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Iskolánkban a hagyomány szerint történelmi 

akadályversennyel emlékezünk az aradi vértanúkra. Idén 

az állomások tartalmaztak ügyességi és elméleti 

feladatokat is, valamint egy-egy előzetes kézműves 

tárgyat kellett leadniuk a csapatoknak. A vetélkedő 

nagyon jó hangulatban zajlott, a gyerekek élvezték az 

egyes állomások feladatait. 

 

 

Iskolánkban idén is megrendezésre került az iskolai papírgyűjtés. Sokan 

hoztak papírt, de sajnos idén voltak olyanok, akik nem gyűjtöttek 

semmit. Reméljük, hogy az év végén is ilyen jó eredményeket rakhatunk 

ki az aulába. Az eredményeket alul láthatjátok: 

Alsósok :                             Felsősök : 

I.     2.a  2414 kg                I.   7.b  1342  kg 

II.    3.a  1604 kg             II.  5.a  562    kg 

III.   2.c 778,5 kg             III.  7.a  502    kg                          

3.b 368 kg > 1.b  197,5 kg >      6.a  188,5 kg > 6.b 94,5 kg > 5.b 10 kg 

2.a  79,5 kg >  4.b  40kg 

                

 

 

Nagyon szép ünnepi műsorral készültek a 7.a osztályos tanulók  az 

1956-os forradalom kitörésének 57. évfordulójára. Az október 

23-i ünnep alkalmából rendezett nagyszerű megemlékezést nagy 

figyelemmel és érdeklődve nézték végig az alsósok és felsősök. 
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2013. október. 16-án elkezdődött az idei várva-várt Ki mit tud?Az első 

fordulóban alsó tagozatos diákjaink irodalom 

kategóriában csillogtathatták meg tehetségüket. 12 

produkciót tekinthettünk meg, melyek az esős októberi 

napot is meseszéppé varázsolták. A zsűri véleménye 

alapján a januári döntőben is találkozhatunk a 3. b 

osztállyal, Rakonczai Diánával (1. a), Dávidházi Dórával, 

Ménesi Enikővel (3. a), Meixner Lilivel, Török Beátával és 

Lengyel Leventével (4. a). Külön kiemelendő a 3. b osztály 

összefogása, akik szinte az összes tanuló bevonásával 

adtak elő egy magyar népmesét.  Aki ott volt, jól 

szórakozott. Reméljük, nem lesz ez másként a 2. 

fordulóban, november 13-án sem, ahol a zenei tehetségek 

mutatkoznak majd be. 

 

Iskolánkban októbertől indult a nyolcadik osztályok továbbtanulását segítő kampány. Ennek keretében részt 

vettek már üzemlátogatáson a Tisza Volán 

szerelőműhelyeiben, és a Villeroy-Bosch gyárban. 

Október 22-én a Kamara szervezésében és a 

vásárhelyi középiskolák közreműködésével, 

rendhagyó szülői értekezletet tartottak 

iskolánkban, ahol a 7-8. osztályos szülők és 

gyerekek tájékoztatást kaptak a felvételi 

eljárásról és a jövő tanévtől induló szakmákról. 

Október 24-én délelőtt a HISZK 

tagintézményeiben élőben is kipróbálhatták a 

különféle szakmákat az iskolák tanműhelyeiben. A 

kampány keretében tervezünk még pályaválasztási 

vetélkedőt is és további üzemlátogatásokat. 

Osztályfőnöki órákon pszichológus tart pályaorientációs foglalkozást. 

 

Október 24-én a Székelykapuk-Zöldkapuk projekt keretében 

tartott előadást egy önellátó család. Rengeteg érdekességről 

esett szó, illetve arról is beszéltek miért is jó önellátó 

gazdálkodásba kezdeni. Azt is elmesélték, hogyan jutottak el a 

városi életből az önellátásig. Rengeteg képet is mutattak. A 

prezentáció közben arról is beszéltek, hogy alakították ki 

eleinte a számukra megfelelő környezetet. Nekik is 3 év 

kellett, míg megtanulták az önellátás csínyját-bínyját. Az 

előadásra rengeteg érdeklődő gyűlt össze. Úgy láttam sokakat 

érdekelt ez a téma. Az előadás végén a gyerekek feltehették 

kérdéseiket.          Gazdag Panna 6.a  
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Petőfi Sándor: 

ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN UJRA 

Itt van az ősz, itt van ujra, 
S szép, mint mindig, énnekem. 
Tudja isten, hogy mi okból 
Szeretem? de szeretem. 

Kiülök a dombtetőre, 
Innen nézek szerteszét, 
S hallgatom a fák lehulló 
Levelének lágy neszét. 

Mosolyogva néz a földre 
A szelíd nap sugara, 

Mint elalvó gyermekére 
Néz a szerető anya. 

És valóban ősszel a föld 
Csak elalszik, nem hal meg; 

Szeméből is látszik, hogy csak 
Álmos ő, de nem beteg. 

 

 

Levetette szép ruháit, 
Csendesen levetkezett; 

Majd felöltözik, ha virrad 
Reggele, a kikelet. 

Aludjál hát, szép természet, 
Csak aludjál reggelig, 

S álmodj olyakat, amikben 
Legnagyobb kedved telik. 

Én ujjam hegyével halkan 
Lantomat megpenditem, 

Altató dalod gyanánt zeng 
Méla csendes énekem. � 

Kedvesem, te űlj le mellém, 
Űlj itt addig szótlanúl, 

Míg dalom, mint tó fölött a 
Suttogó szél, elvonúl. 

Ha megcsókolsz, ajkaimra 
Ajkadat szép lassan tedd, 
Föl ne keltsük álmából a 
Szendergő természetet.

 

Áprily Lajos: Ősz  
  

Most már a barna, dérütötte rónán 
mulandóságról mond mesét a csend. 

Most már szobádba halkan elvonulhatsz 
s hallgathatod az álmodó Chopint. 

 
Most már a kályhatűz víg ritmusára 

merenghetsz szálló életed dalán, 
míg bús ködökből búcsút int az erdő, 

mint egy vöröshajú tündérleány. 

 
 

 

Áprily Lajos: Szeptemberi fák 

 

Bükkök smaragd színét erezve fent 

az első pár vörös folt megjelent. 

Állunk. Kezedben késő kék virág. 

Azt mondod: Ősz. Az első őszi fák. 

Én azt mondom: Vér. Vérfoltos vadon. 

Elhullt a Nyár a nagy vadászaton. 

Amerre vitte buggyanó sebét, 

bíboros vére freccsent szerteszét. 

Ahol a nyom-vesztő bozóthoz ért, 

hogy tékozolta, nézd, a drága vért. 

S míg vérnyomán vad szél-kopó csahol, 

hörögve összeroskad valahol. 

 

 

 

 

Szilágyi Domokos: Ősz 

 

Tövist virágzik az idő, 

mázsás ködöt a levegő, 

légüres bánatok lebegnek, 

szállanak, zuhannak, leesnek. 

 

Avar hullámzik, bokámat 

nyaldossa, szívemig fölárad 

- ősz, te szilaj, te szomorú, 

kegyelmes szívbéli háború, 

 

add, hogy a szemem szép tágra, 

kerekedjél a világra, 

 

s legyen a szavam oly könnyű 

s oly éles, mint a tavaszi fű. 

 

 

 

 

 

 

Szentmártoni Tünde 7.b 
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Emlékezés az 56-os forradalomra. 

 
Márai Sándor 
MENNYBŐL AZ ANGYAL MENJ SIETVE (részlet) 
 
„Mennyből az angyal menj sietve 
Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony, 
Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 
Szólj hangosan az éjszakából: 
Angyal, vigyél hírt a csodáról. 
 
Csattogtasd szaporán a szárnyad,  

Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.  

Ne beszélj nekik a világról,  

Ahol most gyertyafény világol,  

Meleg házakban terül asztal,  

A pap ékes szóval vigasztal,  

Selyempapír zizeg, ajándék,  

Bölcs szó fontolgat, okos szándék.  

Csillagszóró villog a fákról:  

Angyal, te beszélj a csodáról.” 

Kiss Dénes 
SUHANC BALLADA 

 
A fiú ott állt izzófehéren 
Mint arcbőre a fal színe 
Foszlott a lelke jégverésben 
A hóhért várta hogy jön-e 

A fiú ott állt tizenötévesen 
Születésnapja halál napja lett 
S amíg állott mésszel leöntve 
Falakon a fény eljegesedett 

Állunk a falnál holtfehéren 
Egyik helyére lép a másik 
Álljunk az idő sortüzében 
már világösszeroskadásig. 

 

Tamási Lajos                PIROS 

A VÉR A PESTI UTCÁN (részlet) 

Piros a vér a pesti utcán, 

munkások - ifjak vére folyt, 

- a háromszín-lobogók mellé 

- tegyetek ki gyászlobogót. 

 

A háromszín-lobogó mellé 

tegyetek három esküvést: 

sírásból egynek tiszta könnyet, 

s a zsarnokság gyűlöletét 

 

s fogadalmat: te kicsi ország 

el ne felejtse, aki él, 

hogy úgy született a szabadság, 

hogy pesti utcán hullt a vér. 

Zelk Zoltán FELTÁMADÁS  

 

Úgy vonaglanak szavaim, mint Budapest 

kövein  

a haldoklók, s oly formátlanok, mint a 

magyar ifjak  

és munkások szétroncsolt holtteste. De lehet-e 

most  

másként szólnom? Én nem tudok. Én nem 

tudok mást,  

csak sikoltani. Felsikoltani az egekre és 

leborulni  

a világ legnagyobb hősei, a mai magyar ifjak 

előtt.  

Ó, magyar ifjúság, s ti város peremének 

meggyalázott  

drága népe, hozzátok könyörgök: oldozzatok 

fel bűneimtől  

és fogadjatok magatok közé, mert higgyétek 

el, a lelkem  

már régen a tiétek. Isten áldjon benneteket, ti 

élők,  

s Isten veletek, ti holtak, kiknek véréből leszen 

a  

feltámadás. 
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2007 Október 2.: Az erőszakmentesség► 

és a béke világnapja   

 

◄1849 október 6.: Aradon kivégezték a 

magyar honvédsereg 12 tábornokát és 

egy ezredesét. 

1942 október  7.: Budapesten  

megszületett Halász Judit 

színművésznő.►  

◄1865 október 10.: John Wesley Hyatt 

szabadalmaztatta a biliárdgolyót. 

 

 

1815 október 15.: Bonaparte 
Napóleon megérkezett a dél-atlanti Szent Ilona-szigetre, ahol 

megkezdte haláláig tartó  

száműzetését.►  

◄1923 október 16.: Megalapították a 
Disney rajzfilmkészítő céget.   

 

◄1803 október 17.: Megszületett Deák 
Ferenc, akit kortársai "a haza bölcsé"-
nek neveztek megfontoltsága és 
tisztessége miatt.   

 

◄1448 október 19.: A második rigómezei csatában Hunyadi János hadereje 
árulás következtében vereséget szenvedett. 

1956 október 23.: Forradalom tört ki 
Magyarországon. 1989 október 23. 

Magyarországon az 1956-os forradalom 

évfordulóján kikiáltották a köztársaságot.► 

▼1492 október 25. Kolumbusz Kristóf és vezérhajója, a Santa Maria 
megérkezett a mai Dominikai Köztársaság 

partjaihoz. 

1877 október 28.: 
Megnyitották a budapesti 

Nyugati pályaudvart.►  

◄1922 október 30.: 

Meghalt Gárdonyi Géza író, 

újságíró (Egri csillagok).

Bánfi Nikolett 7.b 
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Hamarosan itt a tél. Télen azt gondoljuk, azt 

vesszük fel, ami a legvastagabb, 

legmelegebb, de ki mondta, hogy azok nem 

lehetnek csinosak. Télen a fehér, piros néha a 

zöld is nagyon divatos szín. A hópehely, 

szarvas, karácsonyfa minta is nagyon 

mutatós. Ma már lehet kapni olyan pulcsikat, 

amelyek melegek és puhák valamint nagyon 

szemrevalóak. Szóval hordjunk nyugodtan 

nagy karácsonyi mintákat és színeket egyaránt. 

Télen a kötött kesztyűk, sapkák, és sálak nem csak 

a hideg ellen védenek, hanem nagyon takaros 

viselet, ráadásul ez a kötött őrület legalább 20 évig 

nem megy ki a divatból.  Idén a hosszúszárú, 

vastagtalpú csizmákat célozzuk meg a boltokban, 

de a szegecsek és a különböző strasszok is 

csinosak. Fiúk, lányok ez mindenkinek szól!  

 

Októberi slágerlista 

1. Hősök - Ha fúj a szél 

2. John Newman – Cheating 

3.  PTAF - Boss Ass Bitch 

4.  Dizzee Rascal - Something Really Bad 

5.  Curtis - Az utca álma 

6.  Katy Perry – Roar 

7.  Tinie Tempah - Children Of The Sun  

8. Jessie J - It's My Party 

9.  Infinity Ink – Infinity 

10. John Newman - Love Me Again 

11. Flo Rida feat. Pitbull - Can't Believe It 

12. Sean Finn - Riders On The Storm  

13. One way or another Lyrics- Blondie 

14. Nagyváradi Nelli (Noa) – Égő óceán 

15. London Grammar: Strong 

16. The Biebers – Summer Love Ghost 

17. Martin Garrix – Animals 

18. Blue Foundation - Eyes On Fire 

19. Avicii - You Make Me 

20. Lady Gaga - Applause Lady Gaga - Applaus

Bánfi Nikolett 7.b 
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GRU 2 színes amerikai animációs film 

A megjavult főgonosz nyugalma átmeneti, Gru az 

egyetlen lehetséges megoldás a nemrég 

felbukkant zseniális gonosztevő ellen. 

Legalábbis így gondolja a Főgonosz-Ellenes Liga 

(FEL), aki elküldi egyik titkos ügynökét Lucyt, 

hogy felkérje Grut: segítsen elfogni azt a 

zseniális gonosztevőt, aki a közelmúlt 

nagyszabású rablását kitervelte és elkövette. 

Az animációs filmek kedvelőinek itt a Gru2!:)  

2014-es újdonság:  

A Lego kaland – The Lego Movie (3D) amerikai kalandfilm 

Az első egészestés film, ami a népszerű építőkockás játékból 

készül. Az animációs mese-mozifilm egy Emmet nevű Legó-

figuráról szól, akire nagy kalandok várnak… 

Derült égből fasírt 2 - A második fogás 

színes, magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték 

 

Halfalvát elborította az égből hulló étel - és 

mert lakói torkig vannak már a sok égi fogással, 

takarítókat szerződtetnek. A cég hamar jóllakik 

a feladattal: beszélő kovászos uborkák, 

emberlekű eprek özönlötték el várost és 

megjelenik egy hatalmas, sültkrumplilábú sajtpók 

is. A második fogásban visszatér az első rész 

összes kedvelt szereplője. A főhős természetesen 

ismét a bogaras, de jószándékú feltaláló, Flint 

Lockwood, valamint hű szerelme a tévés 

időjáráslány, de terítékre kerül Flint morc 

atyja, valamint egy újabb beszélő majom. 

1) Túl a csillogáson (2013) 

2) Időről időre (2013)  

3) HalBalhé (2013) 

4) Gru 2 (2013) 

5) A Lego kaland (3D) (2014) 

6) A zöld urai (2013) 

7) A burok (2013) 

8) Az ígéret földje (2013) 

9) Egyesült állatok (2013) 

10)  Derült égből fasírt 2 (2013)
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1. 

3 mosógép megy a sivatagban. 

Egyszer csak lelövik az egyiket. Megy tovább 
két mosógép.  Lelövik a következőt is. Megy 
tovább az egyetlen egy mosógép. Arra megy a 
vadász. Rálő, de nem hal meg, rálő még 
egyszer, de még mindig nem hal meg. 

Kérdezi a vadász: - Hát te mért nem haltál 
meg? 
Mire a mosógép: - Mert Calgonnal a mosógép 
is tovább él! 
  

2. 

Bemegy a tolvaj a templomba. Látja hogy ott a 
pap, mellette az órája. Bemegy mellé és ráteszi 
a kezét az órára. Közben kérdi a pap: - Mit 
tettél fiam? – Lopok. Mire a pap: - Mond úgy 
fiam, hogy loptam! 

A tolvaj zsebreteszi az órát és azt mondja: 
 - Loptam! 
Pap: - Akkor add vissza a gazdájának! 
Tolvaj: - Én önnek adom atyám! 
Pap: - Nekem nem kell, add vissza a 
gazdájának! 
Tolvaj: - Nem kell neki! 
Pap: - Akkor tartsd meg fiam! 
Mire a tolvaj: - Köszönöm atyám! 
 

 

 

 

 

3.  

Pistike kimegy a piacra és almamagot árul. 
Odamegy a rendőr: 
- Mit árulsz, fiacskám? 
- Almamagot. 
- Almamagot?! És mennyiért? 
- 100 Ft egy zacskóval, 20 db van benne. 
- Na ne szórakozz, miért venne valaki ennyi 
pénzért egy fél marék almamagot? 
- Pedig veszik, mert jót tesz az 
agyműködésnek. 
- Tuti? 
- Tuti. 
- Na, itt egy 100-as, adj egy csomaggal! 
Rendőr elballag, 5 perc múlva vörös fejjel jön 
vissza: 
- Te büdös kölyök! Ennyi pénzért annyi almát 
vehettem volna, amennyiben 5-ször ennyi mag 
van! 

4. 

- Hogy hívják a borász pszichológust? 
- Dr. Csermust. 

Hogy hívják azt a ragadozót, amelyik 
bűnözőket eszik? 
- Gonosztevő 

Hogy hívják a XXI.századi hajótöröttet? 
- Robinson Cursor. 

- Hogy hívják Kombi úr feleségét? 
- Kombiné. 
- És a családját? 
- Kombináció. 

 

Szakmák modern elnevezései: 

Talicskatoló – Egynyomvonalú kézierőgép technikus 

Gondnok – Háztömb menedzser 

Pénzbehajtó – Kihelyezett tőkevisszaáramoltatási szociális ügyintéző 

Portás – Entrance (Belépés) kontrolling menedzser 

Ablakmosó – Síküveg restaurátor 

Rakodómunkás – Anyagmozgatási szakreferens 

Árokásó -  Okleveles nyeles lapát technikus 

Wc-s néni – Anyagcsere menedzser 
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Suliszkóp - november

Hevességed könnyen bajba sodorhat, 

úgyhogy számolj el inkább tízig minden 

alkalommal, mielőtt megszólalsz! Nem éri meg 

összeveszni most senkivel.  

Nagyobb szükséged van környezetedre, 

mint általában, viszont lehet, hogy rosszul adod elő 

magad. Próbálj minél egyenesebben kommunikálni, 

amikor segítséget kérsz!  

Ha résen vagy, végre jelet fogsz a 

körülötted zajló zűrzavaros eseményekkel 

kapcsolatban. Ásd bele magad a kutatómunkába és 

hamarosan minden világossá válik!  

Érzelmileg intenzív időszakot élsz meg, 

ami nem könnyíti meg a dolgod a suliban. Próbálj 

meg koncentrálni, különben sok elmaradásod lesz a 

hét végére.  

Kissé mintha elrugaszkodtál volna a 

realitás talajától. Nincs ezzel gond, amíg 

kötelességeidnek maradéktalanul eleget teszel - a 

fennmaradó időben annyit ábrándozol, amennyit 

csak akarsz!  

Komoly kihívással kell szembenézned, 

nem csak a tananyagot, de az iskolában uralkodó 

közhangulatot illetően is. Szükség lesz az 

agymunkára, hogy elsimítsd a helyzetet.  

 

 

Kiélheted kicsit önzőséged: végre tudsz 

elég időt szánni a saját dolgaidra és nem kell mások 

problémáival foglalkoznod. Nagy előrelépést 

tehetsz a héten!  

Végre megkapod azt az elismerést, 

amire már régóta vágytál! De nehogy azt hidd, hogy 

mostantól nincs más dolgod, mint a dicséretekben 

sütkérezni. Továbbra is bizonyítanod kell!  

Kicsit teszt elé kerül önállóságod, 

ugyanis most túlságosan elfoglaltak ismerőseid 

ahhoz, hogy melletted álljanak. Szerencsére egyedül 

is mindent tökéletesen megoldasz!  

Bármilyen kilátástalan helyzetben is 

találd magad, mindig van kitől segítséget kérned. 

Merj hangot adni problémáidnak, és minden simán 

menni fog!  

Ahhoz, hogy jól teljesíts, rendbe kell 

tenned magad kívül-belül! Ehhez kellő magányra 

van szükséged, úgyhogy teremtsd meg magadnak a 

kellő feltételeket!  

Fontos karrierlépést kell megtenned a 

héten, de szerencsére nem dönthetsz rosszul. 

Egyszerűen jók a lapjaid! Azért ne bízd el magad!  

 

Szentmártoni Tünde 7.b 
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