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INTERJÚK 

Zsuppán Zsombor (6.o.): 

„A sport élmény és szórakozás” 

A ZaDök sokféle sportversenyt rendez. Évek óta az osztályok között szinte folyamatosan 
zajlanak a különféle mérkőzések. Ősszel például a focirangadón mérik össze tudásukat az 
alsósok és a felsősök egyaránt. A focit a kosárlabdázás követi, azután a teremfoci, majd a 
floorball. Mindezek mellett egyéni versengésekre is sor kerül, hiszen nevezni lehet 
pingpongozásra, biliárdozásra, sakkra és malomversenyre is.  
Szabó Petrát és testvérét, Szabó Rolandot azért kérdeztem ebben a témában, mert ők azok, 
akik talán minden egyes játékban csapattagok voltak.  
- Petra és Roland volt olyan csapatmérkőzés, amiben ti nem vettetek részt az ötödik és 
a hatodik osztályban? 

Roli:   
Emlékeim szerint én minden sporteseményen részt vettem, de lehet, hogy betegségem miatt 
egyszer kimaradtam. 

Petra:  
Én úgy emlékszem, hogy mindegyiken részt vettem, volt olyan, amikor egy nappal a sport- 
rendezvény előtt tudtam csak visszajönni, mert addig én is hiányoztam valamilyen betegség 
miatt. De aztán a meccsen már játszhattam. 
- Miért tarjátok fontosnak, hogy ott legyetek ezeken a versenyeken? 

Petra: 
Nekem élményt és szórakozást tud nyújtani. 

Roli:  
Én pedig azért szeretek részt venni ezeken, mert a jó szórakozás mellett még izgalmas is. 
- Melyik az a csapatsport, amiben a legjobb vagy szerinted, Petra? 

Petra:  
Szerintem a kosárlabda, mert már régóta, kisebb korunk óta kosarazunk. 
- És te, Roli? 
          Roli:  
Szerintem én is a kosárban vagyok a legjobb, már alsó tagozatban is el- eljártam edzésekre, a 
negyedik osztályban pedig rendszeresen megjelentem. És a mai napig fontos ez nekem.                  
- Miért szeretitek a csapatsportokat? 
      Roli:  
 Én azért szeretem, mert nem csak rajtam múlik a játék kimenetele, hanem igen fontos a 
csapatmunka, szóval együttműködőnek kell lenni.  
              Petra:  
Én azért, mert izgalmas tud lenni az, amikor nálad van a labda, és nem tudod, mit tegyél, de 
egy pillanat múlva mégis döntened kell, és átpasszolod a másiknak, mert úgy látod, ő jobb 
helyzetben van. Tehát figyelni kell a másikra! 
- Mikor érzitek magatokat jobban a pályán? Hogyha nehéz az ellenfél vagy könnyű? 
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           Roli:  
Én a nehéz ellenfeleket szeretem, mert ott még lehet mit tanulni és kihívást jelent 
számomra. 
 
           Petra:  
Nekem is ez a véleményem, egy nehéz ellenféltől sokat lehet tanulni, nagyobb a kihívás, mint 
a könnyű ellenfél esetében. Persze soha nem szabad könnyelműnek lenni és az ellenfelet 
mindig komolyan kell venni. 
- Az iskolai sporton kívül van-e még más is? Sportoltok még ezen kívül valamit? 

Petra:  
Járok felnőtt kosárra keddenként és otthon szoktunk biciklizni és különböző mozgásos 
tevékenységeket csinálunk. 
           Roli: 
Én is ugyanúgy lejárok kedden kosarazni és beállunk a felnőttek közé játszani. Emellett néha 
még futunk a pályán, de ezt nem rendszeresen. 
- Mit jelenet számotokra a sport? Miért szeretitek? És miért ajánljátok másoknak is? 

Roli: 
Én azért szeretem a sportot, mert kikapcsol, levezeti a felesleges energiámat, egyáltalán jó 
bulinak tartom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland (jobbra) futball közben, vidáman 

 
 

Petra:  
Én azért szeretem, mert jobban megismerhetjük egymást a csapattársainkkal, az 
ellenfelekkel és nagyon jó szórakozás.  
- Hosszú távú terveitek között szerepel a sport? A profi sportolás foglalkoztatja- e 
valamelyiketeket?  Esetleg a leendő foglalkozásotokat érinti a sport?  

Roli:  
Én még nem gondolkoztam azon, hogy profi sportoló legyek, de hogyha az szeretnék lenni, 
valószínűleg csapatsportban játszanék, azon belül pedig a kosárlabdát választanám. 

Petra:  
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Profi sportoló nem annyira szeretnék lenni, de hobbiként szerintem biztos fogom űzni a 
kosárlabdát vagy más csapatsportot. Egyébként ahhoz a munkához, amit elképzeltem, 
mindenképpen szükséges a sport. 
- Köszönöm a beszélgetést mindkettőtöknek. Tehát ne feledjétek: sportoljunk minél 
többen, minél többet!  
Sziasztok. 
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Ízek Íze Nápolyival: 

Negyvennapos böjt avagy egy tisztítókúra 

Mint sokak számára ismeretes, a keresztény vallás szerint hamvazószerdát követően egy 

negyvennapos böjt veszi kezdetét, vagyis nem fogyaszthatunk húst és zsíros ételeket. A 

hamvazószerdától húsvét vasárnapig tartó időszak 40 napig tart. Ennek a negyven napnak - 

a Bibliát olvasva megtudhatjuk- különös jelentősége van. A böjti időszak hitünk szerint Jézus 

feltámadásának az ünnepére való felkészülést jelenti, a hitben való elmélyülést segíti.  

Az Ízek íze rovatban – a témához illően - most inkább a böjtöt követők étkezéséhez szeretnék 

egy recepttel hozzájárulni, először azonban egy interjút is bemutatok, amelyet iskolánk egyik 

pedagógusával, Ács Klaudiával készítettem. Az interjú ötletét az adta, hogy megtudtam 

Klaudia néniről, hogy évek óta betartja a húsvét előtti húsmentes étkezést. Kíváncsi voltam, 

mit mond ő erről, remélem, benneteket is érdekel. 

- Üdvözlöm, Klaudia néni! Tudomásomra jutott, hogy Ön egyike azoknak, akik 

hamvazószerdát követően betartják a húsvét előtti böjtöt. Hányadik éve tart ez? 

- Immár hatodik éve tartom e fogadalmat. 

- Miért hozta meg ezt a döntést? Valaki befolyásolta esetleg? 

- Különösebb ok nincs a háttérben, csupán egy hirtelen, testvéremmel együtt 

megfogalmazott ötlet volt, amelyet elhatározás követett, elsősorban az egészségünk 

megőrzését céloztuk meg ezzel. 

- Milyen ételeket fogyaszt 40 napon át? Jómagam egyetlen napot sem tudok elképzelni 

hús nélkül. 

- Kezdetben valóban nehézséget okozott kitalálni a húsos ételek helyetti étrendet, de 

közben kitapasztaltam, hogy remekül pótolható a hús különböző zöldségekkel és szójával. 

- Lett kedvenc étele, esetleg egy jó recepttel meg tudná kedveltetni velünk ezt a fajta 

étkezési szokást? 

- Nincs új kedvenc ételreceptem, hanem azokat az ételeket, amelyeket már korábban 

szerettem, megpróbálom újszerűen elkészíteni. Tehát hús nélkül, szójagranulátummal, 

zöldségekkel (gyakran káposztaalappal) főzök, természetesen közben különféle fűszerekkel 

és sajttal ízesítek. A végeredmény tényleg finom, jó étvággyal tudom elfogyasztani. 

- Van-e olyan valaki a környezetében, családi és baráti körében, akire hatással volt e 

téren, s betartja a 40 napos böjtöt? 

- Említettem, hogy a testvéremmel közösen kezdtük, de ő a második évben 

abbahagyta. Azonban más családtagom és néhányan a barátaim közül kipróbálták, s 

különböző időtartamig követték is: egy évig, két évig, … . Olyan is akad, aki velem együtt 

kitartó. 

- Gyakran figyelmeztetnek táplálékszakértők a megfelelő étkezésre, különösen az 

elegendő vitaminbevitelre. Hogyan pótolható az a vitamin, amelyet a hús tartalmaz 

leginkább? 
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- Tényleg oda kell erre figyelni. Én tejtermékekkel igyekszem pótolni a fehérjéket, 

illetve – amint mondtam már- zöldségféléket, leginkább hüvelyeseket és gabonatermékeket 

használok az ételeim elkészítéséhez. 

- Szokott fogyni ebben az időszakban, esetleg inkább „magára szed” valamennyit? 

- Az első évben híztam, mert a „húsmegvonást” édességekkel akartam helyettesíteni, 

de később sokkal tudatosabban ettem, így azóta nincs változás. 

- Mi a véleménye a vegetáriánusságról, esetleg fontolgatja, hogy az lesz? 

- Semmiképp nem leszek vegetáriánus. Ahogy te, én is szeretem a húst, de azt hiszem 

ez a negyven nap egy tavaszi tisztító kúrának tökéletesen megfelel. 

- Köszönöm az interjút. Jó egészséget kívánok! 

 

-        0        - 

„Ünnepi rajz- és esszépályázat – a magyar zászló és címer 

megünneplésére” című művészeti versenyre készült alkotás 

Zrínyi Miklós – költő és hadvezér témakörben  

 

Az eszéki híd felégetése 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosszu Dorina 7.o. 
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Szabó Petra- Dézsi Panna (6.o.): 

Interjú Ekler Dániellel 

 

A sok- sok éves - több mint két évtizedes - múlttal rendelkező Alkotói napok idén is 

megtörténtek. A korábbiakhoz hasonlóan több délutánon át előadások folytak, ahol az 1. 

osztályosoktól kezdve a nyolcadikig bezárólag majdnem minden diák szerepelt - még a 

betegek is, mert nekik egy pótnap lett beiktatva. A kiemelt díjazottak között volt Ekler Dániel, 

8.-os diák. Ő azonban nem csupán a felnőttek elismerését „zsebelhette be”, hanem igen 

népszerűvé vált körünkben is. Halljuk, mivel érdemelte ezt ki! 

- Szia, Dani! Az osztályunkban végeztünk egy közvéleménykutatást, s a társaim téged 

szavaztak meg az Alkotói napok legjobb előadójának. Szerinted mivel érdemelted ezt ki? 

- Mindenekelőtt köszönöm, hogy felkerestetek, és külön köszönöm, hogy ennyire 

meggyőzőnek találtatok. Nos, azt gondolom, hogy azért gondoltak rám közületek olyan 

sokan, mert több osztálytársatok panaszkodott, hogy az előadásokban a többség egy adott 

szöveghez igyekszik alkalmazkodni. Én viszont egyszerűen csak egy vázlatot készítettem, s az 

alapján improvizáltam a szövegemet. Épp ezért nem ragaszkodtam egy előre megírt 

szöveghez. 

- Beszéljünk inkább a témádról! Tényleg ilyen aggasztónak látod a TikTok-ot? 

- Az igazat megvallva, kissé rájátszottam a szerepemre. Nem látom ennyire 

drasztikusnak a helyzetet, de azt fenntartom, hogy a TikTok káros lehet a fiatalokra nézve. 

- Azt is mondtad, hogy a lányok a legnagyobb rajongói ennek az oldalnak, de mi azt 

tapasztaltuk – legalábbis a mi osztályunkban –, hogy a fiúk is lelkes használói. Sőt, azt látjuk a 

videókon, hogy egyre több felnőtt is regisztrál már. 

- Ha arra vagytok kíváncsiak, hogy miért állítottam azt, hogy többségében a lányok a 

felhasználók, akkor ennek bizonyítására elegendő félórát eltölteni, s tapasztalhatjuk, hogy 

leginkább a 13-16 éves korosztály leányzói használják az oldalt. Hogy a fiúk használják, azt 

vagy a „felvágás” motiválja, vagy az előbb említett lányok „beszerzése”. Illetve a felnőtt 

férfiak esetében két típus lehetséges: az úgynevezett „ragadozó” vagy a „be akarok vágódni 

nálatok”. 

- Mi is fent vagyunk az oldalon. Szerintünk az a probléma, amiről leginkább beszéltél, 

már kiküszöbölhető. 

- Azért én az előadásomban kitértem arra is, hogy van egy privát út, amellyel 

kiküszöbölhető, hogy bárki reagáljon, de az oldal titkolja ezt a beállítási lehetőséget. Úgy kell 

az embernek felfedezni a beállítás menüpontot, tehát nem történik meg a figyelmeztetés. 

Ezt hibának tartom. 

- Tudsz valami mást javasolni, amit biztonságosabbnak ítélsz meg, ugyanakkor pótolja 

az itt nyújtott élményeket? 

- A Hyves egy régi közösségi oldal volt, de becsődölt. Hallottuk, hogy visszajön más 

néven, de ugyanazokkal az eseményekkel, programokkal, beállításokkal. A Hyves egy 

tökéletes alternatíva, szóval  a TikTok napjai meg vannak számlálva. 

- Köszönjük, hogy itt voltál, Dani. Szívesen hallgattunk. 

- Én köszönöm, hogy itt lehettem. 
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„A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények”  

című művészeti versenyre készített díjazott alkotás 

 

Portré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pánczél Emili 7.o. 
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SZTORIK 
DpTcs: 

Egy nem éppen átlagos lány (Befejező rész) 

 

2019.12.04. 

    Hazaértem a kórházból, nagyon sokat gondolkoztam a történteken. Szerintem Lara titkol 

előlem valamit, és nem akarja, hogy rájöjjek.  

Csak gondoljunk bele! Ott kezdődött az egész, hogy Lara kapott egy telefonhívást, amitől 

meglehetősen zaklatottnak tűnt. Majd hirtelen elhagyta az iskola területét, és az erdő felé 

vette az irányt. Én utána szaladtam, valaki fejbe vágott, aztán kihívta a mentőket. Az 

lehetett, aki leütött, hiszen máskülönben ott maradt volna a helyszínen, míg megérkeznek. 

Úgy gondolom, ezt csak Lara tehette, mert senki más nem követett engem, és ameddig szem 

előtt tartottam őt, addig vele sem volt senki.  

Ma van a baleset utáni első nap a suliban. 

- Amira! Kiszállnál végre az autóból? Jól vagy? 

- Bocsi, csak elgondolkoztam, de jól vagyok, Apa! 

Bementem a suliba, a folyosón mindenki azt kérdezgette, hogy mi történt velem, és 

mindenki hasonló megjegyzéseket tett. 

- Mi van, Alex nem tudott megmenteni? 

- Csak nem ő hívott neked segítséget? Esetleg ő volt az elkövető? Ha..ha… 

Pedig eközben azt sem tudtam, ki is az az Alex! Ekkor Lara jelent meg velem szemben, nem is 

köszönt, csak húzni kezdett. Egyfolytában azt kérdeztem tőle, hogy hova megyünk, de egy 

szót sem szólt. Arra lettem figyelmes, hogy a könyvtárban kötünk ki, ahol az a nagyon helyes 

fiú állt, aki mellé ülhettem volna év elején. Egy percig engem bámult, kínosan éreztem 

magam, mert nem tudtam, hogy mégis mi van, hogy mit tehetnék. 

- Bocs! -szólalt meg váratlanul. Az arca elfehéredett és lelépett. Már éppen utána akartam 

szólni, mikor Lara felkiáltott: 

- Ne!  Ő Alex, Egyébként a tesóm. Te meg olyan helyre keveredtél, ahova nem kellett volna.  

- De miért? Kik vagytok? Miért bujkáltál előlem, s miért titkolódzol még most is? 

- Nem mondhatok semmit. De talán kérdezd a szüleidet! Hátha inkább nekik van valami 

titkuk előtted! Talán ők adósak a magyarázattal! 
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Álltam némán, szinte észre sem vettem, hogy Lara magamra hagyott. Londonba költöztünk 

Budapestről, meglehetősen váratlanul érintett, még akkor is, ha valójában nem vagyok 

magyar. De akkor miért éltünk ott életem eddigi szakaszáig? Aztán meg miért lett oly sürgős 

visszatérni Angliába? Tényleg, miért nem beszéltek erről a szüleim? Miféle titkot rejtegetnek 

előlem?  

Hazafelé tartottam. A házunk előtt ismeretlen autók parkoltak. A torkomban dobogott a 

szívem. Nagyon féltem a rossz előérzetem miatt. Végre erőt gyűjtöttem, elindultam, 

benyitottam a házunkba. Anyám, apám, két rendőrruhás, két civilruhás idegen, Alex és Lara. 

Amint beléptem, olyan mélységes csend fogadott, hogy azt hittem egy kriptában vagyok.  

– Kik vagytok?-kérdeztem alig hallhatóan.  

- Megtaláltuk a testvéreidet, Amira.-felelte az egyik egyenruhás rendőr. Elrabolták őket 

több mint tíz évvel ezelőtt egy magyarországi utazásotok során. Mindenki azt hitte, az 

országban vannak valahol, ezért a szüleid úgy döntöttek, hogy maradnak, hátha előkerülnek. 

Egy éve ez a pár – mutatott a két civilruhás nőre és férfire- felkeresett bennünket. 

Rájuk néztem, s akkor tűnt fel, hogy idősebb emberek. 

- A lányuk, a testvéreid elrablója- autóbalesetet szenvedett és meghalt. Ők pedig 

magukhoz vették a gyerekeket. Azonban a „nagyszülők” betegségük miatt kórházba kerültek, 

Lara és ikertestvére, Alex pedig az erdei árvaházba. Hogy miért kerültek ők ide, azt majd 

később megtudod. 

- És engem ki bántott? Miért kerültem kórházba? 

- Azt hisszük Alex volt, mert megrémültek és összezavarodtak Larával együtt, nem 

tudták, mi történik velük. Talán azt érezték, hogy egy újabb tragédia leselkedik rájuk azzal, 

hogy te „színre léptél”. 

Anyámék meg csak hallgattak. Anyám szeméből folytak a könnyek, apám meg csak nézett 

maga elé. Nem tudtam mit kezdeni ezzel a történettel. Mennyit szenvedhettek a szüleim és 

Laráék! De előlem miért titkolt el mindent apám és anyám? Miért?  

Vagy én meg egy fogadott gyermekük vagyok? Van két testvérem? Örüljek vagy mégsem? 

Talán, talán… majd egyszer. 

Ugye mondtam, hogy nem vagyok egy átlagos lány! 
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„A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények”  

című művészeti versenyre készített díjazott alkotás 

 

Életkép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takács Réka 7.o. 
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Arnesz, Mrs.: 

Internetes ismerkedés 

2. fejezet 

          2. beszélgetés 

Juli kiment Angliába a műtétre, ami szerencsére sikeres volt. Egyből értesített engem, 

aminek nagyon örültem, mert megígérte, hogy miután hazaér, megbeszélünk egy találkozót. 

Egyből visszaírtam, és találkozót kértem tőle. 

 

Napló: 5.oldal 

Márta: - Szia, Juli. Nagyon örülök, hogy sikerült a műtéted és hazautazhatsz. Ha már 

hazaérkeztél és jól érzed magad, szeretnék egy találkozót kérni tőled. 

Juli: - Most nem tudunk találkozni, mert egy fiúval lesz randim. 

Márta: - Ohh..., ne már! Erre vártam azóta, mióta megtudtam, hogy  

              hazaértél a sikeres műtétről. De megértelek. Sok sikert! 

Juli: -Helló 

 

2019.06.02. 

                                           (A tervem) 

Napló: 6.oldal 

Gondolom, Juli nagy örömmel indult a randira. Hamarosan újra írok neki, mert már nagyon 

szeretnék vele találkozni. Ha azt mondja, hogy nem, akkor megfenyegetem azzal, hogy nem 

fogok vele találkozni, amikor majd ő akar és még a beszélgetést is befejezem vele 

mindörökre. 

 

2019.06.09. 

                                             (A terv megvalósul) 

 

Napló: 7.oldal 

Márta: - Szia, Juli! Na, mi volt a randin? 

Juli: - ).: Nem volt túl jó. Nem jött össze, de most mennem kell. Sietek!  

   Helló. 

Márta: - Ok...,akkor majd holnap írok. Szia! 

 

2019.06.10. 

                                           (Az iskolanap) 
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Napló: 8.oldal 

Másnap reggel elindultam az iskolába. Egész nap nem tudtam odafigyelni órákon, amiből 

adódóan az egyik tanárral konfliktusba keveredtem. Idézem beszélgetésünket. 

 

Pisti bá (a tanár neve):- Márta! Miért nem figyelsz az órán? Fontosabb 

      dolgod van? 

Márta: - Jaj...bocsánat, elnézést. Csak valamin elgondolkodtam. 

Pista bá: -Hát akkor állj fel, és mondd el mindenkinek, hogy min  

        gondolkozol! 

Márta: - Őőőő...Bocsánat, hogy ezt most így mondom, de semmi közük ahhoz. Más szóval 

magánügy. 

Pista bá: - Akkor vagy figyelsz, vagy kimehetsz. 

Márta: - Ok. Akkor inkább figyelek, tanár úr. 

 

2019.06.11. 

 

A szünetben megbeszéltük Pisti bával ezt az egészet. Megígértem, hogy mostantól minden 

rendben lesz. 

 

(Márta hazaindul az iskolából) 

 

Márta elindult haza az iskolából. Séta közben fülhallgatóval zenét hallgatott. Már majdnem 

otthon volt, éppen a közeli üres telek előtt haladt el, amikor megállt mellette egy kocsi. Ő ezt 

nem hallotta, mivel a zenére figyelt. Csak azt érzékelte, hogy megszorították a karját. 

Hirtelen egy maszkos ember berántotta a kocsiba, és azt mondta:  

 

- Örülök, hogy találkoztunk! Juli vagyok.  

 

2. fejezet vége. 

 

Folytatjuk!!! 

 

3. fejezet (Befejező rész) a következő 

számban 
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Szabó Petra: Vidámparki baleset 

 

Ezen a reggelen egy négyszemélyes család úgy döntött, hogy ellátogat a vidámparkba. Bár a 

szülők arra gondoltak, hogy ez milyen sok pénzbe fog kerülni, de mégis elindultak, főképp a 

gyerekek kedvéért. 

Miután megérkeztek, a szülők szabad programot ajánlottak a csemetéknek, azonban előtte 

még Adam, az apa megmondta Mike-nak és Lisa-nak (a két gyereknek), hogy hány órára 

érjenek vissza. Miután ezt megbeszélték, Mike és Lisa útja egyből a hullámvasúthoz vezetett.  

Mentek már három kört, de a negyedik út alatt nagyon megijedtek, mert a hullámvasút 

egyre inkább gyorsult. Két perc múlva már 200 km/h-val száguldott. Nem tudták, mit 

csináljanak, félelmükben elkezdtek sikítani. Eközben Sam, az anyukájuk és Adam ijedten 

kezdték őket keresni, mert a megbeszélt időpontban nem jelentek meg a találkozó helyen. 

Sehol nem találták meg őket, szinte már el sem hitték, hogy Lisa és Mike előkerül. A 

hullámvasút közben már 400 km/h-val robogott, mikor az egész vidámparkban nagy 

durranások hallatszottak. A teljes szerkezet lezuhant a magasból.  

Az anya és az apa iszonyúan kétségbeesett, ugyanis sejtették, hogy a gyermekeik arra ültek 

fel. Adam hívta a kórházakat, a tűzoltókat és a rendőrséget. Megérkezett az összes segítség. 

A tűzoltók mindenhonnan kiszedték a beszorult, sérült embereket és sajnos halottakat is 

találtak. Szerencsére hétköznap lévén nem volt tömeg. 

Mike és Lisa túlélték a förtelmes balesetet, de ők is nagyon súlyosan sérültek, ezért kómába 

kerültek. Az anya és az apa az ájulásnál tartottak. Sürgősen bevitték a gyerekeket a 

kórházba, persze a szülők is mentek velük. A nővérek annyit tudtak mondani a két szülőnek, 

hogy ha minden jól alakul, akkor 2-3 hét múlva várható a javulásuk. A szülőknek egyik 

szemük sírt, a másik nevetett, mert tudták, hogy kómában vannak, de azt is tudták, hogy 

bizakodhatnak.  

Teltek a napok és beigazolódott a nővérek gondolata. A gyerekeknek javult az állapota. A 

szülők nagyon boldogok voltak. Észrevette a gyereknek az orvosa, hogy bejöttek a szülők 

meglátogatni csemetéiket. 

 Gyorsan odafutott hozzájuk, és közölte velük a szomorú hírt, miszerint a gyerekek 

tolószékbe kényszerülnek. A szülők sírtak, mert tudták, hogy gyermekeik nem fognak tudni 

mozogni, de annak örültek, hogy gyermekeiknek legalább megmaradt az emlékezetük. 

Nagyon nehéz volt a gyermekekkel közölni a szomorú tényeket. 

 Négy hét múlva hazavitték Mike-ot és Lisa-t. Fájdalmas időszak várt rájuk. Nem egyszerűen 

önmaguknak kellett elfogadniuk a megváltoztathatatlant, de az eddigi életükkel, s talán 

barátaikkal, az ismerőseikkel is szakítaniuk kell.   
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Segít nekik vajon az, hogy mindketten tolószékesek lettek? Vagy éppen még komolyabb 

nehézségek elé néznek így, hogy ugyanúgy szenvednek? Meddig jönnek a barátok, meddig 

maradnak meg a barátok? Ők maguk mit tehetnek a barátságok megőrzéséért? Érkeznek-e 

új emberek az életükbe? Egymással miképp formálódik a kapcsolatuk? Kikkel teremtsenek 

kapcsolatokat? Hogyan építsék fel a további életüket? Elég erősek lesznek ahhoz, hogy a 

megváltozott helyzetből kihozzák a legtöbbet, a legjobbat? 

Te mit gondolsz? 

-      0      - 

„Ünnepi rajz- és esszépályázat – a magyar zászló és címer 

megünneplésére” című művészeti versenyre készült alkotás 

Zrínyi Miklós – költő és hadvezér témakörben  

Szigeti veszedelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takács Réka 7. o. 
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INNEN-ONNAN 

Pál- Rezneki Milán (6.o.): 

Billie Eilish 

Billie Eilish-ról innen kaptam infókat https://hu.wikipedia.org/wiki/Billie_Eilish 

Sziasztok! Én egy új rovatot szeretnék elindítani Billie Eilish-sal és Marshmello-val 
kapcsolatosan. 

Először is Billie Eilish-ról szeretnék beszélni. Láttam/hallgattam pár videóklipjét és 
zenéjét is. Mit mondjak? A klipek egyértelműen hátborzongatók. A zenék viszont nagyon 
átadják azt, hogy Billie mit érez abban a dalban. Lehetséges, hogy a családjával kapcsolatosak 
a dalai. 

Billie a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel egy zenészekből és színészekből álló 
családban. Főként ír és skót felmenőkkel rendelkezik, 2001. december 18-án született. 
Magántanuló volt, tehát nem járt iskolába, viszont nyolcévesen már tagja lett a Los Angeles 
Children’s chorus-nak. Tizenegy évesen pedig már saját dalokat írt bátyjával Finneas 

O’Connell után, aki már a saját zenekarával írta és adta elő a 
dalait. Billie 2015-ben felvette az Ocean Eyes című dalát, 
amelyet Finneas előadott az ő bandájával és elküldte Billie 
tánctanárának, aki kidolgozott neki egy tánckoreográfiát a 
dalhoz. Az Ocean Eyes Billie debütáló kislemezeként jelent meg 
a SoundCloud alkalmazásban 2016-ban. Március 24-én jelent 
meg a zenei videó, november 22-én pedig egy olyan videóklip, 
amelyben a tánckoreográfia is szerepel. Még ebben az évben 
Billie megjelenítette a Six Feet Under kislemezét. (Személyes 
kedvencem lett azóta.)  

Marshmello 

Marshmello-ról innen kaptam infókat:https://hu.wikipedia.org/wiki/Marshmello 

Nos, Marshmello zenéit is hallgattam, és azt kell hogy mondjam, teljesen  más műfaj, mint 
Billie, de nekem az ő zenéje is nagyon tetszik. 

Christopher Comstock - közismertebb nevén Marshmello- 1992. május 19-én született, 
amerikai elektromos zenei producer, DJ.  Nemzetközi ismeretséget akkor szerzett, amikor 
Jack Ü és Zedd zenéinek remixelt változatait tette közzé. Debütáló szóló albuma Joytime volt, 
melyet 2016 januárjában adott ki, rajta az albumvezető 
slágerével, a „Keep it mello” című számmal, amelyben egy 
mexikói rapper, Omar Linx működött közre. Legismertebb 
számai az Alone, a Happier és a Friends, melyek a világ számos 
országában platinalemez szintet értek el az eladási listákon, 
továbbá feltűntek a Billboard hot 100-as lista első harminc 
száma közt is. 

Az Alone című száma több mint 1 milliárd megtekintést ért el a 
you tube-on.   

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Billie_Eilish
https://hu.wikipedia.org/wiki/Marshmello
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Léber Kiara (7.o.): 

Úti beszámoló 

Erdély 

1. nap 

Hetek óta izgatottan készültünk az erdélyi kirándulásra. Az iskolában folyton a 

napokat számoltuk: mennyi van még hátra az indulásig. Másról nem is esett szó köztünk, 

csak arról, hogy ki milyen enni- és innivalót hoz, milyen ruhákat, kiegészítőket, 

sminkcuccokat pakol a bőröndjébe, és mekkora bőrönd kell egyáltalán. Láttunk ugyan 

képeket a szállásról, de mégsem tudtuk elképzelni, hogy valójában hogy néz ki. Sokat 

vitatkoztunk azon, hogy ki melyik szobában és kivel lakjon. Töprengtünk, hogy vajon milyen 

programok várnak ránk, kikkel fogunk megismerkedni. Előre féltünk a medvéktől, de 

titokban azt reméltük, hogy közvetlen közelről is láthatunk egyet. 

Én annyira izgultam, hogy éjszaka egy szemhunyásnyit sem aludtam, így „kipihenten” 

érkeztem az iskolához október 18-án, hajnali ½ 6-kor. Ahogy körbepillantottam, a többieken 

is ugyanezt láttam. 

Végre megérkezett a busz! Bedobáltuk a csomagokat, „könnyes búcsút” vettünk a 

szüleinktől, és elindultunk. Viszlát, Zalabér! Vigyázz, Erdély, jövünk!  

Az utazás órái nagyon lassan teltek, azt is mondhatnánk, hogy cammogtak, de azért 

feltaláltuk magunkat. Mi például végigfilmeztük az utat. 

Berettyóújfaluban „estebédeltünk”, és buszsofőrt is váltottunk, aki nagyon „jófej” 

volt, értett a tinédzserek nyelvén is. 

A határt átlépve Nagyvárad volt az első nagyobb város, amin átutaztunk. Aztán 

megváltozott a táj: az unalmas, egyhangú síkságot felváltották a dombok, majd a Kárpátok 

égbeszökő hegyvonulatai. A Király-hágónál tartottunk egy hosszabb pihenőt, aztán tovább 

kanyargott alattunk az út a Sóvidék felé. Ekkor éreztem először, mennyire más, amikor nem 

fényképen, hanem élőben látok valamit. A hegyi legelőkön birkák pihentek, apró kunyhók 

bújtak meg a fák között, a völgyben patak vize csobogott. 

Az igazat megvallva - a csodálatos környezet ellenére – ekkor már nagyon fáradtak 

voltunk és untuk az utazást. Pedig még csak ezután kezdődött az igazi móka! 

Buszsofőrünknek is elege lehetett a nyafogásunkból („Mikor érünk már oda?”), ezért igazi 

„bulizenét” kapcsolt nekünk, amire tombolni kezdtünk. Énekeltünk, táncoltunk, röpködtek a 

poénok, mindenki dőlt a nevetéstől. Közben pedig a busz úttalan-utakon robogott velünk, 

hegyre föl-hegyről le, 45 fokos kanyarokat véve. Bori néniék elképzelni sem tudták, merre 

járhatunk, telefonon hívtak bennünket, mert azt hitték, hogy eltévedtünk. És amikor végre 

megérkeztünk, kiderült, hogy így igaz, legalább 50 km-t tettünk meg pluszban. Vendéglátóink 

ínycsiklandó vacsorával vártak minket. Aztán valóban összevesztünk a szobákon! Végül 

mindenki megtalálta a helyét, és alvás helyett kezdődött az éjszakai traccsparti. 
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2. nap 

Fáradtan ébredtünk, de a bőséges reggeli energiát adott nekünk. Parajdra indultunk, 

a Sóbányába. A bejárat előtt hatalmas tömeg várt a buszra, ami levitt minket a bánya 

szintjére. Nagyon furcsa volt az illat, ami megcsapta az orrunkat, sokan fintorogtak is, aztán 

kiderült, hogy a tömény só illatát éreztük. Nagyon nehéz szavakkal visszaadni a látványt: 

mintha jégpáncélon sétáltunk volna jéghegyek között, de nem csúszott, inkább tapadt a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sóbányában 

 

cipőnk talpa, és hideg sem volt. Olyan fényes volt minden, mintha valaki egész nap azt 

törölgetné. A sórétegek különböző árnyalatú és formájú csíkokban látszottak. A bányába 

sokan járnak azért, mert valamilyen légúti betegségben szenvednek. A gyerekek számára 

mászófalat, kötélpályát, hintákat, csúszdákat építettek, hogy játék közben gyógyulhassanak. 

Különleges élményt jelentett egy beomlott bányarész, aminek sócsipkéit üvegen keresztül 

csodálhattuk meg. 

Ebéd után a felsősófalvi templomba mentünk, ahol a Nóta Móka Zenekar próbáján 

vehettünk részt.  
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Izgatottak voltunk, mert a próbán tévéfelvétel is készült. A zenekar gitárosokból, 

furulyásokból és énekesekből állt. Nagyon jó hangulatban telt a próba, örömmel hallgattuk a 

különböző ének- és zeneszámokat. Külön meglepetést jelentett, hogy mi is szerepelünk a 

Sóvidék Televízió október 25-i adásában. 

(https://www.youtube.com/watch?v=gNyfdF7m7fo&amp=&feature=youtu.be&amp=&fbclid

=IwAR3ZumvuD25gt4M93iy7wsOa8krv_VVnCMouISW2LdAQ-VikgHOTNIX46Uw) 

A délutánt Szovátán töltöttük, ahol éppen Tökfesztivált rendeztek. Az utcákat szinte 

ellepték a sétálgató, nézelődő emberek és a különböző árusok. Egy hosszú utcán végig a 

különböző iskolák osztályai által készített tökből faragott lámpások, figurák, szobrok 

sorakoztak. Az egyszerű tökfejektől a színesre festett, többalakos kompozícióig minden 

megtalálható volt. 

Itt az egyik legszebb látványosság a Medve-tó és környéke, ami tulajdonképpen egy 

egész tórendszer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Medve-tavon csónakáztunk 

 

Hosszú sétát tettünk az ősszel és télen szinte kiszáradt tó körül, majd elsétáltunk a Tivoli-

tóhoz is, megfigyeltük és lefotóztuk a különleges növényeket, állatokat. Sajnos, Medve-tó ide 

vagy oda, igazi medvével mégsem találkoztunk. 

A délutánt egy kisvonatos városnézéssel zártuk, végül főtt kukoricát csemegéztünk.  

A szállásunkon a felsősófalvi iskola hetedikeseivel bográcsoztunk, majd - mi, a bátrabbak - 

kipróbáltuk a dézsafürdőzést is, ami szuper volt, csak majdnem megfagytunk, amikor 

kiszálltunk a dézsából. 

 

Az élménybeszámolót a következő számban folytatjuk. 

https://www.youtube.com/watch?v=gNyfdF7m7fo&amp=&feature=youtu.be&amp=&fbclid=IwAR3ZumvuD25gt4M93iy7wsOa8krv_VVnCMouISW2LdAQ-VikgHOTNIX46Uw
https://www.youtube.com/watch?v=gNyfdF7m7fo&amp=&feature=youtu.be&amp=&fbclid=IwAR3ZumvuD25gt4M93iy7wsOa8krv_VVnCMouISW2LdAQ-VikgHOTNIX46Uw


21 

 

 

Kolompár Norbert (5.o.): 

 

Az oldódás hőmérsékletfüggésének vizsgálata 

A természettudományi gyakorlatokon folyamatosan végezzük a kísérleteket, sőt, 

ezekről felvételeket is készítünk. Jómagam kedvelem az effajta tanulást, ezért úgy 

döntöttem, hogy az Alkotói napra egy kíserlettel készülök. Egy tanórán már elvégzett 

kísérletet választottam, a kálium-permanganát oldódásának vizsgálatát.  

Először számba vettük a szükséges eszközöket: lombikok, vasháromláb, azbesztháló, 

borszeszégő, gémkapocs, kéztörlő papír, hurkapálca; majd a szükséges anyagokat: kálium-

permanganát. Ennek az anyagnak a tulajdonságai: szilárd, kristályos, lila, fertőtlenítő hatású.   

Azután megfogalmaztunk egy feltételezést, amely így szólt: a kálium – permanganát 

melegvízben oldódik fel gyorsabban.  

A kísérlet lépései: 

Hideg vizet öntöttünk az egyik lombikba és azt még beletettük jeges vízbe, és 

lehűtöttük 0 C0-ra. Meleg vizet öntöttünk a másik lombikba, amit borszeszégővel tovább 

melegítettük. Beletettük a hőmérőt, hogy ellenőrizhessük, elértük-e a 60 C0-ot.  Amíg a 

hűtést, illetve a melegítést végeztük, elkészítettük a batyukat kéztörlő papírból. A batyukba 

belehelyeztük a kálium- permanganátot és egy gémkapoccsal lezártuk. Az így elkészített 

egyik batyut a meleg vízbe, a másikat pedig a hideg vízbe tettük úgy, hogy a gémkapocs 

kampójával felakasztottuk a lombikok belső peremére.  

Tapasztalat: 

 

 

A kálium-permanganát a meleg vízben 

gyorsan feloldódott és a lombikban levő víz 

teljesen lila lett. A hideg vízben lassan oldódott, a 

víz nem lett teljesen lila, hanem csak lefele egy 

csíkban színezte meg. Ez a csík lassan terült szét a 

lombik alján. 

  

 

 

 

Következtetés: 

A feltételezésünk igaz volt, mert azt tapasztaltuk, hogy a kálium – permanganát 

melegvízben oldódik fel gyorsabban, mint a hidegben.  
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Science fiction 
 

Dézsi Márton (5.o.): 

Létezett - e a semmi? 

 

Mi az univerzum? Mekkora? Hogy jött létre? Miképp lehetséges az élet; a földi és 

esetleg más bolygókon való élet? Ezekre és még egyéb más kérdésekre vár válaszokat az 

ember, de bizony nagyon nehéz eligazodni a különböző elméletek sokaságában. De azért a 

kíváncsiság nem hagy bennünket, feleleteket akarunk, s hinni is szeretnénk ebben vagy egy 

másik elméletben. Sokan a vallást hívják segítségül, míg mások a tudományos megismerésre 

„esküsznek”, megint mások e kettő együttes jelenlétét sem zárják ki. 

Nos, nekem is van egy feltételezésem, amit most tömören be is szeretnék mutatni. Az 

egész elméletnek a középpontján a szupermasszív feketelyukak állnak. Mivel a mi 

közelünkben, a Tejútrendszer közepén a „Sagettarius – a” nevű szupermasszív feketelyuk 

található, ezt fogom példának használni. 

Ez a feltételezés az univerzum korát ciklusokra, azokat pedig ciklusrészecskékre 

bontja. Egy ciklus négy ciklusrészecskéből áll, ezeket a következőképpen nevezik : A/1;  1/A ; 

1/B;  1/C.        

Az első ciklus az a ciklus, amelyben az emberek megjelentek. Mi most kb. az A/1 

közepén járunk, az előtte lévő ciklusokat mínusszal jelöljük (pl. előttünk a -1/B 

ciklusrészecske volt). A ciklus az A/1 ciklusrészecskével kezdődik, itt a „Sagettarius – a” 

kibocsátja a több mint 10 milliárd fényévnyi idő alatt felszívott energiát, ezzel az energiával 

elkezdi feltölteni az A/1 ciklusrészecskét. Ezt az energiát gammakitörések formájában ereszti 

ki. 

Amikor ennek vége, és az univerzum befejezte a tágulást, kezdődik az 1/A ciklus. Itt a 

„Sagettarius – a” pihen. Ekkor van a 

legtöbb ereje az egész 

Univerzumnak; az összes csillag 

olyan erősen süt, hogy az élet 

kialakulása lehetetlen. Ez a 

folyamat kb. 100 az ezrediken millió 

évig tart. 

Ekkor kezdődik az 1/C, ahol 

a „sagettarius – a” eleget pihent és 

elkezdheti felszívni magát, majd 

1.kép: sagettarius-a 
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hatalmas energiarobbanást generál. Ez a hatalmas energiarobbanás az egész univerzumban 

minden égitestet annyira kicsi atomjaira morzsol szét, hogy képes lesz az egészet beszívni. 

Amikor minden szupermasszív feketelyuk megtette ezt, a nagyságukkal együtt a gravitációs 

erejük is megnő, ezért a „sagettarius – a”- nak szembe kell szállnia a többi szupermasszív 

fekete lyukkal. Az összes szupermasszív fekete  lyuknak hatalmasra nő a gravitációs ereje 

azáltal, hogy a csillagokat, a „sima” feketelyukakat és minden égitestet „megeszi”. Ezen 

gravitációs erő birtokában egymást maguk felé húzzák, majd be is szívják egymást, végül az 

így  keletkezett szupermasszív feketelyuk majdnem akkora lesz, mint az egész univerzum. Ezt 

a szupermasszív feketelyukat „Nigrumnak” neveztem el, ami a latin fekete szóból ered. Ezzel 

bekövetkezett az ideiglenes világ vége.  

Itt kezdődik az 1/B. Pár milliárd év múlva annyi energia keletkezik a megmaradt 

szupermasszív feketelyukban, a „Nigrumban”, hogy felrobban. Innentől indul el a sokak által 

ismert ősrobbanás folyamata. Ezután 

minden kezdődik elölről. Az így 

megmaradt energiát a szupermasszív 

feketelyuk - mint mondtam- gamma 

kitörések formájában kiküldi. Ez az a 

ciklus, ami a végtelenségig tart. De az  

nem biztos, hogy az élet mindegyik 

ciklusban megjelenik. Lehet, hogy a 

következő ciklusban már az élet nem 

is lesz jelen, csak az égitestek lesznek 

az univerzumban.  

Tehát a feltételezésem szerint az univerzum egy tökéletesen megtervezett rendszer, 

amiben egy hiba nagyon nagy problémát okozhat; akár ez az egész ciklusos rendszer 

felborulhat. Káosz és véletlenek sorozata jöhet létre, így az univerzum olyan lenne, mint 

ahogyan sokan vélik: a véletlenek sorozatának és ezek találkozásának.  

Eszerint nincs olyan, hogy semmi nem volt az univerzum keletkezése előtt, ameddig 

nem történt meg a „nagy bumm” vagyis az ősrobbanás. A sokak által elképzelt feketeség, 

amiről azt állítják, hogy az az a semmi, ami a nagy bumm előtt volt  – elméletem szerint- a 

Nigrum volt. Tehát a kezdetek előtt is volt valami és vég sem lesz a feltételezésem szerint.  

 

 

                             

2.ábra: gamma kitörés 
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