Tanév
végi különszám
(„Nagy szám!”)
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bben a tanévben másodszor is megjelenik a Sztárai Hírmondó! Műhelyünk
külsős bedolgozókkal kiegészülve egy félig művészeti, félig hagyományos
számot ad ki a tanév végén. Még így is sok dolog kimaradt, mint például az
osztályok bemutatkozása, amit végül is átteszünk jövőre. Ebben a számban több képet
jelenítünk meg, mert ha a cikkek alá lekicsinyítjük őket, akkor nem igazán kivehetők
a személyek.
Nagyon sok tehetséges diák tanul iskolánkban, de persze nem tudunk mindenkit
beelzsúfolni egy újságba, viszont igyekszünk majd egyre több kreatív munkát
megjeleníteni. Ebben kérlek, segítsetek nekünk: csak akkor kerülhettek a lapba, ha
tudomást szerzünk az alkotásokról, produkciókról. Mikroműhelyünk bármelyik
tagjához forduljatok bizalommal a következő tanévtől, igyekszünk még szélesebb
megjelenést biztosítani nektek!
A nyári szünetre mindenkinek kellemes pihenést, iskolamentes kikapcsolódást, sok jó
programot kívánunk!
A Média Műhely csapata
Rovatokat, cikkeket készítette: Csöme Krisztián, Domokos Attila, Neugebauer
Klaudia, Nitt Andor Gazsó, Schrempf Richárd, Somogyi Áron, Ujvári Cseh Simon
Olvasószerkesztő, házigazda: Péter Zoltán
A Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda hivatalos lapja

Siklós, 2019. június
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lőszó: Idén is volt anyák napja. Most az anyák napi szokásokból
gyűjtöttem egy csokorra valót. Hogy ünneplik különböző
országokban? Olvassátok szeretettel!

Amerika
Amerika az anyák napja ötletének szülőföldje: itt harcolták ki először azt, hogy ez a
nap hivatalosan is nemzeti ünnepnek számítson – nem véletlen tehát, hogy az
amerikaiak nagy jelentőséget tulajdonítanak a megemlékezésnek. Az anyák napja itt
is, mint minden angolszász területen május második hétvégéjére esik. Mára ez az
ünnep nagymértékben elanyagiasodott az államokban: a boltok hetekkel előtte
megtelnek az ilyenkor szokásos csecsebecsékkel és ajándékokkal. A felmérések szerint
ezen a napon foglaltak leginkább a telefonvonalak, az éttermekben pedig hetekkel
előbb asztalt kell foglalni, hiszen egyik gyerek sem szeretné, hogy az anyja ezen a
napon a konyhában dolgozzon.
Ausztrália
Amerikához hasonlóan az anyák napi ünnepség szintén május második vasárnapjára
esik. Ezen a napon a hagyományoknak megfelelően mindenki szegfűt visel a ruháján:
a színes szegfű azt jelképezi, hogy az illető édesanyja még él, a fehér szegfűvel pedig
az elhunyt szülő előtt tisztelegnek. Az ausztrálok nem csak saját édesanyjuk előtt
tisztelegnek e napon, hanem nagyanyjuk és azon nők előtt is, akik az anyjuk mellett
gondozta őket. Ezen a napon a gyerek a tisztelete jeleként kényezteti a szeretett
asszonyt: ágyba viszi neki a reggelit, ajándékokkal és süteményekkel halmozza el.

India
Bár Indiában új ünnepnek számít az
anyák
napja
(még
nem
nyilvánították
hivatalosan
is
ünnepnappá), mondhatni, hogy
rövid,
alig
egy
évtizedes
pályafutása alatt igen népszerűvé
vált. Ez nagy szó egy olyan
országnál,
melynek
lakói
ragaszkodnak
a
tradicionális
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szokásokhoz és igyekeznek kerülni a modern, globalizálódott világ vívmányait.
Újszerű ünnep lévén nincsenek nagy hagyományai: bár mostanra a legkisebb
falvakban is megemlékeznek az anyákról – Amerikához hasonlóan – május második
vasárnapján, Delhiben van a legnagyobb az ünneplés. Ilyenkor az éttermek különleges
ajánlatokkal szolgálnak vendégeik számára és az ajándékboltok is megtelnek
apróságokkal.
Arab országok
A modernizációnak köszönhetően az arab országokban is egyre kedveltebb ünneppé
válik az anyák napja. Bár egyes kultúrákban a nő személye alacsonyabb rendűnek
számított, mint a férfiaké, a vallás és a nemek közötti megkülönböztetés háttérbe
szorulásával ez a lealacsonyított szerep is kezd megváltozni. Nem véletlen, hogy ezen
a napon a gyerekek nem csak tiszteletüket fejezik ki anyjuk és más szeretett asszonyok
iránt, hanem ez egyfajta alkalom is arra, hogy az anya és gyermek közötti
feszültségeket feloldják, javítsanak kapcsolatukon. Az arab világ legtöbb országában
az anyák napját a tavasz első napján, azaz március 21-én ünneplik.
Írország
Angliához hasonlóan Írországban
az anyák napja a keresztény böjti
hónap negyedik vasárnapjára
esik. A szigetországban az anyák
napja eredeti hagyományát az
táplálta, hogy a szegény falvakból
származó gyerekeket a városokba
küldték dolgozni, és ezek a gyerekek
csupán évente egy szabadnapot kaptak – ekkor visszazarándokoltak szülőházukba és
az útmentén összeszedett virágcsokorral köszöntötték anyjukat. Az ipari forradalom
után természetesen a szokás átalakult, de a gesztus még mindig ugyan olyan erősen
él az ír kultúrában.

Mexikó
Mexikóban az anyák napja fix dátum: május 10-én ünneplik. Az ország legtöbb
ünnepéhez hasonlóan az anyák napja is egy színes kavalkád. A gyerekek már egy
nappal előbb hazatérnek a családi házba, hogy felkészüljenek az édesanyák
megünneplésére. A gyerekek hagyományosan ajándékokkal halmozzák el szüleiket: a
kicsik saját készítésű, a nagyok vásárolt ajándéktárgyakkal kedveskednek, dalokkal és
versekkel szórakoztatjákédesanyjukat. Hagyományos mexikói ünnepi vacsora a
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kukoricalepény, és az „atole”, egy
kukorica alapú, sűrű ital. Mexikóban
azonban nem csak az édesanyákat
ünneplik ezen a napon: itt fontos
egyházi esemény is, amikor Szűz Mária
előtt róhatja le kegyeletét minden hívő.
Így a latin-amerikai ország anyák napi
programjának elmaradhatatlan része az
istentisztelet.
Öszeeállította: Somogyi Áron
Forrás: wikipédia
Ó ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék minden este
morzsára, búzára
visszaszállnék
anyám ablakára.
Ó ha szellő volnék,
mindig fújnék,
minden bő kabátba
belebújnék nyári éjen,
fehér holdsütésen
elcsitulnék
jó anyám ölében.
Ó ha csillag volnék
kerek égen,
csorogna a földre
sárga fényem jaj, de onnan
vissza sose járnék,
anyám nélkül
mindig sírdogálnék.
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ermészetjáróink Ritterné Szalai Éva vezetésével és Józsi Anita igazgatónő
kíséretében az Ammonitesz tanösvényen tettek egy túrát a Villányi
hegységben. A túra jól sikerült, pont nem esett az eső. Neugebauer Klaudia így
látta a kirándulást:
Az ammonitesz túra
Múlt héten elmentünk a szakkörrel túrázni,
Volt két háziállatunk: egyik elveszett, a másikat el kellett engedni.
Róza talált egy kicsi hernyót, akinek neve Tetrisz lett,
Elhagytuk
szegényt, de mire
megkerestük
volna, indulnunk
kellett.
Én egy csigát
találtam
Ammonitesznek
hívták,
A többiek
megvetettek, és
kérdezték miért
hordok
magammal egy
csigát.
Különböző
dolgokról szóló
papírokat
kellett olvasnunk,
Aztán mikor
végeztünk az
olvasással akkor
falat kellett
másznunk.
Találtunk sok szép Ammonitesz maradványt a kövekben,
Meg lettek örökítve
velünk együtt a képeken.
A kilátóból mindent
lehetett látni,
Megláttunk egy
egyedülálló fát és
elkezdtünk viccelődni.
Visszaértünk a suliba az
ötödik órára,
De már nem mentünk be
matekra.
Neugebauer Klaudia
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Természetesen a természetben
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Neidert Ádám

De nem találta és elsírta magát.

A kalandos látogatás

Miután beletörődött mindabba, ami
történt,
Észrevette, hogy a szemüvegét is eltörték.
Gondolta magában, hogy ideje menni,
Szóval fogta magát, és elment a lonyhába
kenyeret kenni.

Magyarország déli részén,
Baranya megye mélyén,
Egy elvarázsolt kastély állt.
Sok furcsa dolog volt,
Például a szekrényben egy kobold lapult.

Miután teletömte bendőjét,
Beütötte a fejét.
Egy cellában ébredt,
Ahol egy koboldot kérlelt,
Hogy szabadítsa ki innen!

Volt egyszer egy látogató,
Ki a jövőbe látott.
Elment a titokzatos kastélyba

A kobold nem akart segíteni,
Szóval inkább elment olvasni.
Bealudt olvasás közben,
És a látogató kitervelte a fejében,
hogy megszökik innen.
Odanyúlt a kobold
És ellopta a kulcsot a tenyerével.
Ezután megpróbált kiszökni a kastélyból,
De meglátott egy fehér galambot a szeme
sarkából.

És belelpéett a rakott krumpliba.
Miután letisztítota a bakancsát.
És elolvasta az útmutató halandzsát,
Elindult lefelé a pincébe,
Ahol a királynak volt az eldugott
zsebpénze.

Volt egy levél a galambnál,
Amiben az állt,
Hogy van egy az ajtónál.
Kitervelte a látogató, hogy
Kiszökik az ablakon.

Gyorsan odarohant és felkapta,
Majd elővette a táskáját és belerakta.
Ezután már csak egy dolga volt:
Elfutni, de sajnos belemarkolt
Egy páncél-állványba.

A tervében már csak egy hiba volt:
Ami nem más, mint a kobold.
Bosszút akart állni,
De egy másik látogató ellenállni.
Szóval a jövőbe látó látogatónak
Sikerült kijutnia a király zsebpénzével
együtt,
És gazadagon élt, míg meg nem halt.

Emiatt elég nagy zaj keletkezett,
És ezáltal meg is feledkezett
A gyűrűjéről, ami leesett.
Kereste-kutatta több órán át,
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A hetedikes Ádám ezzel a versével különdíjat kapott a kémesi Meseíró versenyen.
Téma: az Elvrázsolt palota. Gratulálunk neki!
A következő vers a nyolcadikos Nádasi Lilla Ady-élményét jeleníti meg. Nagyon
tanulságos!
Elkezdődik a háború,
És az idő vasfogú.

Nádasi Lilla Kincső
Az én Adym
Volt egy költőnk, egy hazafi,
A magyar irodalomban valaki.
Ady Endréről beszélünk,
Akiről most rímben mesélünk.
Vannak rajta értékes dolgok,
Szemei olyanok, mint a dombok.
Kreol bőrét anyjától kapta.
Az Isten üzenetet hagyott,
Öt ujj helyett hatot kapott.
„Kiválasztott vagyok!”, gondolta,
És a versekben lelt otthonra.
Izgalmas életet élt,
És a haláltól nem félt.
A Nyugat egyik szimbóluma lett,
Látta, hogy a többi ország fejlett.

Bertával összeházasodnak,
Miközben életükkel játszadoznak.
Endre nem bírja már sokáig,
De Csinszka elkísérte holtáig.

Nemsokára megismerkedett Lédával,
Aki semmit sem csinált fél lábbal.
A francia kultúrát megismerte,
És elég szépnek is hihette.

Elég fiatal volt, mikor Ady meghalt,
Akit az önrontás belűlről felfalt.
Halálakor sok képet lehaptak,
Amit az újságok hamar felkaptak.

De ez a szerelem is véges,
Ady kilenc év után már más húsra éhes.
Szét is váltak elég durván,
Búcsúzóul egy verset írt csupán.

Rövid, de izgalmas élet,
Amikor emlékként élhet?
Vagy unalmas élet, de hosszú,
Akit nem ér se öröm, se bosszú.

Lányokból hosszú még a lista,
De egyszer csak megjelenik Csinszka.
Eddig minden bánatát elitta,
De Berta a szemét felnyitja.

Döntsd el, ha tudod,
S ha Adyt még nem unod,
Próbáld az elsőt,
és életed végére tegyél egy vesszőt:,

Nagyon boldogan élnek,
De elébe néznek néhány nehéz évnek.
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Most Farkas Anna Róza percei következnek. Tehetséges hatodikos leányzónk nemcsak írni, de rajzolni is
kiválóan tud. Az első vers mi másról is szólna, mint az örök kamasz témáról: a fiúk és lányok szövevényes
kapcsolatáról. Emellett Műhelyünk szintén sokoldalú hölgy tagja, Neugebauer Klaudia osztja veletek meg,
milyennek látja az osztályát.
Farkas Anna Róza
12-es vers
A lányok hisztiznek,
a fiúk viccelnek.
A lányok szerelmet akarnak,
a fiúk szervert akarnak.
A lányok szelfiznek,
a fiúk cikiznek.
A lányok telefonoznak,
a fiúk fortnite-oznak
A lányok pletykálnak,
a fiúk szerválnak.
Minig veszekszenek,
s mégis egymásba
szeretnek.
Neugebauer Klaudia
Az osztályom
A mi osztályunk nagy létszámú,
személyenként sokoldalú.
Lola és Róza nagy instás,
Mátéról jót mondani igazi kihívás.
Bogi az osztály könyvmolya,
Ákos és Sanyi pedig mindig önmaga.
Kíra és Áron kicsit gyerekesek,
a többiek meg tűrik őket rendesen.
Viki és Hanna nyugodt típus,
a hülyeség körünkben terjed, mint egy vírus.
Dóri az osztály dalos pacsirtája,
Balázs pedig az osztály okoskája.
Martin és Krisztián űzik a sportokat,
Simon pedig játékokban szeli a pontokat.
Fanni és Noémi a tornasorban kötekednek,
Zsuzska csontjai pedig töredeznek.
Én vagyok az osztály legbénábbja,
akinek nincs más csak két bal lába.
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A Siklósi Nyomdáról

M

édia szakkörünkkel ellátogattunk a Siklósi Nyomdába, ahol megmutatták, hogy, hogyan
készülnek a könyvek és az újságok.
Megnéztük azokat a gépeket, melyekkel például a mi újságunk is készült. Őszintén szólva
örülök, hogy ezt a részét nem nekünk kell megcsinálni, mert elég bonyolultak ott a dolgok.
Láttuk, hogyan kötik össze a könyveket, láttunk egy csomó nagy nyomdagépet, vágógépet, ami hatalmas
mennyiségű papírt is el tud vágni. Láttuk a helyben készült könyveket, amik nagyon igényesnek tűntek,
de láthattunk olyan dolgokat is, amikkel már korábban összefutottunk csak akkor még nem tudtuk, hogy
ezen a helyen készültek. Például poszterek, plakátok, hirdetőkártyák, sőt még a várbelépőt is itt
nyomtatják.
Láttuk azt a csomó nyomdai folyamatot, ami kellett ahhoz, hogy ez az újság is létrejöjjön. Köszönjük
nekik a lehetőséget, hogy ellátogathattunk egy ilyen jó helyre.
Csöme Krisztián
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Nyomd a gombot,
menjen a gép.
Legyen lapod
tartalmas, szép!
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következő oldalakon Műhelyünk
rejtvényekkel szórakoztat benneteket!

Fejtsétek meg a „Kocka” keresztrejtvényt !

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11
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Vízszintes
Függőleges

2. Az az ember, aki sokat
játszik

1. Terroristák és
terrorelhárítók csatája

6. Csaló
7. A Fortnite készítői
8. Olyan ember a

3. Számítógép
4. Mérföldkő
5. Profi röviden
9. Leghíresebb focis játék

játékban, aki nem csinál
semmit
11. Kissé béna játékos

10. Hangos kacaj

12. Játékok tervezője
Ujvári Cseh Simon
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Kocka 2

1

2

3
4

5

6
7
8
9
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A számítógép részei

Vízszintes
Függőleges

3. Ez felel a CPU-ért
5. Ezzel mozgunk a játékokban
6. Ezzel irányítjuk a gépet
8. Ez nézzük ami közben játszunk
9. Az egér alatt használjuk
10. Memóriát tárol

1. Ezzel hallgatózunk, hogy merre vannak a

dolgok
2. Egy kártya, amitől gyorsabb lesz a játék ha
ezen van
4. Ez felel azért, hogy legyen elég FPS-ed
7. Ezen helyezkednek el a fontos dolgok
Domkos Attila, Schrempf Richárd

Bármelyik rejtvényt megfejtitek, vagy elakadtok,
forduljatok bizalommal a készítőkhöz!
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skolánkban a színjátszó kör már sok éve működik Bütösné Heszberger Andrea
vezetésével. Idén az Oda az igazság című színdarabot adtuk elő. A darabbal
általában hetente keddenként a hetedik-nyolcadik órában gyakoroltunk.

Május 4-én a Mohácsi Területi Színnjátszó Versenyen, amit idén a lánycsóki
művelősési házban tartottak,
arany minősítést és
rendezői különdíjat
kaptunk. A díjak mellé
kaptunk egy
ajándékkosarat, ami teli
volt csokival,
rágcsálnivalóval és
italokkal.
Andi néni a verseny után
elvitt minket fagyizni.
A színdarabbal nagyon sok
munkánk volt. A verseny
előtti hetekben szinte
minden nap
gyakoroltunk. De
megérte. A sok
munka meghozta a
gyümölcsét. Nagyon
jó hangulatban, sok
nevetéssel teltek a
próbák.
A színdarabot pedig
itthon is előadtuk a
művelődési házban
gyermeknapra, hogy
az egész iskola
láthassa.
Nitt Andor Gazsó
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B

erta Szilvia tanítónő vezetésével ebben a tanévben iskolánk néptáncos csapata
nagyon sok szereplést, felkérést vállalt el. Nagy sikerrel muatták be műsorukat
többször is. A próbákon és az előadásokon Jakab Evelin tanítónő is buzgón
segédkezett. Szilvi néni így ír erről:
„Gyermekeink a múlt tanév elejétől heti két órában ismerkednek a népi
gyermekjátékokkal és a néptánc alapjaival. A foglalkozás nagyon jó hatással van
tanulóinkra. Ez alatt elsősorban az alsó tagozatos lányokat, fiúkat értem. Fejlődik a
mozgásuk, ritmusérzékük, fegyelmük, figyelmük. Szívesen hallgatnak népzenét,
játszák a népi játékokat, szeretettel éneklik a tanult dalokat.
Két év alatt több alkalommal is szerepeltünk közönség előtt. Iskolánk és a gyülekezet
közös ünnepségén már kétszer is megörvendeztettük a szülőket, gyülekezeti tagokat.
A sikeres előadások után több felkérés is érkezett felénk. Így jutottunk el Beremendre,
Máriagyűdre, ill. a várba is kis
műsorunkkal. Az összeállítás a
beremendi és a siklósi televízióban
is látható volt. Legutóbb, június 4én pedig a Trianoni békediktátum
alkalmából
a
városi
megemlékezésen szerepeltünk.
Nagy öröm számomra, hogy
közvetíthetek
tanulóink
felé
múltunkból,
hagyományainkból
egy
kis

szeletet. Remélem, hogy
az elvetett mag idővel
szárba szökken.”
Berta Szilvia
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K

órusunk idén is sok feladatban állta meg a helyét. Énekeltünk az októberi
fogadalmi istentiszteleten, a várkápolnában, gyermekek karácsonyán, majd a
máriagyüdi
idősotthonban.
Színesítettük a
március 15-i műsort,
énekeltünk a
szeretetvendégségen.
Az idei legnagyobb
feladat pedig a városi
trianoni
megemlékezésen való
részvétel volt.
Mégis a legnagyobb
ajándéka ennek a
tanévnek, hogy április
26-án eljuthattunk az
Országházba. Felejthetetlen
élmény volt a
vonatozás,
séta a
Kossuth
téren, az
országházi
séta, a
közös ebéd,
a Bazilika

megtekintése.
Gyönyörű tanévünk lehetett. Hála Istennek érte!
Domokosné Gyulai Zsuzsanna
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Kívánunk mindenkinek élményekben gazdag, tartalmas,
balasetmentes nyári szünetet!
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