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Kedves olvasók, kedves diákok!
Az utolsó kiadásunk a tavalyi tanév első felében jelent meg, ezért most egy év elteltével sok új és
érdekes dologgal bővült az újságunk kínálata. A tavalyi tanév második felében nem került ki kezünk
közül munka, a koronavírus-járvány miatt. Szeptemberben újult erővel vágtunk bele az újságunk
szerkesztésébe. Ez az év az iskolánk 30. évfordulójáról szól, ezért mi is ahhoz igazítottuk a témáinkat.
A versenyek és kirándulások hiánya miatt, a róluk szóló cikkek nélkül tesszük elétek ezt a hírlapot,
de igyekeztünk kiegészíteni más újdonságokkal. Miről is fogtok olvasni? Lesz szó, a Bárka Táborról,
a bicikli túráról, hírességekről, a suli-buliról, persze játékokról is. Olvashatjátok verseinket, és még
sok más izgalmas dolgot. Emellett az idei igénkhez kapcsolódva a fény megjelenik szinte minden
oldalunkon, képeinken.
Jó szórakozást kíván a Médiás csapat!
Tagjaink ebben a tanévben:
8. osztály
Csöme Krisztián – alapító, örökös tag (vers, fordítás, fényképek, cikkek írása)
Farkas Anna Róza – rajzok, vers, cikkek írása, fényképek
Neugebauer Klaudia – versek, fordítás, cikkek írása
7. osztály
Haraszti Balázs - cikkek főleg érdekes állatokról
Szűcs Dominik – cikkek, játékokról, fényképek
Tábori Dávid – játékokról
6. osztály
Bíró Ádám - rejtvény, képek
Szabó Diána Lili - versek, fényképek
Péter Zoltán - osztályon felüli (:-) szerkesztés, stilisztika, minden, ami nem volt
Természetesen köszönjük „bedolgozóink” munkáját is, akik nélkül újságunk nem lett volna ilyen
színes és tartalmas!
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Iskolánk idén ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját. Sajnos a járványhelyzet miatt a
látványos ünneplés elmarad. Maradnak a szavak, képek, és egy kis videó, amit a honlapunkon teszünk
közzé. Józsi Anita igazgatónő és Dr. Komlósi Péter lelkipásztor egy igét is választott erre az
alkalomra:
„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.” (Máté 5; 14)
Iskolánk tanulói rajzokkal, írásokkal fényképekkel készültek erre az alkalomra. A rajzpályázatról
következő számunkban fogunk beszámolni, hiszen az még nem zárult le. Fogadjatok szeretettel
azonban egy kis gyűjteményt a meglévő produktumokból.
Bevezető
1990 óta
kapui nyitva állnak
a tanulók előtt
kedves, szerény iskolánknak.
Szeretjük iskolánk közösségét,
melyben barátságok,
kapcsolatok szövődnek.
Szívünkben felvillannak
Pompás, megható emlékek.
Szemünk akkor is megcsillan,
ha éppen dolgozat van,
de a Sztárai nap iskolánk
legjobb napja
Összegyűl a kis csapat,
s lesi melyik játékot kapja.
Büszkék vagyunk a névre,
mit harminc éve viselünk.
Isten szíve szelíd templomunkban
helyet is lel bennünk.
Rengeteg imádság hangzott el
kedves, nyájas szívünkben.
Az épület megújulása
itt van a kezünkben.
Kívánjuk, hogy vagy még harminc évig
senkit, ki ide jár ne érjen bánat.
Boldog szívvel köszöntjük
Református iskolánkat.
Szabó Diána Lili
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Szeretnék, de hogyan tudnék én világítani?
Nekem a világításról először a zseblámpa jutott eszembe. Gondoljunk bele, mire mennénk nélküle?
Tudom vannak már más dolgok, amik helyettesítik (pl.: telefon vakuja), de a zseblámpa "csak"
világítani tud. Utat mutat nekünk a sötétben, fényt áraszt a borús helyekre.
Oviban sokszor rajzoltam napraforgót, mert akkor jöttem rá, hogy ők adják a szotyit, amit
megfogadtam nem eszem többé. Képzeljük el, milyen lehet napraforgónak azt látni minden este, hogy
lenyugszik, elmegy "élete értelme".
Az, aki fényt hoz az életébe, aki megvilágítja, aki nélkül nem létezne. Rosszul kezdtem
fogalmazásom, mert igazából sok minden eszembe jutott erről a szóról. Vajon az ember is tud
világítani? Az ember lehet fényforrás? Lehet, és mondok is pár példát rá.
Például tegyük fel, hogy egy vak néni boltba szeretne menni, de nem ismeri a helyet, ezért csak
botladozik. Te látod ezt, segítesz neki bemenni a legközelebbi boltba és máris rávilágítasz az útra,
máris fényt adsz egy vak ember szemének azzal, hogy vannak jó emberek a Földön.
Én igenis hiszem, hogy te, aki ezt olvasod/hallgatod, igenis jó ember vagy.
A másik, ami eszembe jutott az az, hogy a világítás arról is szólhat, hogy különleges vagy valamiben,
kitűnsz valamiben. Mindenkiben megvan ez a valami, csak észre kell venni. Összességben annyi,
hogy ne félj rávilágítani a dolgokra, ne félj jónak lenne, s kitűnni valamiben. Légy te is zseblámpa,
hozz fényt mások életébe, ragyogj!
Kosztics Viktória
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Az előbbi idézettel összhangban médiás csapatunknak az a feladat jutott, hogy ragadja meg, ha nem
is a napot, de a fényt. Azaz készítsünk fényképeket a városban, melyeken a fény különféle színekben
ragyogja be az épületeket. Mi elsősorban templomakt és azok környékét fényképeztük. Szerencsére
még pont volt egy kis hó is. Tavasszal folytatjuk. Képeink az újság több helyén, sőt a hátlapján is
megjelennek.
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Média műhelyünkben különös figyelmet fordítunk az irodalomra. Előszeretettel választunk verseket,
meséket, sőt fordításokat témánk gyanánt. Fogadjátok szeretettel új kísérleteinket, melyek közül a
klasszikus japán versformával, a haikuval ismertetünk meg benneteket.
A haiku egy igen rövid, három soros vers, ami kötötten 5-7-5 szótagszámú sorokból áll. Általában
egy érzés, hangulat, jelenség vagy gondolat kifejezésére szolgál. Többnyire rímtelen. Most az ősz,
majd a tél, az ünnep, hangulatát igyekeztünk visszaadni. Fogadjátok szeretettel!
Haikuk
Szabó Diána Lili
Őszi hangulat
Zord színes évszak,
Recseg sok rozsdás levél
S lassan elporlad.
Tél
Suhan a patkó
Holdfényes éji mezőn
Ajándék vár rád
Neugebauer Klaudia
Haikuk angolul és magyarul
The weather was bad
It was raining all day long
I was so upset.
Az idő rossz volt
Egész nap csak zuhogott
Le voltam törve
I was at the park
And I saw a pretty bird
It was amazing
A parkban voltam
Láttam egy szép madarat
Csodálatos volt
Média műhely
boldog billentyűk
csodás új világokat
tárnak elétek
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Megemlékezés 1956-ról
Két diákunk versben is kifejezte az 1956-os forradalmunk és szabadságharcunkkal kapcsolatos
gondolatait. Arra kértem őket, hogy mintha jelen lettek volna, diák szemmel írják meg, vajon mit
éltek volna át. Mindkét vers teljes egészében az ő munkájuk, amiért nagy dicséret illeti őket!
Neugebauer Klaudia

Elmondja, hogy milyen év van és, hogy Pesten
vagyunk,
Éppen a haláltól védjünk magunk.

1956 egy 14 éves lány szemén keresztül
Nem igazán tudom, hol vagyok,
Mindenhol füstöt és romokat látok.
Az összes ember bujkál,
De mégis mit látok közeledni az utcán?
Egy páncélos robog el mellettem,
A katona a tetején pedig szúrós pillantással illet
engem.

Ekkor teljesen ledöbbenek és megfagyok,
Hogy lehet az, hogy 1956-ban vagyok?
Az előbb még 2020 évében jártunk,
Újra játszódna a múltunk?
Nem sokáig pánikolhatok,
Mert a barikád elől ismerős hangot hallok.
Odanézve egy füstölő csővel találom szembe
magam,
Felnézek, s mindjárt eldobom az agyam.
Egy az imént látott tankkal hasonlatos áll
velünk szemben,
Az aprócska menedék szinte semmi ez ellen.
Hirtelen hatalmas robbanás és füst,
Azután minden teljesen elsötétült.

Egy halk pisszenés csendül fel mögöttem,
Odanézek, és egy kislányon akad meg a
szemem.
A gyermek egy picivel lehet talán fiatalabb
nálam,
Amint a barikád mögé értem, leesett az állam.
A menedék takarásában legalább öt-tíz fiatal
bújik,
Minden oldalról egy leskelődik.

Izzadva riadok fel ágyamban,
Valami ismerős eseményre figyelek fel a
rádióban.
Az 56-os megemlékezés szól benne,
És rájövök, hogy valójában milyen nap lenne.
Csak egy álom volt, magam így nyugtatom,
S ami a rádióban szól, csendben hallgatom.

Rákérdezek, mégis mi folyik itt,
A lányka, kérdésemtől megilletődik.
Nem hiszi el, hogy nem értem a helyzetet,
Hiszen magáért beszél az egész terület.

7

Csöme Krisztián
’56 ősze
Az ’56-os szabadságharc,
Rengeteg vér és szomorú arc
A magyar zászló lyukasztása,
A Sztálin szobor lebontása.
Mennyi esemény, amire emlékszem
Siettem is, hogy ezeket megnézzem
Még most is hallom Nagy Imre beszédét
Bár kisfiúként nem értettem a lényegét
A fegyverek hangja félelmetes volt
A házunk előtt két katona elgyalogolt
Hallottam, hogy arról beszélnek:
A házak szép lassan leégnek
Hruscsov tankjai megállíthatatlanok,
A forgószél után nem maradt más,
Csak idegesítő, nagy zajok.
Kivégzések sora, börtön vár most ránk,
Ha akarnánk is, biztos, hogy hiába futnánk.
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A versírással akár irodalom órán, akár média műhelyen, sőt otthon is, többen megpróbálkoznak. A
téma bármi lehet. Hétköznapi dolgoktól kezdve, hangulatok, érzelmek, események kifejezése,
megjelenítése. Verset írni tényleg mindenről lehet. Álljon itt egy gyönyörű példa erre egy
nyolcadikos, korábbi médiás társunk jóvoltából. Próbáljátok ki ti is! Írjatok!
Ujvári Cseh Simon
A kandalló
Egyedül vagyok egy sötét szobában,
A szoba végében áll egy kandalló.
Már régi darab, nincs fénykorában,
A nagy csöndben csak a pislákoló tűz hallható.
Felkelek kényelmemből, hogy tegyek fát a tűzre
Közben a deres ablakon át nézem a téli tájat.
A szél suttogása mintha halkan űzne
Közben pajkosan mozgat egy két ágat.
Gyönyörű, ahogy a hó mindent befed!
Az éjszakában, ahová csak nézek,
Csupán nagy fehérség lehet.
Elbűvölt a táj, de lassan visszalépek.
Ellépek a deres ablaktól.
A tűz lassan kialszik,
Csak pár parázs maradt a hamvakból.
Most már csak az este csöndje hallik.
Karácsonyi képversek
Farkas Anna Róza
Mikulás
Otthon
Este oson
Gyerünk, siess már
Mert Télanyó haza vár
Zsákjában iphone, meg minden jó
Akad egy-két űrhajó, mondja Rudolf:
„Koncentrálj! Marcinak még vissza van
Egy mountain bike. A csokoládé felesleges márMivel Emma plazmatévére vár- hosszú lesz még az éjszaka.
Látjátok,
Nehéz a
Mikulás
Dolga
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Szabó Diána Lili
Karácsony
A
zúzmarával
teli sok-sok
faág, fénylik
s kényelmes éji
kuckóban a csoda vár
sok család örömteli hangulata
lengi be az estét, időzítő csendül
az asztal megterül, s imádság hangzik el
dalol, majd étkezik a kis család, s a bajok
tovaszállnak, a kéményből furcsa hangok hallatszanak
Tél
apó
elsuhan.
Fordítások
Ebben a félévben is ösztönöztük jó angolos diákjainkat, hogy fordítsanak verseket, dalszövegeket,
sőt újságcikkeket is. Ebből kínálunk most egy kis ízelítőt.
Az első fordítás egy dal, John Lennon „Working Class Hero” című meglehetősen lázadó
szerzeménye. Az eredeti szöveget nem szerkesztettük be helytakarékosság miatt. Akit érdekel,
megtalálja az interneten, vagy a „Szerkesztőségben”. Több nyolcadikos diákunk is ügyes fordítást
végzett, itt most csak egy, alighanem a legjobb magyarítás található.
Kosztics Viktória és Tábori Johanna
A munkásosztály hőse
Amióta megszülettél, éreztetik veled, hogy kicsi vagy.
Azzal, hogy nem adnak időt,
Ameddig a fájdalom oly nagy, hogy nem érzel semmit sem
A munkásosztály hősének lenni nem semmi.
A munkásosztály hősének lenni nem semmi.
Otthon bántanak, az iskolában megütnek,
Utálják, ha okos vagy és megvetnek, ha buta,
Addig, amíg annyira megőrülsz, hogy nem tudod követni a szabályaikat
A munkásosztály hősének lenni nem semmi.
A munkásosztály hősének lenni nem semmi.
Amikor vagy húsz éven át kínoznak, ijesztgetnek
Aztán elvárják, hogy válassz egy karriert
Amikor nem nagyon tudsz működni, mert tele vagy félelemmel
A munkásosztály hősének lenni nem semmi.
A munkásosztály hősének lenni nem semmi.
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Teletömik a fejed vallással, szexszel és tévével
Azt hiszed, okos, osztály nélküli és szabad vagy,
De még mindig csak alattvaló vagy, ahogy én látom
A munkásosztály hősének lenni nem semmi.
A munkásosztály hősének lenni nem semmi.
„Van még hely a Felső Tízezerben.”, mondják még mindig
De először tanulj meg mosolyogni, miközben ölsz.
Ha olyan akarsz lenni, mint az emberek a dombon.
A munkásosztály hősének lenni nem semmi.
A munkásosztály hősének lenni nem semmi.
A következő verset rövidsége és viszonylagos könnyebb érthetősége miatt eredetiben is közzé
tesszük.
Langston Hughes
Silence
I catch the pattern
Of your silence
Before you speak
I do not need
To hear a word.
In your silence
Every tone I seek
Is heard.
Csönd
Elkapom csendességed
mintáját
mielőtt beszélsz

Csend
Elkapom hallgatásod
fonalát
mielőtt szólsz

Nem kell, hogy
szavakat halljak

Nincs szükségem
a szavakra

Csendességedben
minden tónust
hallok.

Hallgatásod
a keresett hangokat
hallatja.

Szabó Diána Lili fordítása

Péter Zoltán fordítása
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Rajongóknak + Fordítás
Tavalyi számunkban kezdtük ezt a rovatot, ami most tovább bővül egy mindenki által ismert
színésszel. Ismerkedjetek meg Jackie Chan-nel Csöme Krisztián jóvoltából. Szövegünk az 5 perc
angol folyóirat cikkének fordítása.
Híres emberek
Jackie Chan
Gyermekkora
Jackie Chan 1954. április 7-én született Chan Kong-sang-ban. Szülei, Charles és Lee-Lee Chan a
kínai polgárháború menekültjei voltak, akik a francia nagykövetségnek dolgoztak. Akármilyen
hihetetlen, nagyapja Csengőfalván élt, ami a történelmi Magyarország területén van. Chan a NahHwa Általános Iskolába járt, ahol már az első évben megbukott, így kivették az intézményből. 1960ban a szülei Ausztráliába emigráltak és beíratták a Kína Dráma Akadémiára. Itt kínai operát, éneklést,
harcművészetet, akrobatikát, és rendzeni tanult. 1976-ban követte szüleit Ausztráliába, ahol az
építőiparban helyezkedett el, a Jackie becenevet is innen kapta.
Karrierje
Chan-nek keményen kellett dolgoznia a karrierjéért, amit ötévesen gyerekszínészként kezdett. Nyolc
éves korában szerepelt a Big and Little Wong Tin Bar című filmben és még kapott néhány kisebb
szerepet az elkövetkezendő években. Tizenhét éves korában kaszkadőrként dolgozott olyan Bruce
Lee filmekben, mint a Fist of Fury és az Enter the Dragon, amik után is megkapta első főszerepét
egy évvel később a Little Tiger of Canton című filmben. Az áttörést a Drunken Master jelentette
számára, ami 1978-ban nagy sikerrel jelent meg. Az amerikai filmiparba bejutni viszont ennél
nagyobb problémát jelentett.
Trükkjei
Sokan úgy gondolták, ő a következő Bruce Lee, de Chan ehelyett kifejlesztette a saját vicces vígjáték
stílusát és elhíresült az akciófilmekben mutatott trükkjeiről. Saját maga hajtotta végre a veszélyes
mutatványokat, ezt a rengeteg törött csontja is igazolja. Trükkjei: átugrott egy épületről egy tőle 28
láb (8, 5 méter) távolságra lévő másikra kötelek nélkül; 21 emeletet csúszott le egy épületről; leugrott
egy robogó buszról; égő szénen mászott keresztül; átlendült egy kötéllel egy helikopterre; leugrott az
óratoronyról.
Énekes karrierje
Chan színészi karrierje mellett egy operaénekes is. A ’80-as években kezdte felvenni dalait és sikeres
énekes lett Hong Kong-ban, illetve Ázsiában a húsz kiadott albumával. Gyakran készít filmzenéket
is, melyeket a vége főcímnél játszanak le.
Fordította: Csöme Krisztián
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Szerencsére tavaly sem marad el a Bárka tábor, bár az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy a Covid
vírus miatti korlátozások ezt a programot is eltörlik-e. Nem így történt, ezért felsős diákjaink és három
kísérő pedagógus: Józsi Anita, Bütösné Heszberger Andrea és Jakab Evelin eljuthattak
Balatonfenyvesre.
Kezdjük azonban egy tavalyi „adósságunkkal”. Farkas Anna Róza az előző Bárka tábor után írt egy
verset az élményeiről, ami sajnos a tavalyi újságból kimaradt. Utána pedig Szűcs Dominik foglalja
össze, milyen is volt a tavaly augusztusi program.
Farkas Anna Róza
Bárka tábor
Augusztus végén hevesen
Elindultunk Fenyvesre.
A legtöbben úgy gondolták,
Hogy telefont elvenni: gonoszság.
Mikor aztán odaértünk,
Gondoltuk, majd csak túléljük.
Miután elfoglaltuk a szobánkat,
Megettük a vacsoránkat.
Megismertük Fruzsit, Adélt, Vikit és Danit,
És rájöttünk, nem is olyan rossz itt!
Minden napunk áhítattal kezdtük és zártuk,
De legjobban a Balatont vártuk.
Minden délelőttöt Fruzsival kezdtük,
Az összes játékba belefeledkeztünk.
Szerda este hajókáztunk,
A naplementében táncikáltunk.
Csütörtök este sírtunk-rítunk,
A gondolatainkkal keményen vívtunk.
Pedig az elején azt gondoltuk,
Itt aztán nem maradunk.
A táborban olyanokkal is összebarátkoztam,
Akikkel korábban szóba sem álltam.
Fejlődött a megoldóképességem,
csapatmunkám,
Türelmesebb lettem tábor után.
Ebben a táborban megtanultuk,
Matróz társunkat veszni nem hagyjuk.
Segítsük, ha elesik, vigasztaljuk, ha sír,
Tegyünk meg mindent, mi számára gyógyír.
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Köszönöm, hogy ilyen csodás embereket ismerhettem meg,
Bármikor visszamennék erre a csodálatos helyre.
Hiába mehetnék én akár Ázsiába,
Fenyves mindig is ottmarad a szívembe zárva!
Hallgass a szívre,
Bárkát a vízre!
Nyújtsd ki a szárnyad,
S segítsd a társad!

Bárka tábor 2020
Az idei Bárka tábor már a legelején rosszul indult. Szerencsétlenül jártunk, amikor vártuk a buszt,
mert az félúton lerobbant. Sokat vártunk rá, míg ideért és utána is csak zötykölődve haladtunk.
Legalább négy órát utaztunk. Amikor odaértünk egyből lázat mértek, majd kezet fertőtlenítettünk.
Este kint az udvaron papírokat kellett kitölteni, utána elfoglaltuk a szállásunkat. Vacsiztunk egyet és
nyugovóra tértünk.
Másnap sokat esett az eső. Igazából elég esős táborunk volt. Az utolsó napon például olyan nagy eső
zúdult ránk és nagy szél is kerekedett, hogy a sátor ide-oda lengett és befolyt a víz a székek alá. Ez
volt az a nagy vaskeretes sátor, ahol az áhitatokat és pár programot tartották. Sok játék volt és jó,
vicces feladatok. Néhányan egész éjjel fennmaradtak, mert gyakran dörgött az ég és nem mertek
aludni. Egyébként nagyon jó gyerkőcök voltunk. Mivel majdnem minden nap esett az eső, így keveset
tudtunk kint lenni, de volt ennek mókás része is, hiszen tudtunk mezítláb táncolni a pocsolyákban, a
szobákban pedig többet együtt lehettünk.
Minden délelőtt reggeli után a kapitányok tartottak foglalkozást. Utána ebéd és pihenő, majd végre
eljött a játék ideje. Úgy tűnt minden nap több és több játék volt. Iskolánk nevelői is sokat segítetek a
játékok szervezésében.
A vége felé, a negyedik és ötödik napon meg sokat voltunk a Balatonon. Nagyon hideg volt azonban
a víz és rengeteg a hínár. Mivel elmaradt a hajókázás, mindenki kesergett egy kicsit :-( . Aztán a
hazaút nagyon fárasztó volt, mert mi indultunk utoljára. Addigra persze nagyon meleg lett, és az út is
épp olyan hosszú volt, mint idefelé.
Összességében jól éreztük magunkat, mert jó volt a társaság és a hangulat is többnyire, de legközelebb
egy gyorsabb buszt és igazi nyári időt szeretnénk.
Szűcs Dominik (a többiek kiegészítéseivel)
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Ebben a tanévben a koronavírus járvány miatt sokkal kevesebb eseményt elehetett a hagyományos
módon, vagy úgy általában megrendezni. A járványügyi szabályozások, így a szülők, külsős
személyek kényszerű kívül tartása miatt sem nyílt napok, sem családi istentisztelet, családi nap vagy
közös kirándulás nem valósulhat meg már lassan egy éve. Nincsenek hagyományos versenyek sem.
Most két kisebb közös programról számolunk be nektek.
Az őszi bicikli túra
2020. szeptember 18-án voltunk a természetjárókkal egy biciklitúrán. Siklósról tekertünk
Nagyharsányba. Szép volt az időjárás, ezért Zoli bácsi, aki korábban is kísért minket, amikor Ritter
Éva néni vezetésével túráztunk, megragadta az alkalmat, és nekiindultunk.
A szoborparkot néztük meg, ahol felmentünk egy kiépített úton a hegyre, ahonnan nagyon szép volt
a kilátás. Nemrég készült el a látogatóközpont és a fém lépcsőrendszer, ami nem túl szép, de könnyű
és biztonságos fel-és lejutást biztosít.
Tizenhárman voltunk, de amikor a nagyharsányi dombhoz értünk szinte mindenki kifáradt. Többen
ki is feküdtek a szőlők tövében. A szoborparkban nagyon szépek voltak a szobrok. Nagy részük
mészkőből készült, de volt egy-kettő, ami fémből. Kisharsányban kétszer is megálltunk a játszótérnél,
és mi, a nagy felsősök úgy játszottunk, mint a kis ovisok. Néha igazán jólesik elengedni magunkat.
Visszafelé göntéri dombon is megálltunk. Összesen 26 kilométert tettünk meg, ami szerintem elsőre
nem rossz teljesítmény.
Haraszti Balázs
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A Covidos időszakban nehéz döntés előtt álltak a pedagógusok. A kérdés a következő: Hogyan tartsuk
meg biztonságosan a felsősök bálját?
Külön osztályonként rendezik meg február 5-én a felsős suli-bulit. Az alsósoknak pedig január 29-én
szintén osztályonként tartanak farsangot. Minden osztály egyénileg rendel ételt, mert ebben a
helyzetben nem lehet otthonról, házilag készített élelmiszert hozni. Teát és üdítőket minden osztályba
a szülők küldenek be. Már most hatalmas mennyiség érkezett.
A farsang és a suli-buli után, vélemények
Az alsós tanítók azt mondták, hogy szerintük igen jól sikerült a farsang. Előnye volt a korábbiakhoz
képest, hogy nem volt tömeg és minden osztályban személyesebbre sikerült a program. Volt
jelmezfelvonulás, zene-tánc és vidám játékokat játszottak. Nagy sikert aratott a zsákbamacska is. A
szépen feldíszített osztályokban jó hangulat uralkodott.
A felsőben a suli-buli szintén jól sikerült. Egy tanári rappel kezdődött a buli, amit Zoli bácsi írt és a
tanári kar adott elő. Ilyen eddig még nem volt. A szöveget itt közzé tesszük, mert sajnos a felvételen
nem minden jött át.
Minden osztályban játszottak egy darabig, mi például Activityztünk. Később karaokiztunk,
táncoltunk, de nagyjából ezt csinálták a többiek is. Az összes osztály pizzát rendelt, de rengeteg nasi
és üdítő is fogyott.
A felsős osztályfőnökök szerint elég jól sikerült a buli, de ahogy nekünk, nekik is hiányzott a közös
tánc, a az osztályok és a vendégek keveredése, az igazi bulihangulat. Néhány tanárunk azt emelte ki,
mindennek ellenére, hogy az osztályokban a gyerekek így viszont jobban egymásra találtak.
Összességében jól éreztük magunkat, de várjuk a jövő évi, remélhetőleg nyitott farsangot és bulit.
Szabó Diána Lili (Péter Zoltán kiegészítéseivel)
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Jelmezes rap

Nem kell aggódni,
nem lesz nagyjelenet!
Nincs földrajz TZ
sem matek felelet.

(A tanárok adják elő a gyerekeknek)
Következzék most
a meglepetés!
Fogadjon minket
nagy lelkesedés!

Nem szólunk azért,
mert nincs nagy tisztaság.
De vigyázzatok!
Az offő visszavág!

Nektek felel ma
a tanári kar.
De vigyázzban áll,
aki jót akar.

Bárhol állhattok
ülhettek, fekhettek.
De többen, mint vagytok,
el nem mehettek!

Itt van a farsang,
hallgasd a rapünk.
Tömd csak a majmot,
amíg kereplünk.

(Nem) értetek? Értitek? Értetek vagyunk.
Nem érhetnek tévhitek: kéretlen adunk.
Létetek féltitek, képletek képében
Végetek, vélitek, végletek gépében.

Rendeltünk pizzát,
s hozzá még fánkot.
Úszógumid majd
nyáron meglátod.

Vesd bele magad,
táncolj merészen!
Húzz maszkot hozzá Oltásra készen!

Eszed az olaszt, oszlik az eszed.
Azt hiszed, fogyaszt - lelkedre veszed

Líg-lóg rajtatok
egynémely jelmez.
Mókás. A humor
most sem kegyelmez.

Nem zsebre teszed, remeg a kezed,
s rezeg a mezed, lesz-e most merszed
kilőni a kóros kalóriát,
s a padlón pattogni egy órán át.

A farsang marad,
de mi most lépünk.
Tudjuk, könnyeket
morzsoltok értünk.

Dúl még a Covid,
a bál rendhagyó;
Ez a bezártság
csak raboknak jó!

Majd elrebegtek
egy hálaimát.
„(Csakhogy elmennek)
Áldás, viszlát!”

Külön bulizik
a felső(s) emelet.
Vigasztalásul
itt vagyunk veletek.

Péter Zoltán

Önálló irodalom
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Egyik nyolcadikos diákunk lassan önálló irodalmi életet kezd élni. Sokat írogat, saját világot fejleszt
ki, de aktívan részt vesz saját újságunk szerkesztésében is. Most egy kisregény, vagy novella
kezdemény előzményét olvashatjátok Neugebauer Klaudiától, ami önmagában is megállja a helyét.
A történet egyébként egy ismert római monda elemeit is tartalmazza. Aki felismeri, kérem jelezze
nekünk, és egy kis jutalmat is fog kapni.
Guardians of Viora
Louis háttérsztorija
Adrian király és Adela királynő görcsösen ült trónján. Az újszülött herceg már régen aludt, a szülők
pedig továbbra is virrasztottak, ugyanis tudomást szereztek a falusiak és Simon tervéről. Nemsokára
meghallották a kastély kapujának nyitódását, majd az egyre hangosodó futólépteket és az ordításokat.
A fáklyák lángja megvilágította az egész tróntermet, az ordítások pedig egyre agresszívabban
hallatszottak:
,,Le a királyi családdal!”
,,Öljük meg a torzszülöttet!”
,,Égjen porig a kastély!”
Nem számított többé, hogy mennyi minden jót tett a pár a falusiakkal, Simon varázslattal elérte, hogy
neki engedelmeskedjenek. Mire észbe kaptak, már az egész falu ott állt előttük izzó fáklyákkal és
vasvillákkal. A harc megkezdődött, az emberek megindultak. A pár nem ember lévén jól bírták a
támadásokat. Nem ölhették meg őket, hiszen a saját népük volt, de ez hatalmas hibának bizonyult.
Már kezdtek alulmaradni, amikor Adela meghallotta a kicsi sírását a hálószobából. Több sem kellett
a királynőnek, egyből rohant is kisfia megmentésére. A szobába érve döbbenetes látvány fogadta.
Simon már ott volt, és éppen a keservesen síró fiúra akart lecsapni egy vöröslő pengével. Az anyai
ösztönök ekkor beindultak Adela-ban, s őrzői képességeit felhasználva rátámadt Simonra, aki a
meglepetésében nem tudott időben reagálni. A démon alulmaradt a harcban, így a királynő felkapva
a csecsemőt elrepült vele Viora folyójához, ahol egy kis kosárkába tette a gyermeket, majd a nyakába
akasztotta a követ, s a kosár fedelét ráhelyezve a vízre rakta.
A kis hordozó békésen ringatózott a folyó akkor csendes vizén, s végül egy másik falu partján kötött
ki. Johanna éppen vizet hozott a főzéshez, amikor meghallotta a keserves sírást. Azonnal odarohant
a kosárkához, amiből a hang jött, leemelte a tetejét és egyszerre megtelt a szíve szeretettel. A gyermek
arca pirospozsgás volt, haja mogyoróbarna, szemei pedig gyönyörű óceán kékek. Johanna soha
életében nem látott ilyen gyönyörű gyereket. Miközben a nagy, kék szemeket csodálta, észrevett
valamit a fiúcska takarójában. Kiszedte, és egy hófehér tollat pillantott meg, ami eddig ismeretlen
volt számára, hiszen egyetlen madárnak nem volt ilyen színű tollazata. Ekkor már Dan is felesége
után ment, mert már haza kellett volna érnie. Amikor meglátta, hogy miért volt oda a nő oly’ sokáig,
egyből megértette az okát. Johanna ránézett férjére kezében a már csak nyüszögő babával. Nem
tudták ki hagyhatta ott, de egy valamiben biztosak voltak, a gyermek okkal volt ott ahol, ezért
kitartással és türelemmel fogják felnevelni. Az asszony már tudta is, mi lesz a neve: Louis.
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25 évvel később
Louis már huszonöt éves. Dan, a nevelőapja, születésnapjára két kardot ajándékozott a fiúnak, a Főnix
és a Jég Sárkány kardját. A férfi megtanította harcolni, kardot forgatni és sok minden másra, amit egy
férfinak kell. Louis éppen vizet hozott a közeli folyóból, amikor rossz érzése támadt, ezért a
szokásosnál is jobban sietett haza. Amikor a házhoz ért, ijedtében elengedte a vállán lévő rúd két
végét. A vödrök a földre estek, a víz pedig kiloccsant. Egy hatalmas, pókszerű szörny zargatta házuk
békéjét. Azonnal rohant szülei segítségére, Dan viszont megparancsolta neki, hogy siessen az
anyjához. Louis így is tett.
A ház falánál fekvő asszony mellett térdre esett, és elkezdte ébresztgetni, ám nem sok idő kellett,
hogy rájöjjön, Johanna többé már nem fog felébredni. Ez olyan erővel sújtotta le, hogy nem vette
észre a felé közeledő szörny lábát, amivel eltaposni készült az alacsony fiút. Már éppen eltalálta volna,
amikor Dan ellökte fiát az útból, így őt érte a szúrás.
Louis teljesen ledermedt a fájdalomtól, ám Dan utolsó erejét felhasználva így szólt:
,,Louis, neked élned kell! Menj és keresd meg a többi őrzőt. Csak rajtatok áll Viora sorsa. Szeretlek
fiam.”, ezzel végleg lehunyta szemét.
A kékszeműben ebben a pillanatban olyan harag gyúlt, hogy nem törődve semmivel előhozta a két
kardot és a szörnyre támadt. Sikerült legyőznie, aztán apja kérésére a közeli erdőbe rohant, ahol egy
fának dőlve lecsúszott annak tövéhez és utat engedett könnyeinek.
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Műhelyünk egyik tagjának érdekes hobbija van: ízeltlábúakat és hüllőket gyűjt. Szívesen ír is erről
a témáról. Most Haraszti Balázs bemutatja a madárpókot.
A madárpók
A madárpókról sok tévhit kering, hogy halálos a csípése, pedig a terrarisztikában legtöbbször
előforduló fajnak gyengébb a mérge, mint a méhecskének. Sokan szokták kérdezni, hogy ki van-e
szedve a méregfoga, de te sem szeded ki a kutyád fogát, hogy ne harapjon meg.
A madárpókok közt kettő nagyobb csoportot különböztetünk meg:
Vannak a fán lakók és a talajlakók. A madárpókok tartásához egy terráriumra vagy egy tárolódobozra
lesz szükség.
Egy kifejlett talajlakónak egy 30x30x20-as terráriumra van szüksége, melybe körülbelül 15 cm talajt
kell tenni. Talajnak a kókuszrost a legjobb, melyet az állatkereskedésekben egy tömörített téglában
lehet kapni. Ezt egy vödörbe kell tenni, és annyi vizet kell hozzáadni, amennyit a csomagolás ír. A
virágföldet nem ajánlom, mert műtrágyázva van, ez pedig ártalmas lehet a póknak. Az állatunknak
szüksége van búvóhelyre is, ami lehet fakéreg vagy valamilyen állatkereskedésben vásárolt búvóhely.
Akinek kedve van, nyugodtan próbálja ki, de vegye figyelembe, hogy a pókot ugyanúgy gondozni
kell, mint bármilyen másik kis kedvencet.

Haraszti Balázs
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Nagy kedvencek
Nemcsak kis állatokért rajonganak műhelyünk tagjai. Szabó Lili lovagol. Természetesen ő a lovakért
van oda. Mi sem lehetne nagyobb kontraszt az előző állattal, a pókkal. Íme, az ő cikke a leggyakoribb
magyar lófajtáról és a lovaglásról általában.
A lovaglásról általában
Sokan sok mindent gondolnak a lovaglásról. Azt mondják, hogy nem sport, pedig ez az egyik olyan
tevékenység, ami minden izmot átmozgat.
A legveszélyesebb sportághoz sorolják, mert egy állattal dolgozunk együtt, ami akár a hatszáz kilót
is elérheti. Nagyon oda kell figyelni tehát. Fontos az összhang megtalálása a ló és lovas közt.
A legelterjedtebb lovas sportágak a díjlovaglás, díjugratás, galopp, ill. a westernlovaglás (amerikai
stílusú) és a military, ami egy háromnapos lovastusa.
Magyarország büszkesége, Kincsem, a csodakanca, aki minden versenyét megnyerte. Még szobrot is
készítettek róla.
Siklóson összesen három lovarda van, melyek a következők.
•
•
•

Lókötő csárda
Puskás tanya
Apró Paták Lovas Sport Egyesület

A lovaglással 4-5 éves kortól érdemes megismerkedni de, nem lehet túl későn elkezdeni, csupán
kitartás kell hozzá.
A leggyakrabb magyar lófaj, az a Nóniusz, amit a 19. század elején (1816-ban) házasítottak,
Mezőhegyesen, a napóleoni háborúk után.
Tulajdonságai:
Vérmérséklete szerint melegvérű.
Színe: pej, sötétpej, illetve a fekete.
Testfelépítésére mondható, hogy jó felépítésű, legfőbb jellemzője a tömegessége. Sokoldalú, nyugodt,
kitartó.
Marmagassága 155-165 cm.
Fejformája a test nagyságával arányos, kissé durva félkos - esetenként kosfej.
Hasznosítása többrétű. Egyrészt tartós teljesítményre képes igás-és fogatló, valamint nagyszerűen
bevált az ugrósportban is.
A lovaglást mindenkinek csak ajánlani tudom!
Szabó Diána Lili
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Videójáték mánia
Karantén alatt sok ember nem kint a szabadban játszott, hanem online töltötte a szabadidejét. Valaki
online sakkozott, más pedig inkább mai játékokkal játszott. Sok internetes játék forog a faitalok
körében. Ilyen például: FORTNITE, PUBG, CALL OF DUTY, FREE FIRE, RUSH TEAM,
MINECRAFT, GTA5.
Ezek a játékok többnyire fegyveresek, harci játékok. Ez alatt azt értem, hogy lövöldözni kell bennük.
A MINECRAFT kivételével, ahol lehet építeni és sok mindent alkotni. Megépíthetsz bármit. A határ
a csillagos ég. Azt szeretem még, hogy többen is játszhatunk ezekkel a játékokkal. Mostanában az
AMONG US-on játszom, de emellett a GTA5 a kedvencem. Ebben a játékban autót vezetni, ugratni,
motorozni, sőt bmx-ezni is lehetőségetek van.
Játsszatok sokat, ha van időtök, azzal amit szerettek, és lessétek el a profi trükköket a netről, hogy
ügyesebbek legyetek!
Játsszatok a barátaitokkal, de ne vigyétek túlzásba, mert ha megengedik, minden nap játszhattok.
Nincs értelme fennmaradni túl sokáig este. Nem az számít hogy hogy játszol, az számít hogy élvezd
a játékot, és úgy gondolj rá mint egy kikapcsolódásra, és ne úgy, mint egy feszültségre.
Egy-két apróság a kedvenceimről.
AMONG US: lehet benne többen játszani. Mindig van 1-2 Impostor, aki ártani akar neked.
Rá kell jönni, hogy ki az, ha pedig már tudod, akkor fuss előle, ahogy csak bírsz, nehogy meghalj!
Azt kell elérned, hogy minden Crewmate (Ártatlan) hallgasson rád.
MINECRAFT: A Multiplayer (több játékos egy időben) verzióval nem lehet játszani korlátlan ideig
Ez egy kreatív játék, ahol építkezned kel, különféle anyagokat felhasználva. Az is jó benne, hogy sok
angol szót megtanulsz közben.
Tábori Dávid
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GTA 5
Egyik kedvenc játékom Grand Theft Auto V, egy elég híres game (játék). Sokan játszanak vele,
manapság nagyon népszerű. A játék neve a nagy értékű kocsik lopására utal.
A GTA játékból több is van, például GTA online, GTA III, GTA V. Emellett az ötös verzióból van
story mód (történet) és online mód.
A Grand Theft Auto V-öt több felületen lehet játszani. Legnépszerűbb a Playstation 3-5, az Xbox One,
de lehet játszani otthoni gépen (pc) is, ha legalább Windows 8-cal rendelkezel.
A story módos GTA-ban egy történetet tudsz végigjátszani. Vannak benne küldetések,
mellékküldetések de minden előzetes tapasztalat nélkül is játszhatsz a GTA világában, ami
Amerikába, Dél-Kaliforniában található.
Hosszú az idő, amíg végig érsz a játékon. Nagyjából húsz óra.
A játék főszereplőinek száma három. Úgy hívják őket, hogy Michael, Trevor és Franklin.
Az első küldetés egy bankrablás. Mellékszálként kocsit újíthatsz, fegyvereket szerezhetsz
tőzsdézhetsz, házat vásárolhatsz, utazhatsz. Szóval rengeteg dolog van benne.
Igazából nagyon nehéz eljutni a végéig, mert bonyolult játék. Hogy kiknek is ajánlom? A
kalandfüggő, játékmániás youtubereknek és kockáknak leginkább.
Azt a küldetést a legnehezebb megcsinálni, amikor Franklinnel meg random npc characterekkel (nem
játékos karakter játszik a küldetésekben) versenyezel.
Nagyon sokan játszanak vele, ezért én is kipróbáltam és nagyon megtetszett ez a játék. Ha kipróbálod,
garantáltan rákattansz.
Szűcs Dominik

Következzék most egy kis képzőművészet. Egyik médiás lányunk, Farkas Anna Róza művészeti
iskolában folytatja tanulmányit. Adunk egy kis ízelítőt a már elkészült munkáiból. Ezek után a
művészei iskolások néhány művét tekinthetitek meg.

Félelmek, Szindrómák
Ebben a cikkben pár félelmet/fóbiát és szindrómát szeretnék nektek bemutatni, amivel talán
könnyebben megbirkózhattok vele, ha veletek is előfordul.
Claustrophobia
Klausztrofóbia:
Félelem a szűk, zárt helyektől, bezártságtól, korlátozottságtól. Ennek az ellentéte a klausztrofília.
Szorongásos zavarként tartják számon, ami gyakorta vezethet pánikrohamhoz.
Arachnophobia
Araknofóbia:
Pókiszony. A pókoktól való pánikszerű félelem. Sok ebben szenvedő ember, ha meglát egy pókot
sikít, sír, elfut, elájul, nehezebb lesz a légzése vagy elkezd izzadni. Ezt bármilyen pókszabású látványa
kiválthatja. Ez a félelem is válthat ki pánikrohamot.
Coulrophobia
Coulrofóbia:
Bohóciszony. Kialakulhat gyerekkori trauma következtében vagy egy rosszul megélt élmény miatt
egy bohóccal. Sok embert már alapból megijeszt a bohócok kinézete, festett, színes arca és a széles
mosolya. Gondoljatok például az Az című filmre.
Tryphophobia
Tripofóbia:
A lyukaktól való félelem. Bármilyen lyukas tárgy (akár egy szivacs) kiválthatja ezt. Jó tanács! Ne
keressetek rá a szóra. Nem akarjátok látni mit dob ki.
Tourette-szindróma:
Amikor akaratodon kívül hirtelen mozdulatokat csinálsz vagy szavakat mondasz akaratlanul.
Stockholm-szindróma:
Amikor az elrablódba beleszeretsz. Például a Szépség és a szörnyetegben Belle is Stockholmszindrómás, mert beleszeret a szörnyetegbe, aki fogva tartja.
Phobophobia
Phobofóbia:
A fóbiáktól való félelem. Az ilyen emberek a szó hallatán is akár pánikrohamot kaphatnak.
Agoraphobia
Agorafóbia:
A nagy terektől való félelem. Aki ebben szenved, az akár egy hosszú folyosó láttán is pánikrohamot
kaphatnak.

Aerophobia
Aerofóbia:
Tériszony. A repüléstől való beteges félelem. A földkerekség egyik legkegyetlenebb diktátora, Sztálin
például aerofóbiás volt. Soha nem ült repülőgépre, mindig vonaton utazott. (A szerk.)
Hidrophobia
Hidrofóbia:
Víziszony. Az ilyen emberek félnek a víztől, fürdéstől és bármilyen vízzel kapcsolatos dologgal.
Vízzel kapcsolatos trauma válthatja ki.
Vénuszfóbia:
A szép nőktől való félelem. Ezt én nem értem. Mi sem. (A média műhelyesek)
Standhal-szindróma:
Amikor úgy érzed, mintha egy képben lennél. Ez vezethet megőrüléshez vagy akár öngyilkossághoz.
Az ilyen embereknél gyakori az agresszió.
Alien Hand Syndrome
Idegen kéz szindróma:
Amikor olyan, mintha egy idegen kéz irányítana téged. Nem érzed a tested felett az irányítást.
Neugebauer Klaudia

Ebben a kiadásban is készültek rejtvények. Diákjaink megtanultak kezelni néhány programot,
mellyel rejtvényt tudnak szerkeszteni. Az első egy szókereső, amit Bíró Ádám még karácsonyra
gyártott. A második egy diákszleng fejtörő, amit szintén Ádám, Lili, Dominik és Balázs jegyez.

