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Kedves Gyerekek!

Amit most olvastok, az a SZITÚ-nak, a Széchenyi István-os

Tanulók Újságának első száma. Iskolánk történetében nem ez az

első diákújság. A 90-es években Szövegelő címmel jelent meg

iskolai lap, ami pár év kihagyás után a 2004/2005-ös tanévben

újra működött. Később 2013-2015-ben Zöldöröm címmel jelent

meg elsősorban a környezettudatosságra fókuszáló diákújság.

Újságot írni és szerkeszteni nem kis feladat. A napi tennivalók

mellett sokszor nem jut rá idő, vagy elfogy a lendület. Ezért

előfordul, hogy a diáklapok nem érnek meg túl sok számot, a

kezdeményezések abbamaradnak.

Hogy ez a diákújság mennyire lesz hosszú életű, tőletek függ. Ez

az újság a tiétek. Ti írjátok, ti olvassátok. Nektek, értetek van. Ne

féljetek hát tollat ragadni vagy billentyűzethez ülni, és leírni a

gondolataitokat, élményeiteket, amelyeket másokkal is

megosztanátok.

Írni jó. Rendet teremt bennünk. Segít jobban megérteni

önmagunkat, feldolgozni a tapasztalatainkat. Megnyílni is segít,

megmutatni gondolataink egy szegletét, felvállalni magunkat.

Ehhez bátorság kell. Végül pedig fejleszti a fogalmazási

készséget, a helyesírást, a szókincshasználatot és más

készségeket, amelyeknek hasznát veszitek tanulmányaitok során.

Olvasni is jó. Az olvasás számtalan pozitív hatását nem fogom

most leírni – ezt meghagyom nektek, hogy a következő számban

írjatok róla -, csak azt emelem ki, hogy miért jó épp diákújságot

olvasni. Tájékozódhattok iskolai programokról, akár olyanokról

is, amelyekben ti nem vettetek részt. Ha épp rólatok szól, tükröt

tart. Ha másokról szól, megismerhetitek társaitokat, érdeklődési

körüket, új nézőpontokkal találkozhattok.

Végezetül: egy diákújság is a közösségépítés eszköze lehet.

Közösségben élni pedig nem csupán jó, hanem a tudósok szerint

egyenesen alapvető emberi létfeltétel. Azt kívánom nektek, hogy

találjátok meg helyeteket a Széchenyi István Általános Iskola

közösségében, érezzétek itt jól magatokat, fejlődjetek,

művelődjetek, leljetek igaz barátokra, és legyen ez a diákújság is

plusz egy ok, amiért jóleső érzés széchenyis diáknak lenni!

György Erika

3



I. évfolyam 1. szám, 2022. november

Idén a világot sújtó klímaváltozás és a takarékosság

volt a fő téma. Tanáraink nagyon kreatív feladatokat

találtak ki, amelyeket osztályszinten kellett

megoldani.

Az alsósok feladatlapot töltöttek ki, és plakátokat

rajzoltak a témával kapcsolatban. Szuper rajzok

születtek.

A felsősök négy helyszínen versenyeztek. Pontozták

a fegyelmezettséget és a csapatmunkát is. A

nyolcadikosok a sportcsarnokban kezdték a napot.

Többféle csapatfeladat volt, például életnagyságú

amőba, ahol egy-egy diák volt a kör és az x,

tollaslabda papírgalacsinnal és más ügyességi

versenyek.

PROJEKTNAP

a takarékosság jegyében

Mint minden évben, idén is volt egy októberi

szombat, amikor be kellett mennünk a suliba.

Széchenyis szokás, hogy ilyenkor nem órarend

szerint tanulunk, hanem projektnapot tartunk.

Szerencsénkre ez idén is így volt. Azért jók az

ilyen alkalmak, mert az osztály

összekovácsolódik, ami egy rendes tanítási napon

nem ilyen egyszerű.

A következő helyszín a tetőtéren volt az

ökosarokban. Az osztályunk három csoportba

rendeződött. A csoportomnak az angol

nyelvtudását kellett elővennie, angol mondatokat

fordítottunk le úgy, hogy az megfeleljen egy

magyar közmondásnak. A másik két csoport verset

írt a takarékosságról, és totót töltött ki. Nekem ez

az állomás volt a személyes kedvencem.

A harmadik feladatra nem kaptunk pontot. Az

osztály megnézett egy kisfilmet a takarékosságról

és a környezetvédelemről. Nagyon tanulságos volt.

Az utolsó állomáson a kreativitásé volt a főszerep:

iskola-kabalafigurát kellett készíteni kizárólag

újrahasznosított anyagokból. Az alkotások között

volt bagoly, sün, őz, Lánchíd oroszlánnal, ló,

ezüstsávos szénalepke, ami csak itt, Ócsa

környékén él. A figurákról rövid bemutatkozást is

írtunk, valamint készítettünk némedi valutát is. Ez

a része elég viccesre sikerült.

Nagyon jól telt ez a nap, sokat nevettünk, jól

éreztük magunkat.

Mráz Adrienn 8.a
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Az autómentes nap abból a célból született, hogy felhívják az emberek

figyelmét a környezettudatosságra és az egyre növekvő autóhasználat

hatására kialakult légszennyezésre. A kezdeményezés 1997-ben indult a

franciaországi La Rochelle városban. Később egyre elterjedtebb lett

Olaszországban, majd ezt követően világszerte. Alsónémedi évek óta

rendszeresen megtartja a mobilitási hetet. Ennek keretében idén

megrendezésre került a Hegeshow bemutató az iskola udvarán. Mindenki

nagy izgalommal figyelte a bravúros kerékpártrükköket.

DÖK: Autómentes nap – szeptember 22.

Mérési eredmény

Az autómentes nap alkalmából a diákönkormányzat két mérést is végzett arra vonatkozóan, hogy ki mivel jött

iskolába: egyiket szeptember 15-én, a másikat 22-én. A két mérést összevetve azt tapasztaltuk, hogy érdemes

volt bátorítani az osztálytársakat az autómentességre: sokkal többen jöttek autó nélkül, mint előző héten.

Voltak olyan osztályok, ahol kivétel nélkül mindenki gyalog, biciklivel vagy rollerrel jött. A művelődési ház

jóvoltából a nyertes osztályokat meg is jutalmaztuk.
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Autómentes világnap 2022

autómentes
világnap 2022

Gyerekként látni a többi arcot is biciklivel vagy rollerrel jönni-menni a

suliból egyszerűen fantasztikus. Szeptember 22-én reggel a Halászy Károly

Művelődési Ház és Könyvtár jóvoltából évfolyamtársaimmal együtt üdítőt,

sportcsokit és tollakat osztogattunk minden érkező diáknak. Az egész

biciklitároló megtelt, és jó volt együtt hazamenni olyan osztálytársakkal is,

akik általában autóval, de most kivételesen biciklivel jöttek. Szerintem sok

tanulónak meghoztuk a kedvét a bicikli vagy roller használatára, még ha

csak alkalmanként is.

Barta Laura 8.c

Ha te is autó nélkül jöttél, légy büszke magadra!

És légy büszke a környezettudatos iskoládra is!

Hiszen elég csak ránézni erre a diagramra: a

tanulók több mint háromnegyede nem autóval,

hanem valami más, nem környezetszennyező

eszközzel jött iskolába. Bízom benne, hogy ez az

arány jövőre még jobb lesz.

Remélem, ti is jól éreztétek magatokat az

autómentes világnapon! Ezzel mindannyian sokat

tettünk a természetért!

Tunyogi Fanni Róza 7.c
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November 11-e Szent Márton napja. Mint minden

ünnepnek, ennek is megvannak a saját hagyományai,

népszokásai, jellegzetességei. A Márton-naphoz

kötődő babonák egyike: Aki Márton-napon libát nem

eszik, egész éven át éhezik. A Márton-nap a

negyvennapos adventi böjtöt megelőző utolsó nap,

amikor a jóízű és gazdag falatozás, a vigasság

megengedett.

Szent Márton a római császár katonája volt. Egy

hideg téli estén Márton odaadta köpenyét egy

koldusnak. Jóságáról már élete korában is legendák

keringtek. Az alázatos Mártont püspökké akarták

tenni, de ő elbújt a libák óljában. Nem akart püspök

lenni, inkább egyszerű ember szeretett volna

maradni. A szárnyasok azonban elárulták őt a

gágogásukkal, az emberek meghallották, és

megtalálták Mártont. Amikor előbújt, egy csillag

ragyogott a homlokán, és püspökké kiáltották ki.

Győrvári Tamás Pál 5.b

DÖK

Márton-nap

A diákönkormányzat tagjai, néhány önkéntes diák és

pedagógus, valamint a pedagógiai asszisztensek

november 11-én kora reggel érkeztek az iskolába,

hogy meglepetéssel készüljenek a diákságnak. Az

ebédlőben jó hangulatban kentük a zsíros kenyeret,

szórtuk rá a lila hagymát. Az előtérbe érkezők

ízlésesen díszített, terített asztalról vehettek magukhoz

a Márton-napi elemózsiából.

Köszönjük mindenkinek a segítséget!

Mráz Adrienn 8.a
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Ami az iskola tisztaságát illeti: bárki láthatja, hogy szép és rendben tartott helyre járunk, és a tanulók

nagy része vigyáz is erre. De akadnak renitensek, akik erőszeretettel dobálják el a szemetet az iskola

egész területén. Néhány héttel ezelőtt a II./4-es teremben az egyik radiátor teljesen meg volt tömve

szeméttel, ami szerintem nagyon nagy illetlenség és egyben veszélyes. Ha bárkinek kidobandó

szemete van, minden teremben vagy a folyosón talál kukát. Az pont erre a célra van, legyen szíves

használni! Sokszor a mosdók állapota is elkeserítő. Kérek mindenkit, hogy tartsuk tisztán azokat is,

hiszen mi használjuk. Ha összepiszkoljuk és rendetlenné tesszük, saját magunkkal szúrunk ki. A

mosdókkal kapcsolatban az is probléma, hogy egyesek belülről bezárják a kabinokat, és alul

kimásznak. Jó lenne, ha ezeket a rossz szokásokat elhagyná mindenki.

Remélem, hogy mindenki elgondolkodik a viselkedésén, és egy kicsit hozzá tudunk járulni az iskola

környezettudatosságához.

Varga Klaudia Lilla 5.a

DÖK

Elindult a Tisztasági és a Zöld őrjárat!

A diákönkormányzat alakuló ülésén két

munkacsoportot is létrehoztunk: a Tisztasági

őrjáratot és a Zöld őrjáratot. Célunk az, hogy

felhívjuk a figyelmet az iskola tisztán tartására és

a takarékosságra, környezetkímélésre.

A szervezés még elvett egy kis időt, de jó pár hete

társaimmal együtt már figyelemmel kísérjük az

iskola állapotát. Szerencsére sok jó tapasztalatunk

volt a termekben és a folyosókon való

energiatakarékosságról. De mindig van néhány

tanterem, ahol hiába kapcsoljuk le a lámpát, azt vagy

egy tanuló vagy egy pedagógus egyből

visszakapcsolja, amint elmegyünk. Ezért azt

szeretném kérni mindenkitől, hogy ahol nem

szükséges, ott ne égjen fölöslegesen a villany. Ez

vonatkozik a testnevelés öltözőkre is.
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Október 10-én pályaorientációs napot tartottunk

iskolánkban. Az 5. évfolyam kérését elfogadva

ellátogatott hozzánk néhány egykori diákunk is.

Külön öröm volt, hogy dr. Bálint Erika vegyészmérnök is

előadást tartott nekünk szakmájáról. Erika a Budapesti

Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki

Karának egyetemi adjunktusa, több nemzetközi és hazai

tudományos díj kitüntetettje. Nagyon hálásak vagyunk,

hogy időt szakított ránk, és a továbbtanulás előtt álló

nyolcadik osztályosokkal is megosztotta tapasztalatait.

Az ötödikesekhez eljött Borók Tímea és Gimesi Vanda is,

ők tavaly voltak a 8.a osztály diákjai. A vendéglátós

szakmákról és iskoláikról tartottak rövid tájékoztatást. A

gyerekek sok kérdésére kedvesen válaszoltak.

Az elmúlt hetekben több egykori diákunk jött vissza a

jelenlegi végzősökhöz, hogy segítsenek a

pályaválasztásban. A nyolcadikosok osztályfőnöki

órájának vendége volt Józan Nóra és Pintye Lili Sára,

tavalyi 8.c-s diákok.

Bízunk abban, hogy mások is ellátogatnak majd egykori

iskolájukba, és hallhatunk sikereikről, örömeikről.

Diákjainkra büszkék vagyunk, bármerre sodorja is őket az

élet. Reméljük, értékelik majd az idő múlásával, hogy nem

csak az oktatásba fektettünk energiát, hanem abba is, hogy

igyekeztük/igyekszünk az együttélés szabályaira is

felhívni a figyelmet. Szurkolunk mindenkinek, hogy a

tanulásba fektetett munkája meghozza a gyümölcsét.

Abonyi Csaba és Bori Teréz

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
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INTERJÚ: Kotán Miklós András  

igazgató úr

Hosszú idő után végre újra elindult a széchenyis

suliújság, ennek apropóján interjút készítettem

iskolánk igazgatójával, Kotán Miklós Andrással.

Igyekeztem úgy összeállítani a kérdéseket, hogy

a cikk a múlttól a jövő felé mutasson.

Miklós bácsi, mi volt a jele az óvodában, és

hisz-e abban, hogy ez kihat a jövőre?

(Reménykedem benne, hogy labda, könyv

vagy olyan dolog, ami utal a foglalkozására.

☺)

Igazából nem hiszek ebben, hiszen ez egy

választás a szülők részére felkínált

lehetőségekből. Ostor volt a jelem.

Mi akart lenni gyerekkorában?

Orvos vagy tanár. Szüleim is pedagógusok

voltak, így lehet azt mondani, örököltem, hogy

emberekkel foglalkozom.

Hova járt középiskolába, és mit tud tanácsolni

a nyolcadikosoknak a pályaválasztással

kapcsolatban?

Budapestre jártam a Táncsics Mihály

Gimnáziumba. Azt tanácsolom a

nyolcadikosoknak, hogy gondolják át jól, milyen

középiskolát választanak. Készüljenek fel a

felvételire tisztességesen, hogy nyugodt

lelkiismerettel írhassák meg a központi felvételit,

illetve jól szóbelizhessenek, megfelelő tudást és

osztályzatokat vigyenek magukkal. Sose feledjék

el, honnan indultak, de merjenek bátran álmodni,

kisebb-nagyobb célokat kitűzni maguk elé.

Mit sportolt, és miért tartja fontosnak a

sportot?

Mindig sportoltam valamit: fociztam,

kézilabdáztam. Szívügyem a sport, hiszen az

egészséges életmód mellett fontos nevelési

erővel is rendelkezik. A versenyeken azt tudja a

játékos kihozni magából, amit az edzéseken

gyakorolt. A csapatsportok pedig elősegítik a

közösségi szellem kialakulását.

Van példaképe? Ha igen ki az?

Igen, van. Kiss Ernő tanár úr, aki engem is

tanított. Nagyon jó pedagógus és rendkívüli

ember volt.

Van kedvenc írója,

költője?

Az írók közül Jókai

Mórt (Aranyember),

Bacsó Pétert (A

tanú), Székely Évát

(Sírni csak a

győztesnek szabad)

és Agatha Christie-t

szeretem, kedvenc

költőim: Pilinszky

János és Ady Endre.

Mi a kedvenc filmje, tévéműsora?

A kedvenc tévéműsorom a Columbo.
Kamaszkorom egyik legjobb filmje és nagy
kedvencem azóta is az Indul a bakterház, és hogy
egy mesét is mondjak: Rudolf, a rénszarvas.

Szokott zenét hallgatni?

Természetesen.

Milyeneket?

Minden jó zenét szeretek. A magyar előadók közül
Presser Gábor és az LGT a favoritom. Kedvenc
dalaim tőlük a Neked írom a dalt, a Valaki mondja
meg és a Nagy utazás. A külföldi együttesek közül
kedvenceim az Abba, a Queen és a Scorpions.

Mi a hobbija?

Sport, rejtvényfejtés, olvasás.

Nagyon érdekel, mit gondol az 1996 és 2010
között születettekről, vagyis a Z generációról?

A Z generációé a jövő. Ti már igazi digitális
nemzedék vagytok, az interneten keresztül
kommunikáltok, különböző virtuális közösségek
tagjai vagytok. Éppen ezért az oktatás gyökeres
reformjára lenne szükség, sokkal korszerűbb
technikai eszközökre és programokra, hogy jobban
motiváljunk titeket, és felkeltsük az
érdeklődéseteket a tanulás iránt, mert ahogy
tapasztaljuk, ez a generáció egyre inkább elutasítja
a hagyományos oktatási módszereket.
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Jöjjenek a „közkívánatra” kérdések! A diáktársaim a következőkre kíváncsiak:

Milyen tanuló volt?

Általános iskolában közel kitűnő, a középiskolában és az egyetemen pedig jó tanuló voltam. Alapvetően
az elvégzett munkában hiszek, szorgalommal és odafigyeléssel sokat el lehet érni. Ma már kicsit
megváltozott ez, szerintem a tapasztalat és az életre való felkészülés egyre fontosabbá válik.

Mi a véleménye földrajztanárként a klímaváltozásról?

Nagyon összetett kérdés. Sajnos az elmúlt évtizedekben az ember egyre inkább tönkretette, és sajnos most
is pusztítja a környezetét, ami hatással van a klímaváltozásra is. Bár sokak szerint most „csupán” két
jégkorszak közötti felmelegedés időszakát éljük.

A DÖK ülésen beszélgettünk arról, hogy jó lenne sulibált tartani. Mi a véleménye erről?

Nekem nincs kifogásom a sulibál ellen. Az én gyermekkoromban is voltak hasonló rendezvények, ahol
szórakozhattunk, kikapcsolódhattunk. Évekkel ezelőtt kollégáimmal mi is szerveztünk „sulidiszkót”, ahol a
diákok nagyon jól érezték magukat. Remélem, hamarosan – túl most már a járványon – újra lehetnek ilyen
események.

Köszönöm, hogy időt szakított a beszélgetésre, további jó munkát kívánok!

Mráz Adrienn 8.a
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SPORT
Suliga
Az országban először rendezték meg ezt a fociversenyt, és büszkék vagyunk rá, hogy a mi iskolánkban.
A verseny négyfordulós. Mindegyik fordulóban más iskolákkal mérik össze erejüket a focicsapatok. Azonban nem
elég csak focizni: a jótékonykodást, a környezetvédő tevékenységeket is figyelembe veszik.
A mi csapatunk ugyan nyert egy fordulót, de nem győztünk. Viszont nagy élmény volt minden résztvevő számára
a játék.
A Fradi a rendezvény támogatója, ezért is találkozhattunk egy kedves miskolci férfival, aki beöltözött Fradi-sas
jelmezbe, és fotózkodott a gyerekekkel. Többen aláíratták a füzetüket, könyvüket, cipőjüket, sőt, volt aki levette
a pólóját, és arra kért autogramot.

Simon Flóra napsugár 6.a

Sportom a lovaglás

Mátai Nóra vagyok, és most bevezetlek

titeket a sportom érdekességeibe,

tudnivalóiba.

Az én sportom a lovaglás. Vannak, akik nem

szeretik, mert szerintük nem sport, amiben

félig igazuk is van. Versenyszinten sport,

verseny nélkül hobbi, de mindenképpen

különleges. A lovaglásban őszinte

kapcsolatot kell kialakítani az állattal,

amiben megnyilvánul a bizalom és a

szeretet.

Tehát vannak versenyek lovakkal is. Ilyen

például a díjugratás, ahol a ló és a lovas

képességét egyaránt figyelik, vagy a

díjlovaglás, ahol a lovak a kecses

mozgásukkal bájolják el a zsűrit. Ezek közül

az egyik legismertebb a galopp, itt a lovak

gyorsaságát mérik fel, de ejtsünk szót az én

korosztályomnak való versenyekről is. Én

például ügyességiben versenyzem, amiből

háromfajta van: pontgyűjtő verseny, hiba-idő

szerint értékelt verseny és stílusverseny.

Vannak pónik, kislovak és lovak: 122 centiméterig
póni, 123 centimétertől 148 centiméterig kisló. A
képen Apacs, a család pónija látható, amint épp
ugrik. Apacs 115 cm marmagas. A marmagasság a ló
„válla,” a lovak magasságát odáig mérjük.

Elég szigorú szabályok vannak, de azt könnyítésnek nevezném, hogy az első hat helyezettet díjazzák. Különböző

színű szalagok jelzik a helyezést. Vannak váltóversenyek is, de ebben sajnos még nincs tapasztalatom.

Egyébként: a lovaglás segít valamiben? A válasz: naná! A sérülteknek terápiát nyújt, ehhez külön végzettség is

szükséges. Megelőzhető a gerincferdülés és a lúdtalp is, mivel lovaglásnál oda kell figyelnünk a testtartásunkra:

kihúzott hát, lábfej befelé fordítva, sarok lenyomva és csípő, váll, sarok egyvonalban. Az egyik lefontosabb

pedig az egyensúly, ez a fő tényező, amivel a sportolóknak meg kell küzdeniük. A lovasoknak nagyon sok

dologra kell odafigyelniük egyszerre, így a lovaglás a figyelmet és a koncentrációt is fejleszti.

Mátai Nóra 8.b
11
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ÖKOSAROKPályázati felhívás
Kedves Diákok!
Közeleg a szeretet ünnepe. Saját készítésű,
hatdarabos karácsonyfadísz szettel meghívást
nyersz egy Karácsonyi Kreatív Partyra.
Az elkészült kollekciódat a II./1-es teremben
várom. Határidő: december 6.

Szeretettel várom az ötletes díszszetteket!

Zsu néni

Karácsonyi környezettudatosság

Bár kevés ünnepi hangulatot árasztóbb dolog van a karácsonyfa alatt sorakozó, gondosan
becsomagolt ajándékok halmazánál, környezettudatos énünknek picit fáj az a rengeteg
elpazarolt papír. Az ünnepi varázsban egy kis odafigyeléssel javíthatunk a helyzeten.
Ha belegondolunk, az ajándékok becsomagolása egy teljes mértékben elhanyagolható
dolog lenne, hiszen nulla funkcionális értékkel rendelkezik. Körülbelül egy percig hasznos,
aztán már tépjük és dobjuk is ki a kukába az egészet. Környezetvédelmi szempontból kész
merénylet.
Az EPA (Environmental Protection Agency) adatai szerint egy átlagember éves szinten akár
egy kilónyi csomagolópapírt is elhasznál, és ennek nagy részét bizony az ünnepi szezonban.
Ha csak a felére tudnánk ezt csökkenteni, már az is óriási győzelem lenne. Gondoljunk csak
bele, hány milliónyi kilóról beszélhetünk az egész Földre kivetítve. És az a rengeteg fa…
Atyaég.
Szó se róla, gyönyörű, és az ajándékokat is elrejti a kíváncsiskodó szemek elől… ideig-óráig,
és maga a csomagolás is képes igazi ünnepi hangulatba hozni minket.

A csomagolás hagyománya körülbelül a papír feltalálása óta velünk van, szóval elég nagy
pálfordulást jelentene, hogy egyik napról a másikra megszabaduljunk tőle. Nemcsak szép,
de törődést is sugall a szépen becsomagolt ajándék.
Ha nem kellene kibontanunk az ajándékunkat, valamiféle hiányérzet lépne fel, hiszen ez is a
folyamat szerves része, azonban számos, kreatív módja van, hogy a hagyomány
környezetkárosító hatásait csökkentsük: csomagolhatunk szövetanyagokba, használt
csomagolópapírokba, textil-, illetve papírtáskába vagy éppen újrahasznosított papírból
készült csomagolóanyagokba.
Egy kis odafigyeléssel már az idei szezonban elindulhatunk a helyes, környezetkímélő
irányba. Koncentráljunk az egyszerű feladatra: szemeteljünk kevesebbet!
Nézzünk körül a lakásban, a sufniban, a padláson, és használjunk olyan
csomagolóanyagokat, amik már eleve rendelkezésre állnak. Egyébként számos gyártó
kifejezetten karácsonyi csomagolásokkal is forgalmazza termékeit az ünnepi időszakban,
érdemes lehet az ilyen termékek közül választanunk.
Ha mégis a házi megoldás mellett döntünk, nyugodjunk meg, senki sem fog megsértődni
egy kreatív csomagoláson, és bizony környezetünk is meghálálja.

Áldott ünnepeket mindenkinek!

Zsu néni
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Az Állatok világnapja alkalmából Borza Dominik 8.c
osztályos tanuló és édesapja, Borza Sándor galambász
bemutatót tartott iskolánkban október 10-én.

A gyerekek nagy örömére postagalambjaik közül is
hoztak be néhányat, és a rövid, de nagyon tartalmas
és érdekes előadás után a diákok engedhették útjukra
a madarakat az udvarról.

Reméljük többen is kedvet kapnak ehhez a titokzatos
sporthoz!

Dominik rendszeresen versenyezteti galambjait, és
tanulja édesapjától a galambtenyésztést.

A gyerekek sok őket foglalkoztató kérdésre kaptak
választ. Bízunk abban, hogy Sanyi bácsi és Dominik
máskor is ellátogat hozzánk.

Abonyi Csaba és Bori Teréz

Galambász bemutató

Bár van, aki tájidegennek tartja a Halloweent, a

gyerekek nagy része élvezi, ha kicsit mások a

mindennapok.

Az 5.c osztály lánykáival töklámpásokat faragtunk, és

sejtelmesebbé tettük a zsibongót.

Köszönet érte Mező Henrietta szüleinek, akik hoztak

mindenki számára nagyon szép tököket.

Kemény munka volt, de jó móka is. Öröm volt nézni a

kitartó faragás végén a lányok arcán a megelégedést.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy sajnos egyre

többen vannak olyan gyerekek, akik nem tudják

értékelni a társaik és netán tanáraik munkáját.

Fájdalom látni, ha az okoz örömet, elégedettséget

valakinek, hogy tönkre teszi azt, amit mások alkottak,

vagy egyszerűen nem tud vigyázni arra, ami nem

"csak" az övé.

Remélem, belátják, hogy a közösségért tesszük, hogy

szebb, érdekesebb, néha mókásabb legyen a

körülöttünk lévő tér.

Bori Teréz

Halloweeni tökfaragás
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Halloween az Akácfa utcában

Az Akácfa utcában október 31-én utcai csokigyűjtéssel ünnepeltük a Halloweent. Egy Facebook-csoport

segítségével több mint harmincan vettünk részt az eseményen.

Délután 5-kor már mindannyian az utca végén vártuk, hogy kezdetét vegye a játék. Miután mindenki

megérkezett, csináltunk egy csoportképet, és elindultunk. Egy lufival a kapun kellet jelezni, hogy ki vesz részt a

játékban, és ki nem. Persze, ennek ellenére, sok olyan házhoz bekiabáltunk, ahol nem volt kitéve lufi, és már

megtörtént a villanyoltás. Csoportban haladtunk, és ha valaki előre rohant, annak muszáj volt megvárnia a

csapatot, hogy senki se vehessen több cukorkát.

Nemcsak mi, gyerekek, hanem a felnőttek is boldogan vettek részt a mókában. Mindenki jól szórakozott, és

rengeteg csokoládét és cukrot gyűjtöttünk. Amikor véget ért, készítettünk egy utolsó fényképet, és elbúcsúztunk

egymástól.

Jó élménnyel a szívünkben indultunk meg hazafelé. Kihasználtam az alkalmat, és igyekeztem több embert

meginterjúvolni. Érdeklődtem afelől, hogy hogyan érezték magukat, nem volt-e zavaró a nagy tömeg. Az egyik

interjúalanyom azt nyilatkozta, hogy ő nagyon jól érezte magát, tetszett neki a sokaság, a sötétség és persze a

cukor.

Ez az élmény minden résztvevőnek örökre megmarad az emlékezetében.

Simon Flóra Napsugár 6.a

A népmese napja

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult

mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és

a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy

csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint

szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a

népmese napja.

A nap célja, hogy a mesével foglalkozó szakemberek,

valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon

megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar,

mind más népek meséi felé.

Iskolánkban hagyomány, hogy minden évben meseolvasást

szervezünk az alsósok számára. Ilyenkor néhány szépen

olvasó felsős diák meglátogatja az alsó tagozatot. Idén A

pletykás asszonyok című mesét olvastuk az alsósoknak.

Örültem, hogy én is a meseolvasók között lehettem. Jó volt

látni, hogy a gyerekek figyelnek, érdeklődéssel hallgatják a

humoros, szórakoztató mesét.

Györgyövics Enikő 4.b osztályos tanuló a következőt

mondta: „A mese nagyon vicces és tanulságos volt.

Örültem, hogy hallhattam, hogy hogyan olvas egy felsős.”

Boros László 7.b
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A tavalyi év során neveztünk először a Szeresd a Földet!

országos projektversenyre. Több csapat is indult a 7. és 8.

évfolyamból. A végére 3 csapat „maradt talpon”.

Nagy örömünkre a 8. osztályosok egyik triója megnyerte

(megosztott első hellyel) az országos megmérettetést. A csapat

tagjai voltak: Molnár Emma, Nagy Dóra Mária és Simon

Boglárka Eszter 8.c osztályos diákok.

A 7. osztályos fiúcsapat is dobogós helyen végzett, országos

harmadikként. Tagok voltak: Lovas Dávid és Páger Máté 7.c

osztályos diákok.

Nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Az idei tanévben is több csapattal indultunk a versenyen.

Bízunk abban, hogy ők is sikeresen szerepelnek. Talán még

ennél is fontosabb, hogy a feladatok megoldása során erősödik

a csapatszellem és sokat fognak tanulni a gyűjtőmunka során.

Abonyi Csaba és Bori Teréz

SZERESD A FÖLDET! ORSZÁGOS PROJEKTVERSENY

KÖSZÖNJÜK ISKOLÁNK ALAPÍTVÁNYÁNAK 

A VERSENYEKHEZ VALÓ TÁMOGATÓ HOZZÁÁLLÁSÁT!

Évről évre iskolánk minden évfolyamon több

csapattal is benevez a Bolyai anyanyelvi

csapatversenyre. Sokszor értünk el szép

eredményeket, iskolánk csapatai több

alkalommal az országos fordulón is részt vettek.

Az idei verseny körzeti fordulóján iskolánkból a

legjobb eredményt a 7.b osztály csapata érte el:

6. helyezett lett. Csapatnevük: Némedisiek.

Csapattagok: Bigai Jázmin, Boros László,

Szántai Péter.

Gratulálunk nekik!

György Erika

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY
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A FANTÁZIA Alapfokú Művészeti Iskola

Kézműves Tanszaka kihelyezett tagozatként működik

iskolánkban. Azt hiszem, mondhatom, hogy évek óta

sikeres a diákok körében.

Igen magas csoportlétszámokban dolgozunk. Fontos

feladat nemcsak a technikák elsajátítása, hanem az

egymásra figyelés és a türelem gyakorlása is. Ez sem

egyszerű feladat.

Főként alsó tagozatos gyerekek látogatják a

foglalkozásokat, azonban vannak nagyon kitartó

diákjaink, akik még hetedik osztályosként is időt

szakítanak arra, hogy velünk alkossanak. Pár éve még

nyolcadikos fiúk is látogatták az órákat, amíg el nem

kezdődött a felvételire való komolyabb felkészülés.

Nagy öröm volt a jelenlétük.

Azok a gyerekek, akik rendszeresen látogatják a

foglalkozásokat, tanév végén bizonyítványt is

kaphatnak. Ennek feltétele még az aktív és eredményes

munka. Szerencsére ezzel nincs gond. Nagyon

szorgosak a gyerekek, és évről évre szebbnél szebb

alkotások kerülnek ki a kezük közül.

Többen már évek óta a csoport tagjai, és egyre

ügyesebbek, türelmesebbek. Gyakran szervezünk

iskolai kiállításokat, illetve segítünk az Halászy Károly

Művelődési Ház és Könyvtár műsorainak színesebbé

tételében.

Az önkormányzatunknak hála a tandíj igen csekély,

mert a képviselőtestület évek óta megszavazza a

kiegészítést a némedi gyerekeknek.

A művészeti iskola kuratóriumának elnöke, Böröcz

Tamás és Jobbágy Ilona, aki a némedi tagozat

munkáját irányítja, sok támogatást nyújt ahhoz, hogy

alapanyagban ne legyen hiány, és többféle technikát

kipróbálhassanak tanítványaink.

Szerencsére a gyermekek szülei is nagyon pozitívan

állnak a munkánkhoz, ők is gyakran segítenek

különféle alapanyagok ajándékozásával. Köszönettel

tartozunk nekik is.

Azt gondolom igazán jó hangulatú, mozgalmas órákon

vehetnek részt a gyerekek. Bízunk abban Csaba

bácsival, hogy továbbra is mosolygósan fogadnak

minket minden alkalommal a kicsik és nagyobbak is a

foglalkozáson.

Bori Teréz

KÉZMŰVES „SZAKKÖR”
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Azért szeretek járni énekszakkörre, mert sokat énekelünk, játszunk, és más izgalmas dolgokkal

foglalkozunk. Azoknak ajánlom, akik szeretnek énekelni.

Mónus Csenge 5.a

Azért járok énekszakkörre, mert szeretek énekelni és többet tudni.

Stanev Jáde 5.c

Azért jöttem, mert szeretem a zenét. Az énekszakkör nagyon jó!

Boldis Emma 5.a

Azért járok énekszakkörre, mert lehet barátokat szerezni. Nagyon menő dolgokat tanulunk! Sokat játszunk

is!

Kecskeméti László István 4.c

Azért jó az énekszakkör, mert mindig szuper dolgokat csinálunk, és mindig megtanulunk egy új számot.

Szoktak jönni zenével foglalkozó emberek, akik beszélnek a zene szépségeiről. Mindig örömünket leljük a

zenében.

Dobóczi Noel 5.c

Gyere el! Nagyon jó lesz!

Surányi Bálint 5.a

ÉNEKSZAKKÖR

Szerdánként a 7. órában az I./8-as teremben

Kedves Diákok!

Benkó Péter bácsi szerdán a 7. órában

fergetegesen jó énekszakkört tart az I./8-as

teremben. Játszunk és énekelünk, új dalokat is

tanulunk, amiket órákon nem veszünk.

Szeretettel ajánlom mindenkinek!

Deutsch-Kasó Márton Gábor 5.a

Október26-án 

vendégünk volt dr. 

Borbás István, aki 

a pánsípot mutatta 

be nekünk.
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70 éve, 1952. november 1-jén végrehajtották az első

kísérleti hidrogénbomba-robbantást. A program vezetője

Teller Ede volt.

120 éve, 1902. november 2-án megszületett Illyés Gyula

Kossuth-díjas költő, író, műfordító, szerkesztő, az MTA

tagja.

130 éve, 1892. november 3-án kezdte meg működését a

világ első automata kapcsolású telefonközpontja.

100 éve, 1922. november 4-én Howard Carter megtalálta

Tutankhamon fáraó sírkamráját Egyiptomban.

100 éve, 1922. november 14-én megkezdte rádióadását a

BBC.

60 éve 1962. november 18-án megszületett Kirk Hammett, a

Metallica szólógitárosa.

130 éve, 1892. november 19-én megválasztották

Magyarország első polgári származású miniszterelnökét:

Wekerle Sándort.

110 éve, 1912. november 20-án megszületett Habsburg Ottó

politikus, író, az utolsó Habsburg trónörökös.

170 éve, 1852. november 23-án először szereltek fel

postaládákat.

220 éve, 1802. november 25-én a magyar nemzetnek

ajándékozta könyvtárát és magyar történelmi gyűjteményét

gróf Széchényi Ferenc, Széchenyi István édesapja.

Összeállította: Banka Zoltán

Novemberben történt….
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Tudod-e? Világos-e? Jól használod-e?

Az -e kérdőszócska mindig az állítmányhoz kapcsolódik. Ugye

ezt már a hetedikesek is értik?

Vagyis így ne: Nem-e tudod? Meg-e írtad?

Manapság a lámpát felkapcsoljuk és lekapcsoljuk. Az

olajlámpák idejében meggyújtották, eloltották. Ez utóbbi

kifejezés az ipari forradalmat is túlélte, és ma is mondhatjuk,

hogy eloltjuk a lámpát.

Na de feloltani? Azt már nem!

Ha valamire azt mondom, hogy az enyém, a tied, az övé, akkor

pontosan tudom, hogy kinek a birtokában van, hiszen a

birtokos névmás kifejezi. Az -é birtokjelet olyan szavak után

tesszük, amelyek önmagukban nem fejezik ki a birtokviszonyt.

Tehát: Dávidé, Zsoltié, Marcié, az osztályé, valakié.

Így ne: enyimé, tiedé, övéké…

És még egy klasszikus: egyelőre itt tartunk. Egyelőre még nem

adtam neked 1-est ezekért a nyelvhelyességi hibákért. De

ezután elvárom, hogy helyesen használd!

Az egyenlőre mást jelent: egyenlő + re. Például: egyenlőre áll

a meccs, mivel 2-2 az eredmény. Vagy: egyenlőre vágom a

szeleteket, hogy mindenkinek ugyanannyi csokitorta jusson.

Egyelőre ennyi!

György Erika
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nyELVI kérdések

Ne csak a külsőd legyen helyes, hanem a beszéded is!

ÍGY NE!

Nem-e tudod? Meg-e írtad?

Feloltani a lámpát? Azt már nem!

Így ne: enyimé, tiedé, mienké, 

tieteké, övéké…

ÍGY AZTÁN NE!
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Könyvajánló

A könyvsorozat, amit minden tininek (lánynak ☺) el kellene olvasnia!

Leiner Laura: A Szent Johanna gimi

Akár igaz történet is lehetne a könyvbéli 9.b élete.

Egy összetartó osztály mindennapjaiba pillanthatunk be, ahol mindenki

megtalálta a saját helyét.

Személyes kedvencem a karakterek közül nincs, nagyon különböző

egyéniségek.

Csak ajánlani tudom, szórakoztató, humoros történet.

Mráz Adrienn 8.a

Könyvtárajánló – Könyvtári órák

Olvasnál valami jót? Nincs meg otthon? Nem is tudod,

mit olvass? Látogass el a könyvtárba! Biztosan kapsz

ötletet, és találsz kedvedre való könyvet.

Novemberben több osztály is részt vett a Halászy Károly

Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári óráin.

A nyolcadikosok a továbbtanulásról és a középiskolai

olvasmányokról beszélgettek. Erika néni megmutatta, a

könyvtár honlapjának használatát. Az óra végén

könyveket kellett keresni a megadott témában.

Az ötödikesek megismerkedtek a könyvtári rendezési

elvekkel, majd Fekete István A koppányi aga

testamentuma című regényébe nyerhettek izgalmas

betekintést. Még Babocsai László és Oglu aga szerepét is

magukra ölthették, és eljátszhatták a párviadalt.

Köszönjük Inci néninek és Kiss Erika néninek a

hangulatos és tanulságos foglalkozásokat!

Mráz Adrienn 8.a és György Erika
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Idén 220 éves az Országos Széchényi Könyvtár. (Lásd a 18. oldal utolsó

mondatát.)

Ebből az alkalomból nagyszabású állandó kiállítás nyílik az OSZK-ban, amely

minden korosztály számára érdekes, és december 3-ig ingyenesen látogatható.

Érdemes megnézni!
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Minden országnak van,

Egy-egy becses dolga.

A mi hazánknak is van elég,

Például a magyar vizsla.

Ott van még a Rubik-kocka,

A hortobágyi palacsinta.

De mondhatnám a tollat,

Hologramot, töltött káposztát,

Országházat, Balatont, Tiszát.

Mindent felsorolni lehetetlenség,

Ezért most ennyi elég.

A magyar nép

A nyugat és a kelet között

Egyszer egy kis ország nőtt.

Lovas népből állam lett,

Aki nemcsak szenvedett.

Volt Nobel-díj, sok találmány,

Őrizendő hagyomány.

Az összetartás nem veszélyes,

Jövőképünk így lesz fényes.

Hungarikumok

Hortobágyon vizsla jár,

Keresi a kolbászt.

Csak megy, megy meg sem áll,

A Tiszáig elsétál.

A népviseletet tisztelő lány

Odamegy hozzá

Megkínálja eleséggel,

S továbbáll.

Diák Órai Munkák

Hungarikumok (etikaóra 6.osztály)
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Szóviccek elviselhetetlen formában
Simon Flóra Napsugár 6.a

Flóra vs. Tanárok 
(Tényleg megtörtént!)

- Tanár úr kérem! Közeleg a karácsony. Hadd játsszuk végig az órát!
- Rendben. Akkor játsszuk azt, hogy kijössz felelni, és én ''játékból'' beírom az 1-est.

- Csöndesebben gyerekek! Az egész folyosó tőletek zeng! Hang nélkül, ha kérhetem!
- Tanár úr, de a Hang nélkül egy horrorfilm.

- Tanár úr! Milyen j-vel írjuk a kamiont?
- Alsónémedin ly-vel, Budapesten j-vel, Miskolcon pedig q-val.

- Elég a beszélgetésből! Szeretnék órát tartani!
- Levegyem a falról?

Hangosan olvasom a tanár pólóját:
,,I have got 99 problems”.
- Magának 99 problémája van?
- Igen, és te vagy a századik.

Rém okos válaszok: töri

Kit nevezünk lovagnak?
A földesúr izmos változatát.
Mit tartalmazott a jobbágyrendelet?
A jobbágyokat robotokra kell cserélni.
Hogyan került trónra Luxemburgi Zsigmond?
Ráült.
Sorold fel a hét vezért!
Álmos, Előd, Ond, Kond, Hapci, Tudor, Vidor.

HUMORGÁS
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