhányó Ferenc 7.d)

A tardosbányai tábor
Augusztus 12-én 7 órakor egy sereg diák gyülekezett az iskola elé. Mindenki
izgatottan várta a buszt, amely csak nagy sokára érkezett meg.
A hosszú út ellenére mi vidámak voltunk, és alig vártuk már, hogy odaérjünk
Tardosbányára. Amikor viszont megérkeztünk, nehéz feladat várt ránk: fel
kellett verni a sátrakat!
Hát mit mondjak, nem volt egyszerű feladat! De lassan minden sátor készen
állt. Aztán már mindenki szabadon azt tehetett, amit akart.
Mint minden tábornak, ennek is megvolt a maga balesete. Adriánnak a
hintánál beszorult a lába, és ezért le kellett venni a körmét. Persze, ezt nem
mi vettük le, hanem az orvos. De ezzel még nem volt vége. Igaz Ancit nem
baleset érte, hanem belázasodott, és őt is be kellett vinni az orvoshoz. Az
injekció szerencsére levitte a lázát, és jobban lett.
Sokat túráztunk, és gyönyörű tájakat láttunk. A tábortól nem messze volt
egy tó, amely körül padok voltak. Legnagyobb sajnálatunkra a vízbe nem

lehetett belemenni. Éjszakánként őrséget szerveztünk 2 óránkénti váltással.
Mikor ránk került a sor, egy kicsit fázva járkáltunk a sátrak között, és azt
kívántuk: bárcsak ne lenne ilyen sötét! Igaz, egy égő világított, meg
zseblámpánk is volt, de még így is elég sötét volt.
Nagyon jó volt, amikor versenyeket szerveztünk, de azt hiszem, legjobban
azok örültek, akik nyertek is, mert ők csokit is kaptak.
Úgy érzem, ez a tábor nagyon jól sikerült, és szerintem nemcsak én
gondolom így.
(Sallai Katalin 7.a)

A stafétafutás
Városunk újratelepítésének 250. évfordulójára iskolánk stafétafutást
szervezett. Augusztus 20-án a Kiskun Napok rendezvénysorozatát
színesítette a staféta megérkezése illetve fogadása.
1993. augusztus 14-én nagy tömeg gyülekezett reggel az iskola előtt. A
csapat 32 gyerekből, 6 nevelőből és két sofőrből állt. A lakótelep széléig
közösen futottunk el, majd a Polgármesteri Hivatal előtt a polgármester
búcsúztatót mondott.
Arra vállalkoztunk, hogy hét nap alatt felkeressük a jász és kun
településeket.
Az első páros az Éldi-től kezdett el futni. Mindenki 2 km-t futott egyszerre,
amit kb. 9-10 perc alatt tettünk meg. A nagy busz 6-7 párost rakott le
megadott távonként. Akiket váltottak, azok a mikrobuszra szálltak fel. Az
első napon 3 városban szalagoztunk: Félegyházán, Majsán és Halason. Ott a
polgármesterek szalagot kötöttek a stafétabotunkra, amelyen a helység
neve és címere volt.
Második nap, ahogy elindultunk, egy maratoni futó kísért el minket, kb. 20
km-en keresztül. Aznapi végcélunk Kiskunlacháza volt. Ott egy általános
iskolában aludtunk. Bense Sanyi bácsi minden nap felvette videóra
„életünket”, amin esténként hatalmasakat nevettünk. Másnap Jászberény
volt úticélunk. A nagy hőség ellenére is gyorsan haladtunk.
Ezek után Tiszanána felé vettük utunkat. Már boldogok voltunk, mert másnap
volt a pihenőnap. Azon a szállásunkon két napon aludtunk. Szerdán a Tisza-

tóhoz mentünk, ahol nagyon jól éreztünk magunkat. Csütörtökön
Cserkeszőlőn aludtunk a Campingben. Végül elérkezett az utolsó nap.
Tőserdőn Terbéné Kati néniék nyaralójában ebédeltünk.
Félegyházára 5 órakor érkeztünk meg. Hatalmas tömeg fogadott minket és a
Braunfelsből érkezetteket. 800 km-t tettünk meg.
Azt hiszem, senki sem fogja elfelejteni ezt az élményt.
(Bástyi Edit 8.b)

Nyári beszámolók:
Családi kirándulás
Az egyik hétfőn elindultunk Kőszeg felé. A csomagok már előző nap készen
álltak, az autó teletankolva. Mikor indultunk, fél 6 volt.
Hosszú utazás után érkeztünk Kőszegre. Régi házak, templomok vonták
magukra a figyelmünket. Az utcák macskakövesek. Faragott kőből kutak,
sok-sok szobor, műemlék majdnem minden sarkon egy-egy szállodát
találtunk.
Innen Szombathelyre mentünk. Ott kevesebb a régi ház, de múzeum azért
van elég. Szombathely után a szállásra igyekeztünk, Csepregre.
Négyszemélyes faházban laktunk. Reggel elindultunk megnézni a Széchenyi
kastélyt, Nagycenken. Sajnos a kastély nem volt nyitva, de a parkot
megnéztük, és az gyönyörű volt.
Aztán Sopron felé vettük az irányt. Rengeteg látnivaló volt, csak néhányat
sorolok fel: a Tűztorony, a Kőtár, a Patikamúzeum, a Storno-ház, s régi
házak, házsorok.
Innen Fertőrákosra indultunk a kőfejtőhöz. A követ itt rabok fejtették
több évi munkával. Ezután Fertődre mentünk megnézni az Eszterházykastélyt. Már az előtérben papucsot kellett húzni, hogy ne sérüljön meg a
parketta. A kastélyban termek, szobák voltak berendezve az Eszterházyak
felújított bútoraival. Sok helyen nem tudták felújítani a falfestményeket,
ezért ott posztóvak volt fedve a fal.
Miután megnéztük a kastélyt, elindultunk hazafelé. Késő este, 11 óra tájban
értünk haza. Fáradtan, de élményekben gazdagon érkeztünk haza.
(Verebély Annamária 8.a)

Balatonfenyvesen
A nyáron Balatonfenyvesen nyaraltam egy hétig. Ez a tábor a
tiszakécskeieknek volt meghirdetve, mivel a nagynéném szervezte, én is
elmehettem.
Augusztus 16-án reggel 6 órakor indultunk Szolnok felé, ott átszálltunk egy
másik vonatra. Összesen 11-en voltunk: négy lány és öt fiú, a nagynéném és
Zsófi, aki most 5 éves.
Már az úton is nagyon jó volt a hangulat. Fél 1-kor, nagy melegben
érkeztünk meg Fenyvesre. Kiderült, hogy rossz helyen szálltunk ki, így 5
km-t kellett gyalogolnunk a nagy csomagokkal. A tábor azonban mindenért
kárpótolt. Ebéd után mindjárt fürödni mentünk a tábor külön strandjára.
Estefelé elmentünk felderíteni Balatonfenyvest. Éjfélkor kerültünk ágyba.
Két napig csak strandoltunk, vízibicikliztünk. A következő nap elmentünk a
keszthelyi kastélyba. Ügyetlenül bukdácsoltunk a nagy mamuszokban, még
Zsófi is kapott a 28-as lábára. Átmentünk Badacsonyba is. Bogláron éppen
Boglári Napokat tartottak, és úgy határoztunk, azt is megnézzük.
Az utolsó időszakban minden percünket a vízben töltöttük.
És végül elérkezett a hazaindulás pillanata. Szomorúan búcsúztunk
Fenyvestől. Este 10-re értünk Kécskére. Nehezen ment a búcsúzkodás.
Mindenki nagyon jól érezte magát ebben a jó kis társaságban. Ez a nyár
sokáig emlékezetes marad számomra!
(Vándor Katalin 8.a)

Horgásztábor a Petőfi-szigeten
Idén már másodszorra keltem útra a horgásztáborba, amelyet a nyáron
Baján rendeztek meg.
Mikor megérkeztünk, a táborvezetők irányításával felvertük a sátrakat. Mi
heten
voltunk
egy
10
személyes
katonai
sátorban.
Miután
összeismerkedtünk, elindultunk vacsorázni. Vacsora közben elmondták a
tábor rendjét és a hét során ránk váró programokat.
Hideg éjszaka után kellemes meleg reggel köszöntött ránk. Ezen a napon
halat nem igen fogtunk, lehet, hogy az ismeretlen víz tette. A harmadik
napon már több szerencsével jártunk: 50-60 kg halat fogtunk, amit aztán
este közösen tisztítottunk és sütöttünk meg.
Két versenyt rendeztek. Az egyik úszós, a másik fenekezős szereléssel
történt. Mind a két versenyt a táborban lévő egyetlen lány, Bodri Boglárka

nyerte meg. Csütörtökön a csúcsot két fiú állította fel, ők a délelőtt
folyamán kb. 30 halat fogtak. E versenysorozatból én sem maradtam ki:
kifogtam a hét legnagyobb halát. E hallal elnyertem egy Silstar botot, egy
bányászlámpát és a büféstől egy jégkrémet. A táborról még az újság is hírt
adott.
A hét nagyon jól telt, hisz majdnem mindenkinek eredményesen zárult, de
azért már nagyon jó volt újra itthon, a megszokott környezetben.
(Juhász Zoltán 7.a)

Önkormányzati hírek
-

-

-

Október 8-án a Szülői Munkaközösség discot szervezett. A büfét a
6.d és a 7.c osztály vállalta.
Az október 16-i sportversenyen a 4.a és a 7.a gondoskodott enniinnivalókról. A bevétel a feladatot ellátó osztályoké, melyet
kirándulásra, egyéb közös kiadásokra fordítanak.
Novemberben discoval egybekötött Lóti-futi nap lesz az alsó
tagozatosok számára. Ugyanezen a napon kerül sor a Tátikára
jelentkezők versenyére is.
Decemberben Mikulás- és Fenyő-disco lesz. Az előbbit a 8., az
utóbbit a 7. évfolyam szervezi.
Készültünk az alsósoknak tervezett Télapó-ünnepségre, valamint az
SZMK-val közösen megrendezzük az iskolai Fenyőünnepet.

„Felelni csak nagyon szépen szabad…”
Az alábbi kérdések és feleletek akár nálunk is elhangozhattak volna.

Irodalmi sziporkák
János vitéz:
„Még borjú sem károgott a mostoha után.”
„Kukorica Jancsi is kiment a nyájjal legelészni.”
Toldi:
„Toldi a csónak felé indult, amikor a cseh bajnok elővette kardját, és
majdnem lelőtte Miklóst. Ő azonban észrevette a fondorlatos tettet.”

Petőfi: Füstbe ment terv:
„S én csüggtem ajkán szótlanul, mint madár a fán…”
- A gyümölcs meg elrepült, ugye? – kérdezte a tanár.

Történelmi pillanatok:
-

Mikor volt a várnai csata?
Én csak azt tudom, hogy hol volt.

-

Dzsentri olyan ember, aki olyan munkát keresett, ahol nem kellett
dolgozni.

-

Mi a dézsma? Amiben a vizet tárolták a jobbágyok.

-

Miért hívták kalapos királynak II. Józsefet? Mert felvilágosult
édesanyja gyermekkorában kalaposinasnak adta.

-

Japán lakosságának a többsége a part mellett fekszik…

Sport-sport-sport
A DSZDSE az idén is megrendezte a Darvas Kupáért folyó sportversenyt.
Dobogós helyet értek el a következő tanulók:
Távolugrás:
Fiú IV. korcsoport:
Dinnyés József I.
Leány: III. korcsoport: Dinnyés Katalin III.
60 m-en:
Fiú I. korcsoport:
Fiú IV. korcsoport:
Leány III. korcsoport:
Leány IV. korosztály:
800 m-en:
5-6.o. leány:
5-6.o. fiú:
7-8.o. fiú:
1-2.o. fiú:
3-4.o. fiú:

Polgár István I.
Dinnyés József I.
Papp Zoltán III.
Szabó Eszter III.
Galló Niké II.

Eszes Mónika I.
Gyenes Tímea II.
Mészáros Tamás III.
Papp István I.
Karsai Attila II.
Balogh Tamás III.
Ónodi Zoltán III.

1-2.o. leány:

Tóth Melinda II.

4x100 m-es váltó:
5-6.o. leány:
7-8.o. leány:
5-6.o. fiú:
1-2.o. fiú:
1-2.o. leány:

Darvas
Darvas
Darvas
Darvas
Darvas

II.
II.
III.
II.
III.

Az összesített pontszám sajnos csak a II. helyre volt elegendő. A
helyezést elért tanulóknak ezúton is gratulálunk.

Október 16-án, szombaton szintén rangos esemény helyszíne volt iskolánk.
3 évvel ezelőtt Gyula bácsi kezdeményezte a Primőr Kupáért golyó
országosan meghirdetett sportversenyt. A DSZDSE Fábián tanár bácsi
elnökletével úgy határozott, hogy ezt a versenyt ezentúl Mészáros Gyula
emlékversenyként rendezi meg.
A versenyen 7 település versenyzői (mintegy 400 fő) indultak.
Az éjszakai eső ellenére – bár a tervezettnél kicsivel később – ragyogó
napsütésben kezdődött a verseny.
A polgármester úr köszöntötte a résztvevőket, méltatta az esemény
jelentőségét. A verseny több helyszínen bonyolódott egyszerre. A
szurkolók népes táborának lelkes biztatása segítette a félegyháziakat. A
város csapata több iskola legjobbjaiból állt össze, de kb. fele a Darvas
iskola tanulóiból került ki.
Végig szoros küzdelem folyt a törökszentmiklósi csapattal. Ezért az utolsó
versenyszám a szokásosnál is nagyobb izgalomban zajlott. Végre
megszületett az eredmény: a kupát Félegyháza csapata nyerte.
Érmet szereztek:
Távolugrás:
Dinnyés Katalin II.
Dinnyés József II.
800 m-en:
Gyenes Tímea II.
60 m-en:
Dinnyés József I.
Váltóban:
Dinnyés József I.
A váltó tagjaként több tanulónk szerzett még ezüst- és bronzérmet.
Gratulálunk a győzteseknek, és köszönjük a Primőr Kisszövetkezet
támogatását.

Október 31-én a lakótelepi futásra került sor, melyre a város iskoláiból
érkeztek résztvevők, közel 600 fő. Ezen a versenyen iskolánk a III. helyet
szerezte meg. Támogatónk a Szuperinfó és a Tejipari Vállalat volt.

A város futó-csapatbajnokságban is indultak tanulóink, ahol a fiúk az I., a
lányok a II. helyet szerezték meg.

Karsai Attila több vidéki versenyen is dicséretes eredménnyel képviselte
iskolánkat. PICK-futás: Szegeden I., Kiskunhalason II., Kalocsán I.,
Kecskeméten I. Gratulálunk a szép teljesítményhez!
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Felelős szerkesztő: Dr. Seresné Tóth
Ildikó

Lapunk karácsonyi száma egy kicsi késéssel érkezett. Bízunk benne, hogy
figyelmes olvasás, böngészés közben megtaláljátok az időszerű gondolatokat.
Néhányan viszontláthatják írásaikat. Bizonyára többen is szívesen
beszámolnának egy-egy sztoriról, programról, élményről.
Szívesen megjelentetnénk alsósok írásait és ötleteit is!!! Kérünk benneteket,
hogy névvel, osztállyal ellátva, olvasható külalakkal írva dobjátok be
Kívánságládánkba véleményeiteket, elképzeléseiteket!
(Szerkesztőség)

Őszi élményem
Csütörtökön reggel örömmel keltem fel az ágyból. Hat óra előtt már indultunk is
anyuval az iskola elé.
A társaság egy kicsit nehezen verődött össze, de sikerült elindulni a nagy útra.
Első megállóhelyünk Székesfehérvár volt. Itt sok szép műemléket néztünk meg,
majd Pannonhalmára mentünk tovább. Itt egy idegenvezető segítségével
ismerkedtünk meg a híres könyvtárral, és a csodálatos templommal. Utunk
Mosonmagyaróvárra vezetett, ahol a szálláshelyünk is volt. Igen finom
vacsorával vártak itt bennünket. A nap fénypontja csak ezután következett,
hiszen az esti pihenést hajnalig tartó beszélgetések töltötték ki.
Reggel hét órakor indultunk útnak és tíz óra körül értünk Ausztriába. A táj
gyönyörű volt. Mégis mindenkit az izgatott a legjobban, milyen lesz a Szafari
parkban, milyen állatokkal találkozunk!
A busz lassan haladt a kijelölt úton, majd megláttuk az elefántokat. Kíváncsian
emelgették ormányukat felénk. A majmok voltak a legeredetibbek, mert a
fejüket is bedugták az ablakon.
Miután megnéztük az állatokat, leszálltunk a buszról és egy vidámparkba
látogattunk el. Itt nagyon sok kaland várt ránk. Volt zsonglőr, állatidomár,
bohóc és sok játék, ahol a hideg ellenére több időt is el tudtunk volna tölteni.
Igen hosszú út állt előttünk, ezért indulnunk kellett. Már csak
ajándékvásárlásra volt lehetőségünk.
Igen jó volt, hogy ezt az őszi kirándulást választottuk, mert szép emlékkel
tértünk haza.
(Szabó Eszter 6.b)

A nagy megmérettetés
Szeptemberben elhatároztuk a lányokkal, hogy részt veszünk egy társastánc
tanfolyamon.
Már nagyban tanultuk a táncokat, amikor Anna néni bejelentette, hogy szeretné,
hogyha a Tátika bevezető táncát mi mutatnánk be. Nekünk nagyon tetszett a
dolog, és belementünk a fellépésbe.
Lázas munka kezdődött. Egy héten kétszer próbálunk, végkimerülésig. A végére
már egész jól összehangolódott a csapat. Az idő egy pár pillanat alatt elszállt, és
elérkezett a fellépés ideje.

A műsor 3 órakor kezdődött, de mi már 2-kor ott voltunk és próbáltunk.
Mindenki kockás ingben és farmerben volt. Nagyon szokatlan volt a sok fény és
még inkább a sok ember! Amikor kiálltunk a színpadra, mindenkinek hangosan vert
a szíve az idegességtől. Anna megszólalt mellettem:
- Te jó ég, a lámpaláztól azt sem tudom, hogy milyen lépéssel kezdünk!
- Nézzétek, a KTV is itt van! – mondta Andi.
Erre még nagyobb lett az izgalom! Aztán megszólalt a zene, és mi elkezdtünk
táncolni, lassan az izgalom is alábbhagyott. A végén nagy tapsot kaptunk, és
„senki” nem vette észre, hogy kicsit rontottunk.
Amikor kivonultunk a színpadról, nagy megkönnyebbülést éreztünk. Végignéztük a
műsort, ami nagyon tetszett, főleg a Whitney Houstont játszó kis Gémes
produkciója. Az egy órás műsor után disco következett.
Hazamentünk átöltözni. Egy óra múlva már mindenki a discoban volt. Nem volt
valami jó a hangulat, ezért egy óra múlva hazaindultunk. Az utca visszhangzott a
nevetésünktől. Otthon mindenkinek az volt az első dolga, hogy elmesélje a nagy
élményt.
A következő szereplésünk egy hét múlva következett, de arról már a következő
fogalmazásomban írok.
(Vándor Katalin 8.a)

9. évfolyam 3. szám
1994 tavaszán
Felelős szerkesztő: Ágó Mária

Diákpoétika
Úgy lemennék! (Sallai Katalin 7.a)
Itt a tavasz, / De én fenn vagyok?!
Értitek, fent, én / Fent vagyok!
Rosszat tettem, tudom, / de ennyire mért büntetsz?

Én édes nővérem, / Le mért nem engedsz?
Megbántam én azt, / Hogy későn értem haza!
Legyél hát nővérem / Csak egy kicsit laza!
Jóváteszem bűnöm, / Késni sem szeretnék!
Drága, jó nővérem, / De most úgy lemennék!

Tanárcsúfoló (Tóth Andrea, Konkoly Krisztina 7.d)
Földrajztanár a párjára / fenemód féltékeny.
Iránytűvel megy utána / mindennap a térképen.
Matektanár háztartása / havonta új egyenlet.
Azért van, hogy a megoldás / végül sose legyen meg.
Töritanár …neki aztán / van szüksége velőre.
Mert mi volt, azt honnan tudná / másképp mindig előre.
Énektanár hogyha fürdik, / ül dalolva a lébe.
Hogy kimossa, mit naponta / ordítunk a fülébe.
Rajztanárnő szépre vágyik / iskolánkban napestig.
Mi csupán a papírt festjük / ő magát is kifesti.
Magyartanár szép lelkében / ülnek fényes alakok.
Ő is lírát költ, ha egyszer / Rómában vesz kalapot.

„Megindult az agyunk (?), majd követte a tollunk!...”
Ez is kiderült!
Összeült a Dugovics Titusz-kutatók kongresszusa Budapesten. A résztvevő
professzorok sok érdekes elméletet közöltek a nagy magyar haláláról.
A ruandai Bi-Tang Mber szerint Dugovics Titusz aerofóbiában szenvedett. Az
ostrom alatt a lóistállóban bujkált, de egy törzsőrmester elkapta és kizavarta a
várfalra. Onnan leszédült.
A neves ruandai után Vlagyimir Ivanovics Sehenov emelkedett szólásra. Hosszan
ecsetelte elméletét, mely szerint Dugovics öngyilkos lett. A reakciós magyar

állam meghurcoltatásai miatt skizofréniát, leukémiát, fizikát, kémiát, sőt
numizmatikát kapott. Mindezek az öngyilkosságba kergették, s mivel monofóbiája
is volt – ezt örökölte-, nem akart egyedül meghalni, ezért lerántotta magával a
mélybe az első útjába kerülő törököt.
Egy török tudós, Musztafa Satrafa véleménye szerint Dugovics Titusz ugyan le
akarta lökni a törököt, viszont nem önszántából zuhant le. Hírneve a hős
janicsárnak köszönhető, aki magával rántotta. Egyébként az ő elméletei közé
tartozik, hogy Szarajevóban Ferenc Ferdinánd lőtt először.
…A konferencia kellemes légkörben zajlott, eltekintve attól az apróságtól, hogy
az egyik magyar meghívott, Lauppmann Ignác szerint Dugovics Titusz igenis hős
volt. Ezt a gyerekes, ostoba ötletet a bizottság elvetette, és a rendbontót orvosi
megfigyelés alá helyezte…
(Pozsár Andrea 7.a)

Vadászkaland
Mr. Winchester vadászatainak egyik története. Kezdődjék hát!
Egyik afrikai vadászaton történt, hogy egy madár kiabált, vagyis rikácsolt. Nem
tudtam eltalálni, miért. Ám ekkor megláttam egy oroszlánt, és az a dög ezt
mondta:
- Elhatároztam, hogy Ön lesz az ebédem, Mr. Winchester. Mit szól…?
Nem örültem túlságosan az ötletnek, úgyhogy nem is vesztegettem sok szót rá.
Úgy másztam fel az első fára, hogy azt egy kiképzett majom is megirigyelhette
volna. Már kezdtem azt hinni, hogy elmúlt a veszély, amikor észrevettem egy
óriáskígyót a fejem fölött. Hát mit ád az ég, ez is az ebédhez készülődött…!
Gyorsan egy vékony ágra másztam, ami egy tó fölött volt. Erre a vékony gallyra
már az az átkozott kígyó sem mert utánam mászni. Ám egyszerre baljós
recsegést hallottam. Lepillantottam és mi tagadás, kezdtem igazán begyulladni, a
vízben egy krokodil fente rám a fogát! A következő pillanatban
megpecsételődött a sorsom. Az ág letörött, a parton az oroszlán, a fán a kígyó, a
vízben a krokodil…
Ám a hallgatóközönségből megszólalt valaki a következőképpen:
- És… és végül hogyan tetszett megmenekülni…?
- Hááát … tudja a fene. Minden apró részletre nem emlékszem már…!
(Pozsár Andrea 7.a)

Sulihíradó
A következő néhány írás iskolai rendezvényekről, versenyekről, vetélkedőkről ad
hírt. Minden résztvevőnek – a helyezetteknek külön is – gratulálunk!
Összesen 19 tanuló „mérettetett meg”. A felsőtagozatosok szépolvasó
versenyének helyezettjei:
7-8. évfolyam:
I. Ónodi Szilvia 8.c
II. Kovács Krisztina 7.a
III. Kovács Dalma 7.a
5-6. évfolyam:
I. Kovács Judit 6.b
II. Nánási Melinda 6.a
III. Farkas Mónika 5.a
A március 9-én megrendezett felsős szavalóverseny végeredménye:
A résztvevők száma 18 fő volt.
7-8. évfolyam:
I. Gömöri Annamária 7.c
II. Sallai Katalin 7.a
III. Czakó Beáta 8.b
5-6. évfolyam:
I. Vidéki Diána 6.c
II. Kurucz Judit 6.b
III. Lippai Melinda 6.b

A farsang
Iskolánkban is megrendezésre került a mindenki által áhítatva várt farsang.
Erről írok egy pár mondatot.
Nagyon sokat készülődtünk erre a napra. Osztályunkból minden szabadidőnket a
jelmez elkészítésére áldoztuk. Eljött a várva várt szombati nap. A csoportos
jelmezek közül a 9. sorszámmal vonultunk be, de a szereplésünkbe sajnos egy
kicsi technikai hiba csúszott. Nagyon vártuk az eredményhirdetést, és
megörültünk, amikor meghallottuk, hogy 3. helyezést ért el az általunk készített

vonat jelmez. A 3. helyezett jutalma egy óriási csokitorta volt, melyet az
ebédlőben fogyasztottunk el.
Ha a helyezésünk jobb lett volna, talán nekem is több gondolatom lett volna.
(Csomán Csaba 3.a)

Versenyek – helyezettek
A földrajzverseny
Február 11-én 14 órakor kezdődött a 7. és 8. osztályosok Teleki Sámuel földrajz
verseny iskolai döntője.
A versenyzők még utoljára kikérdezték egymástól az eddig tanult anyagokat
dióhéjban. Aztán elfoglaltuk helyünket. Fábián tanár bácsi megnyitó beszéde
után elkezdtük töltögetni a 3 oldalas feladatlapjainkat. Mikor befejeztük, a
tanárok hozzáfogtak kijavítani. Nekünk a folyosón kellett várakozni.
Megbeszéltük a válaszokat egymás között, majd megpróbáltuk elütni az időt.
Majdnem másfél óra múlva behívták a nyolcadikosokat eredményhirdetésre. Ők
utána elmehettek, de nekünk még maradnunk kellett. Már azt hittük, hogy az
iskolában kell töltenünk az éjszakát, mikor Ildikó néni kinyitotta az ajtót és
behívott bennünket. Kihirdették az eredményeket. Minden résztvevő szaktanári
dicsérettel és földrajz ötössel jutalmaztak.
(Némedi Mónika 7.a)
A területi versenyre Némedi Mónika jutott tovább. – a szerk.

Országos Könyvtárhasználati versenyen 8. helyezést ért el Nánási Melinda.

Hevessy György kémiaverseny
A Hevessy György kémiaverseny megyei fordulóján Kovács Krisztina, Némedi
Mónika, Dufka Hajnalka 7.a osztályos tanulók képviselik majd iskolánkat.

„Emlékezzünk régiekről…”
Március elején dőlt el, hogy iskolánkat melyik hetedikes csapat fogja képviselni
az „Emese álma” című történelmi vetélkedő területi fordulóján. A versenyzők
nagy kedvvel és buzgalommal készültek, s dicséretükre váljék az is, hogy
tananyagként több mint egy éve foglalkoztak utoljára ezzel a témakörrel (A
magyarság története az ősidőktől Szent István uralkodásának végéig.)
A helyezési sorrend egy írásbeli tesztlap megoldása után így alakult:
I. helyezett csapat: Ágó Balázs, Dufka Hajnalka, Kovács Gábor, Kovács Krisztina,
a 7.a osztály tanulói
II. helyezett csapat: Fehér András, Szász Anikó, Tóth Andrea, Vízhányó Ferenc,
a 7.d osztály tanulói
III. helyezett csapat: Kovács Dalma, Nagy Márta, Némedi Mónika, Szabó Nóra, a
7.a osztály tanulói

A Herman Ottó biológiaverseny iskolánkban megrendezett fordulójáról a területi
versenyre Kovács Krisztina 7.a osztályos tanuló jutott.

Kalmár László matematikaverseny
Iskolánkban is megrendeztük a Kalmár László matematikaversenyt, melynek
évfolyamonként eredményét a következőkben ismertetjük. Az első három
helyezettnek az iskola alapítványa az április 8-i területi versenyre kifizette a
nevezési díjat.
5. osztály:
7. osztály:
I. Dobos Benedek
I. Horváth Lívia
II. Pécsi Diána
II. Némedi Mónika
III. Arany Erzsébet,
III. Hegyi László
Szilárdi Péter
IV. Dufka Hajnalka
6. osztály:
I. Nánási Melinda
II. Borbély Péter
III. Primusz Edit

8. osztály:
I. Vízhányó József
II. Verebély Annamária
III. Péter Szabó Mihály

Sport-sport-sport
1994. március 7-én és 8-án rendezték meg városunkban a Diákolimpia elnevezésű
úszóversenyt.
Iskolánkból az alábbiak vettek részt ezen:
5-6. osztályos leányok:
Gémes Marianna, Kecskeméti Ildikó, Üveges Orsolya
5-6. osztályos fiúk:
Fődi Zsolt, gyorsúszásban 2. lett, Szabó Zoltán, hátúszásban 2. lett.
7-8. osztályos lányok:
Konkoly Krisztina, mell- és hátúszásban 4. helyezést ért el.
Seres Katalin mell-, gyors-, hát- és pillangóúszásban is 1. helyezett lett.
7-8. osztályos fiúk:
Péter Sz. Mihály hátúszásban 1. helyezett lett.
Pikó Zsolt mellúszásban 3., gyorsúszásban 2. helyezést ért el.
Vegyes váltó úszást is rendeztek. Iskolánk csapatának tagjai: Dinnyés József
8.e, Jaksa Zsolt 8.e, Dienes Róbert 8.e, Buknicz Attila 8.d, Péter Sz. Mihály 8.d,
Pikó Zsolt 8.d, Zsígó Nándor 6.a, Zeitler András 6.c, Konkoly Krisztina 7.d, Seres
Katalin 7.a. Csapatunk az első helyen végzett!

1994. március 3-án csütörtökön rendezték meg városunkban a vízipóló
mérkőzést. Csapatunk tagjai: Dinnyés József, Jaksa Zsolt, Dienes Róbert, Csányi
János, Fehér Csaba, Péter Sz. Mihály, Pikó Zsolt, Makány Gábor, Gönczöl Tamás.
Csapatunk második helyezett lett.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
További jó úszást kívánunk!
(Seres Katalin 7.a)

9. évfolyam 4. szám
1994 tavaszán
Felelős szerkesztő: Mészáros Gyuláné

Egy szuper délelőtt
Márciusban került sor a Contagra BT. Által meghirdetett sportvetélkedő
elődöntőjére. Ez a cég Zeelandia magyarországi képviselete. Zeelandia Hollandia
egyik tartománya, az ország délnyugati csücskében. A versenykiírásból
értesültünk a földrajzi tesztről, ezért Poór Ilona tanárnő felajánlotta, hogy
segít nekünk a felkészülésben. Azt is tudtuk, hogy görkorcsolyázni is kell majd,
ez okból nagyon sokat gyakoroltunk délutánonként a tornateremben.
Szombaton reggel 9 órakor érkeztünk meg a Rákóczi Általános Iskola
sportcsarnokába, egy busznyi szurkolósereggel.
A verseny lényege a muffin nevű minikuglóf megsütése volt. A csapat tagjai
Péter Szabó Mihály, Buknicz Attila, és mi ketten.
A verseny a csapatok bemutatásával kezdődött. 4 csoport volt, 2 kecskeméti, 1
városföldi és mi négyen.
Az első feladatban talicskázva kellett 2 liter vizet átvinni a terem egyik feléből
a másikba. A következő versenyszám már bonyolultabb volt. A fiúk
görkorcsolyával, a lányok biciklivel hordták át a sütéshez szükséges kellékeket.
Ezután a fiúké volt a főszerep. A felállított szélmalom négy méteres kötelén
Misi felmászott, Attila pedig a forgó kereket teniszlabdával célozta.
Háromszor tudta eltalálni, ezért 3 kg port kaptunk. 2 litert olaj, 2 liter víz állt
rendelkezésünkre és a 3 kg por, amiből el kellett készíteni a masszát. Ez a
része a feladatnak időre ment, hanem a sütemény minőségére.
Miután elkészült a muffin, a zsűri osztályozta az ínyencségeket, majd a verseny
rendezői összesítették a pontokat, és kihirdették a végeredményt. Mi nyertünk,
ezért szeptember 3-án részt veszünk a kecskeméti döntőn.
Nagyon köszönjük a felkészítő tanárok és a szurkolótábor segítségét.
(Bástyi Edit, Fekete Edit 8.b)

1994. április 10-től 15-ig 63 tanuló (3.a, 4.a és 4.b osztály) 6 pedagógus
vezetésével a kemencei erdei iskolában töltött egy felejthetetlen hetet. Erről
olvashatjátok beszámolóikat.

Kemence
Fájó szívvel búcsúztam el Félegyházától, és robogott Kecskeméten át egészen
Pestig a busz. Ott sok érdekeset láttunk, például a 0-s kilométerkövet, a
Lánchidat, amelyen át is mentünk. Voltunk múzeumban is, ahol régi emberek
festményeit néztük odaadó tekintettel.
Megérkeztünk Kemencére.
- Hurrá, hurrá! – hangzott az örömteli szó.
Minden nap volt szobaszemle. Korán reggel csörtettek be hozzánk a sasszemű
tanítók. Ami aztán jött, igazán fárasztó volt. Reggeli torna, hát mi más!? Dezső
bácsi, ő aztán tudja, hogy kell egy gyereket leizzasztani. Utána egy kis
gusztusos ennivalót tömtünk a hasunkba. A programokat csodásan szervezték
meg. Főleg az akadályversenyt. Találkoztunk a nagy törökkel is, Ali basával.
Nagyon tetszett a hollókői túra. Ballagtunk a locspocsban. Már nem is éreztem
a lábam. Csuda jót szórakoztunk abban a versenyben, amelyen köveket
emelgettünk, és lovagoltunk egymás hátán. A legutolsó Mátyás-esten ajándékot
osztottunk a felségnek, és mert kölcsön kenyér visszajár, ő is adott jutalmat.
Visszafelé benéztünk az állatkertbe. Láttam az egész osztályt a ketrec
mögött, ahová nagy betűkkel ki volt írva: MAJMOK.
(Ficsór Andrea 4.b)
Az erdei iskola délutánjait Mátyás király korához kapcsolódó feladatokkal
töltöttük el. Volt kódexírás, lovagi tornák, kis tudósok vetélkedője,
akadályverseny udvari bál. A tábor lakói tisztségeket vállaltak, volt közöttük
kamarás, deák, bárd, inas stb.
Ők is összemérték egy vetélkedőn erejüket. Az esték rendszeres
elfoglaltsága volt a Mátyás-est, ahol Mátyásról szóló jelenetekkel
szórakozattuk egymást. Ekkor értékelte a király, akit Tóth Gyuri
személyesített meg, a csoportok munkáját. A sok jó program mellett a
természetet is jól megfigyeltük. Így látták a 4.b osztály tanulói:

A csodaszép Börzsöny
Kemence a kedvenc táborhelyem.
Távolról úgy néznek ki a hegyek, mintha száz óriás keresgélné egyszerre
lehajolva a gyűrűjét.
Két sas köröz méltóságteljesen a levegőben. Friss oxigénnel töltöm teli a
tüdőmet. A nyugodt barátságos szálláshely örömmel várja a vendégeket. Ott
zúdul mellette a Kemence-patak. Vadul kerülgeti ki a medrébe gyökerező
fákat. Mellette egy hatalmas tisztáson két öreg terebélyes fa állt. Az egyik
odvában egy pici fészekben türkizkék, fekete pöttyös tojás várja a mamáját.
Idelátszik a Majompofa. Sziklái megmászásra csábítanak. A hegyeket borító
erdőségekben most születnek a meleg színű rügyekből az üde levelek és a
virágok.
A kanyargós ösvényeken nyakig ér az agyagos sár. Mellettünk a foltos
szalamandrák és a nünükék is küszködnek a nagy locspoccsal.
Feljutunk a hatalmas andezitkövekkel teliszórt vadregényes hegytetőre. A
Hollókőről gyönyörűen látszanak a bordós-barnás színekbe öltözött hegyek,
de még inkább a völgyek. A távolban ijesztő esőfelhők gyülekeznek.
Ilyen pompás hely nincs több a világon!
(4.b közös fogalmazása)

Rendhagyó irodalomóra
Ebben az évben került először megrendezésre a rendhagyó irodalomóra, a
költészet napja alkalmából. A megemlékezés József Attila születésének
évfordulóján történt (ápr. 11-én), és Kun János előadóművész tartotta.
A másodiktól az ötödikig óráig csoportok váltották egymást. Csak a 8.
évfolyamnak volt külön műsor.
A „Kicsik és Nagyok” című előadás az irodalmi alkotótáborban íródott
önéletrajzzal kezdődött. Elhangzottak még Sütő András írásai, Mezei Mária
levele és svéd gyermekversek. Befejezésül Radnóti, Ady és Sütő 1-1 művét
hallhattuk.
Mindenkinek tetszett az előadás. Sokat derültünk a gyermekverseken, és
sokat gondolkodtunk Mezei Mária levelén. Az összeállítás jó volt, igazán
hozzánk szólt.
Remélem, hogy a következő években is lesz ilyen rendezvény. Köszönjük a
szervezőknek.
(Keserű Erzsébet 8.b)

Kun János előadóművész
…Az előadás végén a tanár urat egy riport erejéig kérdeztem.
- Először is arra lennék kíváncsi, hogy hogyan érezte magát iskolánk
tanulói között?
- Nagyon jól éreztem magam, nagyon lelkes kis csapattal találkoztam
itt. Gyorsan fel tudtam oldódni közöttetek, és én is jól éreztem
magam az előadás közben.
- A műsor alatt sokat beszélt Erdélyről és Sütő Andrásról, talán
személyesen ismeri őt?
- Igen, szoros barátság fűz Sütő Andráshoz. A családommal rengeteget
jártunk és járunk most is Erdélyben. Meglátogatjuk a nagy írók sírjait
és koszorúzunk.
- Úgy hallottam, hogy Debrecenben, egy középiskolában „szeretet”
tantárgyat tanít.
- Igen, nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek sok szeretetben
részesüljenek, és ezt tovább is tudják adni majd saját gyerekeiknek
is.
- Mit tart még fontosnak az életben?
- Nagyon fontosnak tartom a hazaszeretetet, azt, hogy a gyerekekbe
beleneveljük ezt.
- Mikor határozta el, hogy előadóművész lesz?
- Már gyerekkoromban is szerettem az irodalmat, és sokat tudtam
beszélni. A tanáraim tehetséget láttak bennem és én szerettem is ezt
a foglalkozást. Így lettem előadóművész.
- Értesültünk róla, hogy új könyve, a Szeretetfürdő most készült el.
Sok sikert kívánok a könyvhöz. Köszönöm a riportot az iskola összes
tanulója nevében. Remélem, hogy jövőre is eljön hozzánk.
(Vándor Katalin 8.a)

Anyák napja
Május első vasárnapja helyett kb. 2 héten keresztül köszöntöttük az
Édesanyákat iskolánkban. A felső tagozaton is egyre több osztály emlékezik
meg életkorának megfelelően erről az eseményről.

Mi április 28-án tartottuk megemlékezésünket. Sokáig készültünk erre a
napra. Ajándékul egy üdvözlőkártyát készítettünk, erre egy szép idézetet
írtunk, és virágot hímeztünk bele. Sok próba után végre elérkezett az
ünnepség. Mindenki izgult, de sok szeretettel adta elő az általa választott
verset vagy szerepet. A műsorban még két dal is szerepelt, az egyik
kétszólamú volt, a másikat a lányok énekelték.
Szerintem az egész osztály jól szerepelt. …Boldogan indultunk haza, hiszen
anyukáink örültek a szereplésünknek és büszkék voltak ránk.
(Tóth Csaba 5.b)

Tanárportré
Bemutatom iskolánk újdonsült igazgatóhelyettesét, aki 14 éve dolgozója a
Darvas iskolának. Két nehéz tárgyat tanít, és egyben az édesanyám.
Gondolom ebből rájöttetek, nem Vereb István és Pál József tanár bácsikról
van szó, hanem Szőriné Kis Gabriella tanár néniről. Egyik délután az
igazgatóhelyettesibe kopogtam be, hogy találkozzam vele, mert ez otthon
egyre ritkábban történik meg. Ő a középső íróasztalnál ült. Dolgát
félretéve válaszolt a kérdéseimre.
Először a gyermekkoráról kérdeztem.
- Az iskolában puskázott-e?
- Nem, mindig azt hittem, a tanár engem fog figyelni.
Majd a munkájáról faggattam.
- Tudom, hogy a munkája két részből – a tanításból és a helyettesi
teendőkből áll. Melyiket szereti jobban és miért?
- Tudod jól, hogy szeretek tanítani, és örülök, ha minél többen értik és
szeretik meg tantárgyaimat.
- Melyik tantárgyat szereti jobban?
- Mindkettőt, bár a kémia a kísérletek miatt szebb és érdekesebb.
- Tudna egy érdekesebb kísérletet?
- Igen, például az a kísérlet, amikor hidrogént vezetünk konzervdoboz
alá, majd a hidrogént kiengedve meggyújtjuk (mármint egy belevaló
srác, akinek volt gyufája). A kísérlet jól sikerült, a doboz a
mennyezetig szállt, jó nagy hangot adott a doboz és a fiú is. Egy
ismeretlen mellékhatásként az iskolatitkár is kiszaladt ijedtében
irodájából.
- Hogyan viselte volna, ha gyermekkorában önnel tette volna ezt
tanára?

-

-

Ijedtség mellett örültem volna, mert sajnos általános iskolában nem
sok kísérletet láttam, pedig nagyon érdekelt volna. Ezért
jelentkeztem kémia-biológia tagozatos középiskolába.
Hogyan lett mégis matematika-kémia szakos tanár?
Mindig szerettem a matekot, és a főiskolán csak matematika-kémia
párosítás volt a kedvenc tárgyaim közül.
Milyen vágyai vannak a jövőre nézve?
Szeretném, ha iskoláinkból sok, szép, kedves tanuló kerülne ki, akik
szívesen emlékeznek az itt töltött 8 évre.
(Szőri Milán 8.b)

Tanárportré
Tanítás után megkértük Vidéki Andrea tanárnőt, hogy válaszoljon néhány
kérdésünkre. A második félévtől heti 2 órában tanítja nekünk az angol nyelvet.
Régóta foglalkoztat bennünket, hogy miként lépett a tanári pályára, és most
volt alkalmunk, hogy ezt megtudjuk.
- Beszéljen gyerekkoráról!
- Igen jó családban nevelkedtem. Édesapám kőművesként dolgozott, és
még mindig ebben a szakmában van. 3 éves voltam, amikor megszületett
az öcsém. Nagyon ritkán volt olyan, hogy összevesztünk, és akkor is csak
piti dolgokon.
- Milyen iskolákba járt?
- Tanulmányaimat a Bajcsy iskolában kezdtem, de miután megépült a
Móravárosban a Platán, átkerültem oda. Ekkor hatodikos voltam.
Nyolcadik után a Móra gimibe felvételiztem, amelyet négy év után
sikeresen elvégeztem. Érettségi után tanítottam egy évet
Petőfiszálláson, majd az ezt követő nyáron idegenvezető és tolmács
voltam Révfülöpön. A következő években Budapesten folytattam
tanulmányaimat.
- Miként döntött úgy, hogy angolt fog tanítani?
- A Platánban kedveltem meg ezt a nyelvet, és ekkor elhatároztam, hogy
ha törik, ha szakad, én ezt fogom csinálni.
- Hogyan került az iskolánkba?
- 1993 szeptemberében Bugacon kezdtem tanítani, és délutánonként a
régi általános iskolámban másodikosoknak vezettem szakkört. Januárban
egy megüresedett állás miatt kerestek meg ettől az iskolától.
- Mi a véleménye az itteni diákokról?

-

Nem volt könnyű hirtelen átvenni az osztályokat, de ennek ellenére
örülök, hogy itt taníthatok. Persze vannak jobb és rosszabb képességű
osztályok is, de azért próbálok hozzájuk alkalmazkodni.
- Mik a céljai az elkövetkezendő időszakra?
- Szeretnék továbbra is a tanári pályán maradni, és főként felső osztályos
tanulókat oktatni.
Ezek után illedelmesen megköszöntük, hogy szakított ránk időt, és további sok
sikert kívántunk a tanárnőnek.
(Fekete Edit 8.b)

Tanulmányi versenyek és rendezvények
Örömmel adjuk hírül, hogy a különböző szintű és szervezésű tanulmányi
versenyeken egyre több tanulónk vesz részt és szerepel eredményesen. Most
csak a legsikeresebb teljesítményeket ismertetjük:
- A Teleki Sámuel földrajzverseny területi fordulóján Keserű Erzsébet
8.b osztályos tanuló 7., a megyei fordulón 3. helyezést ért el.
- Az „Emese álma” c. történelmi vetélkedő 2. (területi) fordulóján iskolánk
csapata 3. helyezést ért el, és továbbjutott a jövő évi októberében
megrendezésre kerülő 3. fordulóra. A csapat tagjai: Dufka Hajnalka 7.a,
Kovács Gábor 7.a, Kovács Krisztina 7.a, póttag: Ágó Balázs 7.a
- A területi Kazinczy szépkiejtési versenyen Ónodi Szilvia 8.c osztályos
tanuló 1. helyezést ért el, és meghívást kapott a nyelvmávelők országos
találkozójára. Ezt 1994. június 3-5-ig rendezik meg Budapesten.
- A Hevessy György kémiaverseny megyei fordulóján: 7. osztályosok
között 9. Kovács Krisztina 7.a, 10. Dufka Hajnalka 7.a, dolgozatukat az
országos versenyre is elküldték, 15. Némedi Mónika 7.a, 8. osztályosok
között 24. Verebély Annamária 8.a
- Kalmár László matematikaverseny megyei fordulóján: 2. Hegyi László, 3.
Némedi Mónika hetedikes tanulók, akik dolgozatát az országos fordulóra
is elküldték.
- Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóján: 3.osztály: indult 542
tanuló, iskolánkból Csányi Anikó 222., Szurmik Attila 282., Csenki Anett
285., Goóg András 439., 500. Brella Zoltán, iskolánk csapata 50. lett.
- 4. osztály: indult 552 tanuló, iskolánkból 124. Koncz Mária, 336.
Schlindler Zsuzsanna, 400. Nógrádi Brigitta, 432. Bíbok Csilla, 469.
Juhász Gábor, 510. Patyi Andrea, iskolánk 55. lett.
- Az
1993/94-es
tanévben
hetedik
alkalommal
hirdetett
természetismereti vetélkedőt a városföldi Klubkönyvtár, ahol iskolánk

-

nagyon szép eredményeket ért el. A május 28-án rendezett szóbeli
döntőn 3-4. osztályos csapatban I. helyezett a 4.b osztály csapata.
Tagjai: Szűcs Rita, Ambrus Tímea, Bihal Mónika, Ficsór Andrea. A II.
helyezett a 3.c csapata, melynek tagjai: Goóg András, Gömzsik Norbert,
Ipacs Szilvia, Brella Zoltán. Az ötödik osztályosok egyéni versenyében 1.
Lippai Melinda 6.b, 4. helyezett Palatinusz Péter 6.b. Az 5-6.
osztályosoknak 119 csapata küzdött. Az 5.c osztály csapata az előkelő
12. helyen végzett.
Coca Cola pályázaton, amely angol nyelvű fogalmazásból és rajzos
feladatból állt, az országos első ezerbe bekerültek iskolánk következő
tanulói: Sallai Katalin 7.a, Terbe Anikó 6.a, Magony Szilvia 6.a, Őze Anita
7.c.

Rajzpályázatok
-

-

A Tűzoltóság által kiírt pályázaton Arany Erzsébet 5.a osztályos tanuló
helyezést ért el.
A Szőnyi István országos rajzpályázaton Mészáros Ferenc 8.d osztályos
tanuló különdíjat kapott. Mészáros Ferenc és Varga Tamás által
beküldött képek bekerültek a kiállított alkotások közé.
Június 4-i gyermeknapon veheti át jutalmát a Családsegítő Központ által
kiírt „Család éve” pályázatra beküldött munkájáért Pintér Judit.

Sport-sport-sport
Az 1993/94-es tanévet sportolóink nagyon szép eredménnyel zárták. Az eddig
megismert eredményeken túl a következőkről tudunk még beszámolni.
- Endre Géza 8.e osztályos tanuló a Diákolimpia háromszoros megyei
bajnoka (100 m, 400 m, távolugrás); Bodor Mariann 8.e osztályos tanuló
a Diákolimpia megyei bajnoka súlylökésben. Rájuk még vár az igazi
megmérettetés, az országos verseny.
- Jaksa Zsolt 8.e osztályos tanuló a Diákolimpia megyei 3. helyezettje
magasugrásban.
- Alapfokú megyei versenyen magasugró csapatunk bajnok lett. A
csapatunk tagjai Péter-Szabó Mihály, Buknicz Attila, Hajdú Gyula és
Tarjányi László. Leány távolugró csapatunk is bajnok lett. A csapat
tagjai: Dinnyés Katalin, Gyenes Tímea, Szabó Eszter és Vidéki Diána.

Egyéniben Bástyi Edit és Péter-Szabó Mihály a magasugrás bajnoka lett,
míg Hajdú Gyula 2.. és Buknicz Attila 3. helyezést ért el.
- Úszásban Seres Katalin megyei 3. gyorson, Péter-Szabó Mihály 3.
hátúszásban. Seres Katalin a megyei OTP triatlonon 3. helyezett lett.
Papp István és Papp Zoltán 4x800-as váltó tagjaként a Magyar
Bajnokság 3. helyezettjei.
A szép eredményekhez gratulálunk a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak.

Környezetvédelmi vetélkedő
Május 13-án környezetvédelmi vetélkedőt rendezett az önkormányzat a
Parkerdőben. A verseny 2 órakor kezdődött, minden iskolát 10 gyerek
képviselte.
Mi két autóval mentünk, 2 órára értünk a helyszínre. Sok versenyző volt, de
érdeklődő szurkoló kevés. Első feladatként menetlevelet kellett készíteni.
Azután a csapatkapitány húzott egy számot, hogy a 10 feladat közül melyikkel
kell kezdenünk.
Sokféle játékos feladat volt, nem mind kapcsolódott a biológiához. Pl. állatok
mozgását kellett utánozni, kötelek között kellett átkúszni.
A versenyen hatodikok lettünk, de szereplésünkért kaptunk 1-1 csokit.
Kellemes délután volt, reméljük, jövőre is lesz hasonló.
(Dobos Benedek 5.b)

Angol vendégeink voltak
Iskolánkba pénteken érkezett meg a Nemzetközi Színjátszótársulat 3 tagja.
Minden évfolyamnak külön, angol nyelvű előadást tartottak.
Elhangozz egy rövid színdarab, ami Dél-Amerikában játszódott. Ezután ezzel
kapcsolatban kérdéseket tettek fel. Az „útkereső” játékkal próbálták ki három
tanuló és tanárunk angoltudását.
Sajnos a játék befejezése után kicsengettek, de azért tetszett a műsor.
Örülök, hogy idegen nyelvű vendégek érkeztek az iskolába, mert lehetőségünk
volt élőben hallani és gyakorolni a nyelvet.
(Keserű Erzsébet 8.b)

Így írtok Ti, avagy Cimbaromságok
„Történelmi pillanatok” dolgozatokban:
- Sorold fel a 7 törzsfő nevét!
- Álmos, Előtt, Tusa, Tuba, Kuba, Suba, Tasuba
Milyen forrásokból ismerjük őseink életét?
- Burokban született Konstantin császár leírásából.
- Egy bíboros leveléből.
- Ismeretlen Béla király írásaiból.
- Bíborban született Béla király bibliájából.
- Hol kötötték őseink a vérszerződést?
- Egyiptomban.
- Mi a különbség a sztrájk és a géprombolás között?
- Az hogy a sztrájkok saját kezűleg végezték a munkájukat, a gép pedig csak
gyorsabban el tudta végezni, mint egy ember. Ezért a gép az embereknek egy
segítség volt. A sztrájkokat is lehetett munkára kényszeríteni fegyverrel.

Pillanatok a múltból
(avagy a 8. b-sek visszaemlékezései – részletek)
- Mikor kicsi voltam, arra vártam, mikor kezdődik már el az iskola, most meg
azt várom, hogy mikor lesz vége.
- Egyszer elterveztük az osztállyal, hogy egy kicsit megtréfáljuk az
osztályfőnököt. Abban az időben jött divatba a kockás ing, amit a legtöbb
tanár ellenzett, így az osztályfőnök is. Van egy pár gyerek az osztályban,
akinek egy halom kockás ingje van. Így akinek nem volt, hoztak neki. Eljött a
nagy nap. 4-5 gyerek kivételével mindenki kockás ingben libbent be az
iskolába. Matek óra következett Misi bácsival. A tanár bácsinak rögtön
feltűnt, hogy mindenki ugyanolyan ruhában van. De legnagyobb
megdöbbenésünkre csak ennyit szólt: „Jó a szervezőképességük.” Talán jobb
is, hogy csak ennyit mondott.
(Benke Andrea)

- Elsősök voltunk, vagy talán másodikosok? Éppen a menzán ebédeltünk. Egyik
gyerek elejtette a tányérokat, s az egész 1.b elkezdett tapsolni. (Lehet,
hogy a tanárok már ekkor tudták, hogy velünk nem lesz könnyű?) Most kicsit
nagyobbat ugrunk az időben. Hirtelen felsősök lettünk. Innen már talán
élénkebb képek maradtak az emlékezetemben. Hatodik osztályban
nyelvtanórán felhúztuk az órát, s mi csak álmélkodva figyeltük, hogy miért
csörög. S mielőtt még a tanárnő is felhúzta volna magát, tettük az ártatlant.
Most így nyolcadikos fejjel visszagondolva a múltra, nem is volt olyan
szörnyű. De most a nyolcadikban már eléggé meggyűlik a bajunk a tanárokkal.
Remélem, hogy valahogy már majd csak kibírjuk ezt a pár hetet.

Pillanatok a 8 évből, amit a 8.b felidézett
1. osztály: Megtanultam írni, olvasni, számolni. Nem mindig jár vele jól az
ember.
2. osztály: Először puskáztam, de lebuktam. Hiába, a tanulópénzt meg
kell fizetni.
3. osztály: Egyhangú és nehezebb év. Először kellett javítanom
nyelvtanból.
4. osztály: Elkezdtem felnőttesen gondolkodni. Első komoly gondolatom
ez volt: Mi a fenének járok iskolába:
5. osztály: Könnyen jött, könnyen ment. Felsős lettem.
6. osztály: „Gelka man Jocó” megkeserítette életem. (Hü, ezt most én
sem tudom, mit jelent…-szerk.)
7. osztály: Átlagos rossz év volt.
8. osztály: Megkaptam az első osztályfőnöki figyelmeztetőmet.
(Sárdi Richárd)

BÚCSÚZÁS
Rád emlékezem, most, drága iskolám,
Tudom sok minden történt e 8 év során.
Emlékszem, mikor félve lépkedtem a nagyok között,
S úgy éreztem, hogy nagyra én sose növök.
S emlékszem a szép emlékekre, mit adtál nekem,

De azért a rosszakat se feledem.
E búcsúszókat a tanáraim nélkül be se fejezhetem,
Hisz ők adták a tudást nekem.
Puskázások, s nagydolgozatok,
Órán nagy beszélgetések, a padon rajzok.
Egyesek s gyakran jó jegyek:
Így emlékszem én, ha nem tévedek.
Hiányozni fog itt minden nekem,
De tudom, e naptól kezdődik „új életem”.
Ez lesz az első igazi lépés, mit teszek,
S elhagyom ezt a megszokott, régi épületet.
(Czakó Beáta 8.b)

