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Láttam a napot, súgta a szélnek:  

Várnak a tavak, csónakok, stégek. 

És tényleg a táblán virul egy szó, 

Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! 

 

Két hónap napfény vár ránk a nyárban, 

Kószálunk vígan viruló tájban, 

Hűsítő tavakra, strandokra járunk, 

Nincs is boldogabb ilyenkor nálunk. 



A ballagás eredete 

 A kezdetekben, az 1830-as évek végén, csak a főiskolát 

végzők körében volt ismert a ballagás. Ez az esemény az 

1870-es években terjedt el igazán. Legismertebb ehhez 

fűzhető ének a Ballag már a vén diák. A dalt a selmecbányai  

Erdészeti és Bányászati Akadémia végzős hallgatói 

énekelték. Azóta is a legtöbbször énekelt ballagási dal. 

Hagyománnyá igazán a 20.század első felében vált. 1920 

körül pedig a ballagáshoz különböző események is társultak, 

ilyen volt például a szerenádozás. A végzős osztály tagjai 

elmentek tanáraikhoz, közösen elénekeltek egy dalt, ezzel 

köszönve meg  munkájukat. 1950-ben a politikai változások 

miatt betiltották a ballagást. Ez nem tartott sokáig, mivel a 

diákok nem hagyták veszni ezt a hagyományt.  Ma már a 

nagy ünnepély előtt a ballagók tarisznyákban kapnak általá-

ban egy kedves üzenetet, pogácsát.     Is-

mert ballagási dalok még: Elmegyek, elmegyek...;  Régi, régi 

dal;  Gaudeamus Igitur; Húsz év múlva.   

 Ezeken kívül persze még sok másik is van. 

Kulturális rovat—Horváth Evelin 
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 Ilona - völgyi vízesés 

 Az Ilona-völgyi vízesés Magyarország legnagyob 

szintkülönbségű természetes zuhataga. 10 méter magasságból zúdul 

alá a víz. A vízesés a Mátra Ilona-völgyében található. Van hozzá egy 

sétaút is, ami nagyszerű élményt ígér. Megközelítése: Parádfürdőről, 

az Erzsébet Park Hotel mögötti úton déli irányban induló úton 

térjünk le. Gépkocsival egészen az ifjúsági tábor utáni Szent István-

kútig be tudunk menni az aszfaltos úton. A kút mellett pihenő és par-

koló. Parádfürdőről még 3 km a kút.        

 A vízesés hóolvadás, nagyobb esőzés után látványos igazán, de  

minden évszakban megér egy kirándulást. 

Utazzunk el!-Horváth Evelin  
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Ha vannak is öltözködésre vonatkoző szabályok a suliban, 

akkor is biztos, hogy be tudod csempészni a sulis outfitje-

idbe. De milyen stílus is népszerű most idén?  

 

Az új sláger ’90-es évekből hordott 

choker. Akár a retro  gumisről van 

szó, amit még damilból, otthon is csi-

náltak elődeink, vagy akár a vékony 

bársonyszíjön fityegő medálosról be-

szélünk, mindegyik tökéletes válasz-

tás lehet az outfitedhez. 

 

 

 

 

 

Tavaszi virág  

„Fesd ki szép világos kékkel a körme-

idet, kivéve a gyűrűsujjadat, amit fe-

hérre fess, akár sima fehérre, akár 

csillámosra. Az egyik körmödre pedig 

fess előszőr kis fehér szirmokat, utána 

fesd rá a sárga kis pöttyöt. Tuti, hogy 

mindenki imádni fogja ezt a cuki kö-

römfestést.” 

 

 

 

 

 

Divatrovat—Gergály Vivien  
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Eljött a nyár, mindenhol divatos ruhákat és hajakat látunk. 
Én pedig összegyűjtöttem nektek pár ötletet. 
 
Haj: Nagyon divatos lett a hajfánk, amivel fel kell kontyozni a hajat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruha: Most divat lett a csipkés póló, virágos szoknya és a neonszínek. 
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SPORTROVAT 

Légler Mercédesz 

A napokban teljesítettük több-kevesebb sikerrel a Cooper-tesztet. Szenvedtünk, 

de azért lefutottuk a 12 percet. Ha akarod tudni, hogy mennyire vagy fitt, akkor 

ellenőrizheted ebből a táblázatból. 

 

 

 

 

 

Sportrovat 
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 Komolyra fordítva, tényleg fontos figyelnünk a megfelelő 

mozgásmennyiségre, hacsak nem akarunk kövérek és beteges 

felnőttek lenni. Találtam jónéhány cikket az interneten is ezzel 

kapcsolatban, olvassátok, mert valóban megszívlelendő.  

MIRE JÓ A SPORT? 

A sport egészséges, de nem csak szép vonalakat és erős izmokat 

kölcsönöz, hanem javítja az állóképességet és az erőnlétet, az 

egészséges életmód részeként segít az érrendszeri panaszok, a 

cukorbetegség, valamint számos egyéb betegség megelőzésében. 

Manapság egyre több meglepő jótékony hatását fedezik fel.  

Mik is ezek pontosan? 

Ha sikerül megőrizni a szív és a keringési rendszer egészségét 

idős korban is, akkor a szellemi frissesség is tovább megmarad. 

Ezt igazolják az Amerikai Egyesült Államokban több mint 

20.000 idős ember bevonásával végzett vizsgálatok. A szellemi 

hanyatlás egyik rizikófaktora a magas vérnyomás, ami rendsze-

res sporttal megelőzhető 

Forrás: http://www.speed-fit.hu/posts/show/1753/

mire_jo_a_sport  

10 tény, amiért jó sportolni: 

csinosít és izmosít 

fitten tart 

feltölt energiával 

növeli az önbizalmadat 

kitartást ad 

jobban megismered magad 

közösséget épít 

javítja a koordinációt 

boldogabbá tesz 

változatos 

http://www.speed-fit.hu/posts/show/1753/mire_jo_a_sport
http://www.speed-fit.hu/posts/show/1753/mire_jo_a_sport


 

A ZaDök is arra törekedett, hogy minél több sportolási lehetőséget kínáljon 

fel nektek. Mindezt úgy igyekeztünk érdekessé, izgalmassá tenni, hogy csa-

patversenyeket, osztályok közötti versengéseket szerveztünk. Az alábbi ki-

mutatás arról tájékoztat benneteket, milyen kínálatok voltak a 2. félévben, s 

ezeket miképp teljesítették az osztályok: 

 

SPORTESEMÉNYEK ZaDök szervezésben: 

Floorball  

Teremfoci 

Kosárlabda 

Foci 

Sakk-Malom  

 

 

 

Floorball 

Alsó                                                                          

5. helyezett- 1. osztály (a)                                            

4. helyezett- 1. osztály (b) 

 3. helyezett- 2. osztály 

2. helyezett- 4. osztály 

1. helyezett- 3. osztály 

 

Felső 

4. helyezett- 5. osztály 

3. helyezett- 7. osztály 

2. helyezett- 6. osztály 

1. helyezett- 8. osztály  

 



Teremfoci 

Alsó 

4. helyezett- 2. osztály 

3. helyezett- 3. osztály 

2. helyezett- 4. osztály 

1. helyezett- 1. osztály 

 

Felső 

4. helyezett- 5.osztály 

3. helyezett- 6.  osztály 

2. helyezett- 7. osztály 

1. helyezett- 8 .osztály 

 

Kosárlabda  

Alsó tagozat: 

1. osztály 4. hely 

2. osztály 3. hely 

4. osztály 2. hely 

3. osztály 1. hely 

 

Felső tagozat: 

5. osztály 3. hely 

6. osztály 2. hely 

8. osztály 1. hely  

 



Ekler Dániel: 

Bully 

 
 

Nos, üdv! Nem is fecsérelném az időt, kezdjük! 

 Ma egy régebbi, szerintem nagyon alul értékelt játékot 

szeretnék bemutatni, a Bully-t.  

Kis háttérsztori: a Bully (amit Britanniában úgy is-

mernek, hogy Canes Canem Edit) egy 2006. október 17-én 

megjelent játék, melyet a PlayStation 2 Konzolra adtak ki. 

Tervezték, hogy az első számú Xboxra is megjelentetik, de 

ezt elvetették ismeretlen okok miatt. Ám 2008. október 21-

én megjelent Scolarship editon alcímmel az xbox360 Nin-

tendo WII, és persze természetesen PC-re is kiadták. A Já-

ték most jelenleg 10 dollárért megvásárolható. De aki Win-

dows 8/10- en szeretné futtatni, háááááááááááát sok sikert, 

mert nem fog működni. De nézd a jó oldalát: megszabadult 

a bankkártyád 10 dollártól.  

De most tényleg, akinek a fentiek közül bármely konzol / 

gép megvan, annak ez kötelező. Meg is mondom, miért.  

A történetről nagy vonalakban beszélek, hogy ne 

rontsam el az élményt.  

A főszereplőnk Jimmy Hopkins. Már a 7. iskolájából rúg-

ták ki - ami később ki is derül, miért-, ezért anyja, aki az 

újdonsült férjével vakációra megy, beíratja  (a játék színte-

réül is szolgáló) Bullworth kisváros iskolájába, a Bull-

worth Acamedy-ba. Könnyen kitalálható, hogy ez egy 

bentlakásos iskola, ahol elég brutális dolgok vannak. Nem, 

nincsenek drogok, alkohol, GYILKOSOK! De eléggé el-

szabadul a ló.  

A játékmenet tipikus, RockstarGames alap (ha nem emlí-

tettem, a RockstarGames csinálta). Szóval egy közepesen 

nagy bejárható Város, ami a story előre haladtával nyílik 

meg, és ami szerintem a zenével együtt érdekes, amit   

Játékismertető 
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Shaun Lee írt. Imádom, hogy az összes diák, sőt az összes 

ember a játékban különbözik, azaz mind máshogy néz ki, 

más a neve, a személyisége. Emellett iskolában játszódik, 

ezért be kell menni órákra is. Szóval legalábbis lehet. Nem 

kell, ha ügyes vagy, de azért itt járj be, légy szíves! De ott 

is be kéne, mivel minden órából 5-féle van, az 1. a leg-

könnyeb. Most mondok (írok) egy példát: ha megcsinálod 

az összes földrajz órát, akkor az összes gyűjtögetni valót 

mutatni fogja a térképen, szóval érdemes. Emellett tele 

van mini játékokkal, utalásokkal és értelmetlen dolgokkal, 

de ezek viccesek pl: lecsúszás a korlátról, amitől nem le-

szel gyorsabb, de poén. Vagy ruhákat venni és öltöztetni a 

főhőst, a vécé használata és hasonlók.  

Végül én mit mondok a játékról?  

Ha eddig nem próbáltad, de szeretnél egy jót szórakozni, 

akkor vedd meg! 10 dollár megéri, kivéve, ha Windows 

8/10- zel bírsz. De az Xbox 360, PS3, WII, PC PS2-n mű-

ködik.  

Szóval, én ezt a gyönyörűen kreatív játékot szívből aján-

lom. 

 



(Flóra folytatásos története képregényként indult. Most a befejező részt közöl-

jük egyben, képek nélkül, hogy megismerjétek a teljes sztorit. A szerk.) 

 

Puklics Flóra 

Elveszettek erdeje - 4. fejezet 

 

Üdvözöllek titeket a kastélyomban! Már nagyon vártam rátok! Három hónap-

ja nem látogatott meg senki, aki az erdőből jött volna. Mintha kerülnének 

az emberek valami miatt. Ha meglátják a kastélyt, akkor már futnak is ar-

ról, amerről jöttek. - Hangja szomorúan csengett, csalódást lehetett felfe-

dezni benne. - Honnan jöttetek, gyerekek? Nem láttalak titeket errefelé, 

utazók vagytok?  

 

A gyerekek először nem tudták, hogy mit válaszoljanak. Elmondják-e az igazat, 

vagy ne? A látszat ellenére biztonságos ez a hely? Végül a fiú elhatározta magát, 

minél tömörebben próbált válaszolni a kérdésre.  

 

Az erdőn kívülről jöttünk ide. Én felelőtlenségemből kerültem ide, a húgom-

ról is ezt mondhatom el. Neki nem kellett volna követnie engem. Általá-

ban megfontolt ember, de most rosszul döntött.  (Kisebb ütést érzett a há-

tán a fiú.) 

Ne mondj ilyet, te is utánam mentél volna! Kellett neked bebizonyítani, hogy 

milyen „nagy” ember vagy! Ha nem hallgattál volna azokra a fiúkra, nem 

kellett volna idejönnöd, ebbe az átkozott erdőbe. - Szinte már elsírta magát 

a kislány. 

 

Idejönni? Valaki kényszerített rá, hogy ide gyertek? Átkozott erdő? Miről be-

széltek? - A királynő nem értette őket. Hogyan lenne elátkozott a lakóhe-



lye?  

Végül a kislány elkezdett beszélni:  

Ahonnan mi jövünk, ezt az erdőt „Elveszettek erdejének” hívják. Sokan elin-

dultak ide szerencsét próbálni, de sosem tértek ők vissza. Egy férfi jött 

vissza hozzánk, de őt a felnőttek bolondnak hiszik a meséi alapján. Az em-

berek nagyon félnek az erdő közelébe menni. A bátyám is csak azért jött 

ide, hogy bizonyítson az osztálytársainak, akik piszkálták. Egyik éjjel el-

szökött otthonról, én meg utána jöttem. Szerencsére egymásra találtunk az 

egyik kis faluban. Onnan útnak indultunk, és idetaláltunk.  Kedves Király-

nő, tudna nekünk segíteni? Haza szeretnénk jutni… 

 

Ma már olyan későre jár, maradjatok itt egy éjszakára. Előkészíttetek nektek 

egy szobát.  Holnap megmutatom nektek az utat, amin hazamehettek.  

A gyerekeket megvacsoráztatták, majd elküldték őket aludni. Az éjszaka lassan 

telt, az eső csendesen kopogott az ablakokon. A gyerekek reggel korán keltek, 

alig várták a nap további részét.  Nem sok választotta el őket a hazajutástól.  

Reggelire sokféle étel közül választhattak, mégsem tudtak semmit sem enni az 

idegesség miatt. Fél órával később már a Királynőt követték, aki egy könyvtárba 

vezette őket. Polcok sokasága vette őket körbe, a könyvek illata érezhető volt a 

levegőben. A terem közepén egy nagy asztal helyezkedett el, rajta térképek, 

könyvek és jegyzetek kaptak helyet.  

A korábban ideérkező emberekkel gyakran tanácskoztam a hazafelé útról. Ar-

ra jutottunk, hogy a veszély igazán nagy. Ha jól értettem, csak egy ember 

tért vissza hozzátok az elmondottak alapján. Minden embert, aki idejött, 

azt útnak indítottunk térképpel együtt. Reméltem, hogy hazajutnak, örül-

tem volna neki.  - szomorodott el. Úgy tűnt, mintha elgondolkozott volna. 

- Először kislánykoromban tűntek fel a városotokból érkezők. Sokak elke-



seredtek a történteken, idegileg nem voltak stabilak. Voltak, akik saját kis 

„falut” alapítottak. Akik hozzánk érkeztek, reménykedtek, hogy az apám 

tud nekik segíteni. Napokon át csak tárgyaltak és arra jutottak, hogy meg-

próbálják a kiutat.  

 

Mit kell tennünk ahhoz, hogy hazajuthassunk? - kérdezte kíváncsian a kis-

lány. - Szeretnék már anyuval lenni.  

 

Ha nem szólnál közbe, akkor már rég megtudhattuk volna. - válaszolt rá ki-

csit mérgesen a fiú.  

 

Nem lesz nehéz a feladat, csak egy kicsit hosszadalmas a folyamat. Megkap-

játok a térképet, ami a kiutat mutatja. A vastag, kék vonalat kell követne-

tek, az mutatja az utat. Ha szerencsétek van, akkor holnap már útnak is in-

dulhattok.  

A Királynő kicsit távolabb ment az egyik polchoz és keresni kezdett valamit. 

Egy kisebb térképpel tért vissza a kezében, amit odanyújtott a fiúnak.  

 

Köszönjük szépen, hogy ennyit segített már nekünk! Mi nem is tettünk önért 

semmit. - a fiú szemügyre vette a térképet. Hosszú útjuk lesz hazafelé, az 

sem biztos, hogy a szörnyek miatt élve kijutnak.  

A nap további részében a másnapi útjukra készültek fel. A kastélyban is sokan 

készülődtek a gyerekek utazására, mindenki sürgött-forgott. A legtöbben izgul-

tak a fejlemények miatt, mások féltek. Az este folyamán kisebb ünnepséget is 

rendeztek számukra. Az éjjel nyugtalanul telt, szerencsére az eső nem esett. A 

reggel viszonylag hamar eljött, a gyerekek is készen álltak a kastély kapujában.  

Tudták, hogy fárasztó napok várnak rájuk, ezért igyekeztek minél jobban kipi-



henni magukat. Elbúcsúztak a Királynőtől, majd útnak indultak hazafelé. Az el-

ső nap lassabban gyalogoltak, így nem érték el azt a távolságot, amit terveztek 

megtenni. Az éjszakájuk nyugalmasan telt, a második reggel energikusan indul-

tak útnak. Az utazás alatt nem sokat beszélgettek, inkább az irányokra figyeltek. 

Figyelték a természetet, néha-néha egy állatot is láttak. A harmadik napon már 

látták az erdő szélét, eszükbe jutottak az otthoniak. Pár óra gyaloglás után elér-

ték úti céljukat, fáradtan értek ki az erdőből. Elindultak az otthonuk felé, az ut-

cán régi ismerősökkel is találkoztak, akik elképedve néztek rájuk. Hamarosan 

megpillantották az emeletes házat, amiben laktak. A gyerekek megszorították 

egymás kezét, majd a fiú becsöngetett. Karikás szemű, barna hajú nő lépett ki az 

ajtón, mögötte idősödő férfi. Kikerekedett szemmel nézett a gyerekekre, majd 

elkezdett sírni. A kislány odafutott a nőhöz, aki felkapta a karjába és megpördült 

vele.  

Anya, Apa, végre hazajöttünk!   
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