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Sziasztok diákok! 

 
Üdvözlünk mindenkit a Sztárai Hírmondóban! 

A Hírmondó, ami már létezett korábban, most, a második félévben újraéled a 

kedvetekért! ☺  

Újságunk különböző rovatokat tartalmaz: 

➢ Interjúk 

➢ Kocka rovat 

➢ Rejtvények 

➢ Toplisták 

➢ Művészi percek: versek, fordítások, átiratok, egyebek 

➢ Ünnepi speciál 

➢ Vicces percek 

➢ Versenyeredmények: mivel túl sok jó eredményt értetek el, az 

eredmények listája helyszűke miatt kimarad. A tanáriban bárki 

megnézheti! ☺ 

 

 

Jó böngészést! 

Szerkesztőségünk kellemes időtöltést kíván! 

 

Ui. Természetesen tanáraink, a dolgozók, és szüleink is forgathatják a lapot! 

 

 

Szerkesztőségünk: 

 

Csöme Krisztián (szerkesztés, rejtvény, interjúk) 

Kalmár Etele (szerkesztés, kocka rovat, rajzok, interjúk, vicces percek) 

Molnár Sándor (versek, vicces percek) 

Neugebauer Klaudia (cikkek, rajzok, versek) 

Somogyi Áron (rajzok, cikkek) 

Ujvári Cseh Simon (szerkesztés, rejtvény, interjúk, cikkek, versek) 

Péter Zoltán (minden lében tanár) 

Közreműködtek: Csille Mirabella, Kosztics Violetta, Kovács Dóra, Molnár 

Izabella, Nádasi Lilla, Perzsa Barnabás,Bütösné Heszberger Andrea, Kurucz 

Krisztina, Ritterné Szalai Éva, Vargáné Józsi Anita 

 

2018. június 6. 
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Valentin napi interjú Kriszti nénivel 
 

 
 

Amikor újraindítottuk a lapot, a második félév elején, úgy terveztük, hogy főbb ünnepeket, 

jeles napokat beleveszünk az újságba. Íme az első: Valentin nap.  

Olvassátok szeretettel Kurucz Kriszta nénivel készített riportunkat! 

 

 

Kérdés: Tudja, milyen nap van ma?  

Válasz: Valentin nap, gondolom (február 14.). 

K: Meg szokta tartani? 

V: Nem mert a gyermekem szeretné megtartani holnap, de én jobban szeretem a magyar 

szeretet ünnepeket. A szeretetet igyekszem kimutatni minden nap, nem csak Valentin napkor. 

K: De, ha nem is tartja meg, attól még szokott ajándékot kapni? 

V: Igen, a hetedik osztálytól kaptam két csokit. 

K: Jó magának! És adott ajándékot? 

V: Ó, eszembe sem jutott… Lehet, hogy kellett volna, azt hiszem. 

K: Fontos önnek ez az ünnep? 

V: Hát, jó lenne, ha gyakorolnánk valami aprósággal, vagy figyelmességgel, vagy 

elfogadással. 

K: Tudja, hogy hogyan kezdődött ez az ünnep? 

V: Gondolom Amerikából jött be hozzánk pár éve. De inkább meséld el, mert úgy látom, 

tévedek. 

K: Valentin, aki egy ókeresztény pap volt az ókori Rómában, segítette a katonákat 

összeházasodni, mert a császár ezt megtiltotta. Ezért később Valentint kivégezték. Majd a 

középkorban Angliában vált előbb termékenységi, majd a szerelmesek ünnepévé; és több, 

mint száz éve valóban Amerikából terjedt el az egész világon.  

K. Melyik a kedvenc ünnepe? 

V: A karácsony. Azért amiért nektek a Valentin nap.  

K: Az ajándékok miatt?  

V: Nem, nem az ajándékok miatt. Már az egész adventi időszakban (novemberben, vagy 

decemberben) elkezdünk készülni. Mindig szoktunk a családommal gyertyát gyújtani. Bibliát 

olvasni. De szoktam apróságokat is eldugni, amiket Panna lányom megkeres. Az a jó, hogy 

együtt vagyunk, és a december békességben telik.  

K: Köszönjük szépen. 
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Suli buli 
 

Ujvári Cseh Simon készített interjút iskolánk néhány tagjával, hogy szerintük milyen volt az 
idei suli buli. 
 
Marásek Éva néni: „A diszkófények jók voltak, de a zene kicsit hangos volt. A pizza finom volt. 
Szerintem sikeres lett a buli, és mindenki szép volt.” 
 
Heni néni: „Jó, hogy jöttek vendégek. A torták szépek voltak. De lehetett volna több diszkó 
zene.” 
 
Evelin néni: „Szerintem nagyon jó volt a buli.” 
 
Kristóf: „Brutál volt a hangulat. Mindenki táncolt.” 
 
Vince: „Jó volt. Királyak voltak a sütik meg a fények. Nyertem három tombolát.  
Táncoltam is.” 
 
Takarító néni: ”Mozgalmas volt, izgalmas, szép. A végén a diákok is segítettek eltakarítani.” 

 
Simon és Etele: „Mindenféle tánc volt. Többek közt shuffle dance, break, és olyan is volt, aki 
sajátos stílusban táncolt.” 
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Március 15. 
Következő neves napunk az évben március 15-e volt. Ekkor emlékezünk meg az 1848-49-es 

magyar forradalom-és szabadságharc kezdetéről. Dicsőséges, és boldog nap volt ez a magyar 

történelemben. 

Fogadjatok tőlünk egy kis összeállítást ennek a napnak az emlékére! 

 

Átiratok 

Petőfi Sándor „Nemzeti dal” című verséhez 

 
Ujvári Cseh Simon, Kalmár Etele, Csöme 

Krisztián 

 

Kocka dal 

 

Talpra kocka, hív a szerver! 

Itt az idő, mert hív az Elder! 

Tagok legyünk, vagy adminok? 

Ez a kérdés, válasszatok! 

A kockák istenére esküszünk, 

Esküszünk,  

Hogy tagok tovább nem leszünk! 

 

 

Iskola forradalom 

 

Talpra diák, hív a tanár! 

Siess gyorsan, amíg kivár! 

E-mailt írjunk, vagy dolgozatot? 

Ez a kérdés, válasszatok! 

A szünetünk védelméért megküzdünk, 

Megküzdünk, 

És minden órát eltörlünk! 

 

 

Péter Zoltán 

 

Iskola - család parafrázis 

 

Osztály vigyázz! Ne légy laza! 

Töri óra: Anyád kora. 

Lakkot használ, vagy make-up-ot; 

S nőnapra hány szegfűt kapott? 

Mi kínai giccsterméket  

Nem veszünk. 

Nem veszünk, mert nemzeti a 

Rendszerünk! 

 

 

Jövő, scfi-fi 

 

Az űrben voltunk, oly sokáig. 

Jó hely a Mars? Majd elválik. 

Hibernációban alhat, 

Ki még nem android alkat. 

Ha túléljük, Marsot érve 

Lesz tüzünk, 

Lesz tüzünk, mert csak tűzifát 

Ültetünk. 
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1848. március 15. rejtvény 
 

Írjátok a válaszokat a vonalakra, majd a megadott betűket írjátok le külön a 
megfejtésbe! Egy, a témához kapcsolatos kifejezést fogtok kapni. 
A kétjegyű betűk is külön számolandók!  
 

 
 

1. Ebben a városban gyűltek össze a márciusi ifjak (3. betű) 

2. Ennyi pontot állítottak össze (3. betű) 

3. Petőfi Sándor barátja, szintén nagy költő (1. betű) 

4. A Habsburg birodalom központja (1. betű) 

5. Ebben a nyomdában nyomtatták ki a Nemzeti dalt. (2. betű) 

6. Ebben a kávéházban ültek össze a fiatalok (5. betű) 

7. A forradalom egyik „motorja”, pénzügyminiszter,  

később kormányzó elnök (3. betű) 
8. A magyar lovas katonák elnevezése (5. betű) 

9. Nemesi cím, pl. Széchenyi István, ill. Batthyány Lajos 

 neve előtt is szerepel (1. betű) 
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1. _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3. _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ 

4. _ _ _ _ 

5. _ _ _ _ _ _ _ _  

6. _ _ _ _ _ _  

7. _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _  

8. _ _ _ _ _ _  

9. _ _ _ _  

 
Megfejtés: _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Petőfi ihlette versek 
Molnár Izabella 
 
Egyszer történt egy napon, 
hogy Petőfit kellett hallgatnom. 
Életét bemagoltam, 
de az életet hanyagoltam. 
 
Gondoltam, olyan leszek, mint Petőfi, 
ki az életet nagyon élvezi. 
De ez nem sikerült nekem,  
mert nem volt elég eszem. 
  

 
Csille Mirabella 
 
Petőfi életrajzát látván 
ámultan nézek rá. 
Szívem megszakad, 
mert nem értem ennek lényegét, 
sem értelmét. Választ adni kár lenne. 
A bizonyítványom kellene. 
 

 
Nádasi Lilla 
 
Petőfi dolgozatát látván, 
Számat nagyra eltátván 
Meglátom a kérdések százát, 
Gondoltam: „Megkapom az egyes árát.” 
 
Üres a lap, üres az agy, 
De az óra nem halad 
Csak kattog ide-oda, 
 
 

 
 
Kis segítség jön innen-onnan. 
A gyerekek röhögnek kínjukban. 
A tanár feje mindjárt felrobban. 
 
A csengő megszólal, 
A fejem meg koppan. 
S felébredek álmomból, 
De ami lerombol, 
Hogy a dolgozat 
Megint fojtogat. 
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Íme néhány 
gondolat, hogy a Sztárai Hírmondó szerkesztősége mit szeret a Húsvétban, ill. mit szokott 

csinálni. 
 
 

Csöme Krisztián: „Szeretek a családommal együtt lenni, például tojást festeni, enni-inni. 
Húsvét hétfőn együtt szoktunk locsolni menni a barátaimmal.” 
 
Kalmár Etele: „Tojást festünk, majd húsvét vasárnap megkeressük az ajándékokat a fűben, de 
volt már a fán is... Apával megyünk hétfőn locsolni, és persze jó egy kis pénzt kapni 
locsoláskor.” 
 
Neugebauer Klaudia: „Nálunk mindig a nagy a sürgés-forgás. Sütés-főzés, fűszedés. Tojást is 
festünk, és várjuk a locsolókat. Aztán, hát hogy is mondjam csak, nem jöttek a locsolók, ezért 
gondoltam, felmegyek a netre játszani. Csak hát egy csomó hülyeség történt, úgyhogy 
lementem inkább trambulinozni, de két perc sem telt bele, berepült egy darázs, én meg 
rettegek a darazsaktól. Szóval menekültem, aztán hasra estem a lépcsőn. Na, ez volt életem 
legrosszabb napja, inkább lefeküdtem aludni.” 
 
Somogyi Áron: „Főzünk sonkát és tojást. Vasárnap ajándékkeresés kint is, bent is. Locsolni 
csak a családtagokat szoktam.” 
 
Ujvári Cseh Simon: „Mi is főzünk sonkát meg tojást. Tormát is eszünk hozzá. Ez van 
nagyszombaton.  A vasárnap tojáskereséssel indul.  Aztán ajándékot kapunk. Hétfőn apuval 
és az öcsémmel megyünk locsolni.” 
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Ujvári Cseh Simon 
 
Én vagyok a török. 
Locsolkodni jövök. 
ha nem kapok piros tojást, 
Mindent össze TÖRÖK! 
 
 
Molnár Sándor 
 
Itt a húsvét, eljött végre. 
A szép lányok örömére. 
Mert a lányok szép virágok, 
Illatos víz illik rátok. 
 
 
Péter Zoltán 
 

 
1 Virtuál-locsoló 
 
A facebook-on jártam, 
új selfie-det láttam. 
El akart bájolni,  
szabad-e lájkolni? 
 
 
2 Környezettudatos cserkész 
 
Zöld erdőben jártam, 
s magam zöldre váltam. 
Fákat is ültettem. 
Locsoljuk meg ketten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  József Fan-tila 
 
Parfümmel jöttem, nem virággal, 
locsolkodtam a vad világgal, 
tojásod viszem nagy zsákkal, 
a konyhának, s te rám se fütyülsz. 
 
 
4 Hátrányos helyzetű buli 
 
Az erdőből, ahonnan jöttem,  
ellopták a fát; 
és olyan a tető fölöttem, 
hogy Jézus belát. 
De egy kölnit azért sefteltem, 
mert a szóda snassz. 
Majd miután megittuk, mindketten  
érezzük, hogy klassz! 
 
 
 
+1 Kisfiammal 
 
Húsvét hétfő igen szép nap, 
és te, kislány, te is szép vagy! 
Hogy megmaradjon szépséged, 
hadd locsoljalak meg téged! 
 
 

Viccek 
 

„Mi a Húsvét-szigetek fővárosa?” 
„Nyúl York.” 
 
 
Nyuszika az erdő közepén lévő tóban nézi a 
tükörképét, amikor meglátja a róka: 
„Mi az, nyuszi, pubertás?” 
„Frászt. Sörét.” 
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Nem tudom, tudtátok-e, hogy 

újságunk szerkesztőségének 

jelentős része „kocka”. Csak azért 

nem kocka alakú a lapunk, mert 

eddig ilyen nyomtatónk még nincs. 

Na, de majd jövőre...  

Addig is, itt vannak a kedvenc 

játékaink. /Nem csak 

koc(k)áknak!/ 

 

 

 

                          
Save The 

World: 

 
Ez egy olyan játék, amit ma már mindenki meg tud venni. 40€-ért. Itt meg kell mentened a 

világot a vihartól. Itt együtt tudsz játszani a barátaiddal és együtt irthatjátok a zombikat. 

KoCka 

Rovat 
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Battle Royale: 

  
Ebben a játékban nem zombikat kell irtani hanem a többi játékost. Több játékmód közül 

választhatsz: squad, duos, solo, és limitált ideig az 50vs50 meg a Thanos volt, amiben ha 

megszerzed a kesztyűt, különleges képességeid lehetnek. PLAY FOR FREE! 
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Ma már 

minden lány 

ismeri ezt az 

alkalmazást. 

Zenére csinálhatsz videókat és beküldheted a barátaidnak meg a 

jó népnek. 

 

 
 

 

Zenei top lista 

Figyelem ez a lista nem 

biztos, hogy mindenki 

tetszésének megfelel, de 

a megkérdezettek 

szeretik! 

 
1. „On my own” - 

MattyBRaps 

2. „Make you believe in 

love” – 

Marcus&Martinus 

3. „Mennyország 

tourist” – Tankcsapda 

4. „Nemazalány” – 

Malibu 

5. „Hajnali kör” – IRIE 

MAFFIA feat 

Marsalkó Dávid 

6. „Anty-Gravity – 

Runaground 

7. Rainbow six (???) 

8. Little Pet Shop zenék 

9. Kis Grofo zenék 

10. Majka dalok 

 

+1. „Beautiful Day” – 

U2 

+2 „Pillowtalk”  - Zayn  
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Művészi percek 
A következő oldalakon iskolánk néhány tehetséges tanulójának műveit igyekszünk bemutatni. 

Mindenkinek csak tanácsolni tudjuk, hogy próbálja ki magát, mert a tehetség igenis bennetek 

van! 

 

Limerik kísérletek 

 

Volt egyszer egy csoport médiás 

Sulink hírnevét ki védi más ☺?  

Kreatív agymenés, 

Van poén, nem kevés. 

Közös az alkotás – s kész is az új imázs. 

 

Ujvári Cseh Simon 

 

Suli 

 

Minden suli kész rémálom! 

Aki tud, az hátráljon! 

Elegem van a könyvekből! 

Hajítsuk le őket az emeletről! 

Hagyjuk a sulit, a jövő számít, 

A szabadság minket meg nem állít! 

 

 

 

Neugebauer Klaudia 

 

Végre vége? 

 

Szeretném, ha vége lenne a sulinak! 

Kell egy kis pihenés az agyamnak! 

Végre vége ennek a borzalmas hétnek! 

De, úgy érzem, valamit elfelejtettem, 

Jaj, a tankönyvemet ottfelejtettem! 

Mindig ez történik velem? 

 

 

A következő, János vitéz ihlette képregényt 

Neugebauer Klaudia jegyzi. 

 

(A fordítást Péter Zoltán) 

 

Volt egyszer egy szakállas vén, 

Ki így szólt:”Ettől féltem én: 

Két bagoly, s tyúk – egy; 

Pacsirta, s kékbegy 

Fészket rak szakállam hegyén!” 
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Fordítások 

 

Shel Silverstein ’Channels’ című versére 

 

 

Channel 1's no fun.  

Channel 2's just news.  

Channel 3's hard to see.  

Channel 4 is just a bore.  

Channel 5 is all jive.  

Channel 6 needs to be fixed.  

Channel 7 and Channel 8-  

Just old movies, not so great.  

Channel 9's a waste of time.  

Channel 10 is off, my child.  

Wouldn't you like to talk a while?  

 

Nádasi Lilla Kincső 

 

Csatorna 1-es, nem is vicces. 

Csatorna 2-es, ez csak “híres”. 

Csatorna három, nehéz látnom. 

Csatorna 4-es, nem érdekes. 

Csatorna 5-ös, csak keringős. 

Csatorna 6, javítást kap6. 

Csatorna 7 és csatorna 8, csak régi filmek, 

nekem 8. 

Csatorna 9, erre időm nincsen. 

Csatorna 10, ez nincs gyermekem.  

Nem akarsz inkább beszélgetni velem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosztics Violetta 

 

Csatorna 1, semmi vicc. 

Csatorna 2, csak a hír. 

Csatorna 3, sajnos nehéz nézni. 

Csatorna 4, unalmas és régi. 

Csatorna 5, ez mind csak hülyeség. 

Csatorna 6, javításra lenne szükség. 

Csatorna 7, és 8, csak filmek, hogy jókat 

láss! 

Csatorna 9, csak az időpocsékolás! 

Csatorna 10, kikapcsolva, gyermekem. 

Mondd csak, nincs kedved beszélgetni 

velem? 

 

 

Péter Zoltán 

 

Csatornák 

 
TV 1 – egyre megy. 
TV 2 – csak hírfelhő. 
TV3 – alig látom. 
TV 4 – döglött légy. 
TV 5 – kamut lök. 
TV 6 – még javíthat. 
TV 7 és TV 8 – 
Csak régi film, sok kolonc. 
TV9 – már nem kedvenc. 
TV 10 – most nincs adás. 
Dumálhatnánk, ha nincs más? 
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Tenkes Túra 
Felsős, mikroműhelyes diákjaink matema-túrát tettek a Tenksre. Ujvári Cseh Simon a 

következő beszámolót készítette: 
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Vicces percek 

 
„Melyik a legnagyobb magyar király?” 

„A BurgerKing” 

 

„Zöld és nehéz lenyelni. Mi az?” 

„Kaktusz.” 

„Barna és árt a fogaknak? Mi az?” 

„Tégla.” 

 

„Melyik a világ legédesebb állata?” 

„A kakaós csiga.” 

 

 

 

„Hogy hagyják az erdőt?” 

„Faképnél.” 

 

„Melyik a világ leghosszabb szava?” 

„A gumi. Mert nyúlik.” 

 

„What is the bloodsuckers’ favourite 

place?” 

„Vampire State Building.” 

 

„Mit mond az amerikai magyar, amikor 

összetört a Cadillac-je? 

„Car volt.”
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Színház az 

egész világ 
Kovács Dóra, színjátszóink egyik tagja írt rövid 

összefoglalást a legutóbbi szereplésükről. 

 

2018. május 12-én iskolánk színjátszó csapata részt vett 

a XVI. Regionális Gyermekszínjátszó Találkozón, 

Mohácson. 

A Banyabalhé című darabbal készültünk, amelyet Péter 

Zoltán írt át.  

A csapat tagjai: Pintér Panna, Pintér Dóra, Nádasi Viola, 

Nádasi Lilla, Keller Koppány, Bütös Vivien, Balajthy 

Dóra, Jovánovics Henrietta, Svégel Boldizsár, Kovács 

Kristóf, Kovács Dóra. 

Felkészítőnk Bütösné Heszberger Andrea volt.  

Az előadásunkra délután került sor. Mindenki nagyon 

izgult, de szerencsére nem volt benne baki. Műsorunk 

kb. 15 percet vett igénybe.  

Miután sikeresen szerepeltünk, elmentünk fagyizni. 

Ezek után már csak az eredményhirdetés várt ránk.  

 

Csapatunk arany minősítést szerzett! 

 

Pintér Panna és Pintér Dóra különdíjban 

részesült (a szövegkönyvvel együtt).  

Az eredményhirdetés után elindultunk 

hazafelé.  

 

 

 

 

„Csuklósiak 1-1 banya mögött foglalnak  

helyet a seprűkön!  

 

Csicska: te gondoskodsz a kotyvaszról, hogy 

legyen mit inniuk az új kolléganőknek.  

 

Lazabébi: te szolgáltatod a talpalávalót. Aki 

nem ropja, az repül!  

 

Lepcseske: te szolgálsz a kavaró pultnál.  

 

Kényelem: te magadat adod.  

 

Puccoska: te leszel a díszlet! 

 

Gyerünk! „

 

Íme a minősítés 
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Nemzeti összetartozás napja 
 

 
„Nem kell róla beszélni sohasem,  

de mindig, mindig gondoljunk reá.” 

Juhász Gyula 
 

1920. június 4-én a Versailleshoz közeli Nagy Trianon kastélyban írta alá a magyar delegáció 

a hazánkat feldaraboló, az első világháborút lezáró békeszerződést, ami lényegében 

békediktátum volt, hiszen a vesztes országok képviselői (így Magyarország) nem szólhattak 

bele sorsuk alakulásába.  

Országunk területének két harmadát, lakosságának közel 60%-át veszítette el.  

Jelentős magyar kisebbség, a magyar kultúra és táj fontos helyszínei kerültek idegen, ellenséges 

országok fennhatósága alá.  

 

Hazánkban 2010. óta állítunk emléket ennek a napnak.  

 

Idén, immár harmadszor, Siklós város önkormányzata iskolánkat kérte fel, hogy adjon 

megemlékező műsort a Posta parkban.  

A délután 5 órakor megtartott műsort Kurcz Krisztina és Gyulanié Domonkos Zsuzsanna 

tanárnő felkészítésében, Ambrus Sándorné és Bütösné Heszberger Andrea közreműködésével, 

iskolánk diákjai nagyon szépen, méltóságteljesen adták elő.  

Az ünnepélyt követően Vargáné Józsi Anita igazgatónő és Marásekné Vagra Éva tanárnő 

megkoszorúzta az emlékművet.  
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Könyvajánló 

 
Perzsa Barnabás negyedik osztályos tanulónk szeretné megosztani könyvélményét veletek. 

 

Barnus vagyok, 11 éves. Ennek a könyvnek az elolvasására az iskola miatt került sor. A 

könyv címe: Tatay Sándor Kinizsi Pál 

Nos, nem bántam meg, hogy elolvastam. A könyv nagyon izgalmas, nagyon jól ötvözi a 

valóságot és a mesét. A könyv tanít arra, hogy sose add fel és mindig merj álmodni, hiszen 

Kinizsi is egy szegény molnárlegényként kezdte és nagy várkapitány lett belőle. Nagyon sok 

elgondolkodtató rész is van benne; például Holubár nagyon kapzsi és csak a saját érdekeit 

nézi, de ott az ellentéte, Pál, aki nemhogy a nép érdekeit nézi, hanem kész feláldozni magát az 

országáért. 

Összefoglalva: a könyv tanulságos és figyelemfelhívó, én mindenkinek ajánlom. 
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Ismét eltelt egy tanév, és ismét elhagy minket egy osztály. Nagyon 

színes, még ha kis társaság is voltak ők. Megérettek. Itt az idő a 

szakításra. Persze hogy hiányozni fognak! 

 

 

 

 
Elmúlik, mint száz más pillanat 

S tudjuk mégis múlhatatlan, 
Mert szívek, őrzik nem szavak.  

(Végh György) 
 

 

Az idei tanévzáró a tantestület számára nem ért véget az 

ünnepséggel és a bizonyítványosztással.  

Elbúcsúzunk Dér Edit óvodapedagógusunktól és Marásekné 

Varga Éva matematika-műszaki ismeretek tanárunktól, akik 

40 év után megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik majd.  

Azt kívánjuk nekik, maradjon meg fiatalos lendületük, egészségük, 

hogy gyakran visszatérhessenek az óvodánkba, iskolánkba, hol 

életüknek terjedelmes részét töltötték. 

 

 
 

 

1. Balajthy Dóra tovább tanul: 

Pécsi Református Kollégium 

Gimnáziuma általános 

gimnáziumi osztályában 

2. Bíró Zsolt tovább tanul: 

Siklósi Táncsics Mihály 

Gimnázium, emelt óraszámú 

informatikai osztályában 

3. Jovánovics Henrietta tovább 

tanul: Pécsi Református 

Kollégium Gimnáziuma nyelvi 

előkészítő osztály, angol 

csoportjában 

4. Juhász-Vödrös Márk tovább 

tanul: Pécsi SZC Simonyi 

Károly Szakgimnáziumában és 

Szakközépiskolája, faipari 

technikus  szakon 

5. Nádasi Viola tovább tanul: 

Kodály Zoltán Gimnáziumban, 

olasz-magyar két tanítási 

nyelvű osztályban 

6. Pál Alexandra Tímea tovább 

tanul: Pécsi SZC Garai Miklós 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolájában, pincér 

szakon 

7. Papp József tovább tanul: 

Pécsi SZC Garai Miklós 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolájában, pék 

szakon 

8. Pintér Panna tovább tanul: 

Pécsi Református Kollégium 

Gimnáziuma nyelvi előkészítő 

osztály, angol csoportjában 

 

 

 

 

Sok sikert 

kívánunk az új 

iskolátokban! 

 

A ballagó 

nyolcadikosaink 

továbbtanulása 
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Rejtvény a nyolcadikosokkal 
A tablóra készült karikatúrák mellé készültek kis négysoros, játékos jellemzések is 

ballagóinkról. Hogy még egy kis izgalmat csempésszünk újságunk végére, nektek kell 

kitalálnotok: melyik versike kinek a portréjához tartozik! (Ne csak a képek, a 

személyek alapján ítélj!) 

 

 

Utazott sok helyen –  

Síelt és túrázott, 

S hogy az idő teljen 

Megélt még sok álmot. 

 

 
 

Csevegő, csapongó, 

Sokat jár a Spa-ba. 

Nincs hozzá hasonló,  

S veszélyes a lába. 

 

 
 

 

 

 

Nyelve jól felvágva –  

Very good at angol 

Testvérsuli várja, 

S emelt szinten landol. 

 

 
Piszok jó focista, 

Az elsősök hőse. 

Lakhelye: toplista, 

Bár nem lesz szent ő se’.  

 

 

 



 
25 

 

 

Kissé már kis felnőtt, 

De szép hangú szőke. 

Továbblép, már eldőlt, 

Nem várhat örökre. 

 

 
 

Kimagasló személy, 

Nyugalom járja át: 

Nincs hiszti, sem szeszély; 

 

 
 

Színészként otthon van, 

Kreatív kis díva. 

Megszállott K-pop fan, 

(F)eljut! – meg van 

írva. 

 

Bölcsen vált iskolát. 

 

 

  
 

 

Díjnyertes színjátszó,  

Ötletes művészlány. 

Rajzol, ír: kiváló. 

Élete - mutatvány.
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Mindenkinek kellemes, élményekben gazdag és balesetmentes nyarat kívánunk!
 

Nem saját képeink és verseink forrása a: www.google.hu/search 

 

 

http://www.google.hu/search

