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Szerkesztőbizottság:                            Felügyelő tanár: 
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Molnár Viktória, 1.A 

Lancz Niki, kvartó 

Cséfalvay Karolina, 1.A – képek 

Fehér Bianka, 1.A – külső munkatárs 

Somogyi István, 1.A 
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Kifaggattuk  iskolánk kvartós diákját, Seregi Karolinát a kajakos sikereiről: 

M.I. – Mikor és miért kezdtél el kajakozni?                                                                                                            

S.K. – 2009 áprilisában határoztam el, hogy beszállok a magyar kajakos csapatba. Már 

régóta szemeztem anyu érmeivel az üvegszekrényben. Úgy gondoltam akkor, hogy 

nem lehet olyan nehéz, szerettem volna magam kipróbálni benne. 

M.I. – Mit gondolsz így, hogy 6 éve űzöd ezt a sportot? 

S.K. – Hát már nem tudnám azt mondani, hogy könnyű. Évről évre nehezebb, az 

ellenfelek is erősebbek. 

M.I. – Emlékszel még az első versenyedre? 

S.K. – Igen. Pozsonyban volt, K1-ben indultam két kilométeren. Négyen voltunk 

mezőnyben, és végül nyertesen szálltam ki a hajóból. 

M.I. – Melyik elért eredményedre vagy a legbüszkébb? 

S.K. - A többszörös szlovák bajnoki címemre, de ezen kívül természetesen a többi 

eredményemre is büszke vagyok. 

M.I. – Melyik volt a legrosszabb helyezésed? 

S.K. – Egyéniben 3. helyezett lettem Szlovákián belül, már nem emlékszem melyik 

versenyen konkrétan. 

M.I. – Ez egyáltalán nem rossz, bárki megirigyelné akár ezt a helyet is.  Mennyire 

vagy jóban az ellenfeleiddel? 

S.K. – Ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. Ismerjük egymást és szerintem jól 

viszonyodunk egymáshoz. Többen is nagyon jó barátaim. 

M.I. – Mit gondolsz, mennyiben más , hogy az anyukád edz téged? Könnyebb vagy 

nehezebb? 

S.K.  – Biztos, hogy nehezebb. Nehéz különbséget tenni a lánya és az edzettei között. 

Viszont, ha valamit elrontok vagy hasonló, nem elnézőbb velem, mint mással, szóval 

mindig igyekszem a maximumot hozni, hogy büszke legyen rám. 

M.I. – Volt, hogy valamit fel kellett adnod a sport miatt? 

S.K. – Igen, többször is. Kevesebb időt tudok fordítani a barátaimra, volt, mikor ki 

kellett hagynom egy kisebb kirándulást is. Nyáron sem tudok sokat lustulni, vagy 

kijárni a barátok közé, mivel az edzések akkor sem szünetelnek. 

M.I. – Értem. Köszönöm a beszélgetést, gratulálok az eddigi eredményeidhez és sok 

sikert a továbbiakban is! 

L.N. 
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VÁROK … 
 

 

Nagyon hiányzol minden nap,  

Megijedek, hogyha látlak.  

Mire gondolsz, ha rám nézel?  

Elmondhatatlan, mit érzek. 

 

Pillantásod átjár mélyen,  

Megbénít az érintésed; 

Boldogság és félelem  

Egybeforrnak lelkemben.  

 

Semmihez sem fogható,  

Veled minden nagyon jó.  

Tarts meg engem! Vigyél el! 

Nem érdekel senki sem.  

 

Tudod, veled minden más, 

Tudom, ez így csalódás.  

Mit tehetnénk, nem tudom.    

Szálljon messze bánatom! 

 

 

 

 

 

 

 

Bár még egyszer láthatnám 

Szép szemed ragyogását!  

Látnám benne azt a fényt,  

Amit soha senkinél.  

 

Reménykedve várok rád,   

Nem tudod, mennyire fáj;  

Mégis úgy érzem, megéri,  

Te vagy az, ki szívem megérti.  

 

Szívem kedves őrzője,  

Lelkitársam örökre,  

Te vagy, Te vagy mindenem,  

Az is maradsz: egyetlen! 

 

 

F.B. 

 

Hogy megismertelek, 

Megbánni soha nem fogom, 

Elvészni az arcod, 

Sohasem hagyom. 

 

De lehetett volna máshogy is, 

Most pedig igy fekete lett nekem az 

élet, 

De nem bánom, mert 

Pirkadat előtt van a legsötétebb. 

 

Lehet jön valaki más, 

Aki jobb, kedves, 

De ha akarnék se találnék 

Nálad szebbet. 

 

 

Hiányozni fogsz, 

De ha szerinted jobb ez így, 

Fura volt az elmúlt év, 

De maradjon meg csak egy fekete 

foltként. 

 

Remélem, emlékezni fogsz rám 

A későbbiekben is, 

Fogod tudni, ki voltam, 

Aki szeretett, s aki hitt. 

 

De reménynek már nyoma se, 

Rég eldőlt romokba. 

Ám sose feledd: 

Szerettelek volna. 
  Anonymus

Szerettelek volna ... 
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Iskolánk legifjabb tanulóival 
 

Riporterünk legutóbb beszámolt Nektek egy kínai turnéról. A mostani riport 

talán nem ennyire nemzetközi, de számunkra legalább ennyire érdekes. Megkérdeztük 

ugyanis iskolánk legifjabb növendékeit, miért választották következő lépcsőfoknak ezt 

az iskolát, valamint mi a véleményük tanintézményünkről így, az első hónapok után.     

Csupa kedves, aranyos, mosolygós gyerekkel beszélgethettünk.             
 

R: Mondjátok, miért döntöttetek úgy, hogy ilyen fiatalon gimisek lesztek? 

P1: Szerintem sokunkat a szüleik küldtek, mivel az idősebb testvérek, rokonok is ide járnak. 

P1: Azt mondták, hogy itt jó a kaja. /nagy nevetés/ 

P3: Hát, én alapból szeretek tanulni, meg sok barátom is jött ide, így kicsit ők is húztak. 

R: Miért pont ezt az iskolát választottátok? 

P: Ez a legközelebbi, jó hírű iskola, tehát ez „lett a nyerő“.   

R: Milyenek voltak a kezdetek?  

P1: Hát... rögtön az első héten összetörtük a mosdót... 

P2: Nekem a tanárok kiabálása (grimasz) ugrik be, ha a kezdetekre gondolok... 

P3: Akkor még csak ismerkedtünk egymással és a környezettel. 

R: Milyen az osztályközösség? Jóban vagytok, esetleg sok a vita? Kialakultak már 

bizonyos klikkek (csoportok) ? 

P: Már sokkal összetartóbbak vagyunk. Ha vitáink vannak, azokat is szemtől szembe 

megoldjuk. Mi nem „tagolódunk“. 

R: Mi itt a legjobb? 

P1: A büfés néni!  

P2: Tetszik, hogy lehet ping-pongozni a szünetekben. 

P3: Nagyon tetszik, hogy a biológia és a fizikateremben lépcsőzetesen vannak az 

ülőhelyek. 

P4: Nagyon jók a szakkörök és nagyon örülünk, hogy lehet kosármeccsre járni!  

R: Milyenek a tanárok? 

P: Olyan normálisan tanárszerűek... nagyon szigorúak... 

R: És az nem lehet, hogy ha netalán hangosabbak veletek, annak oka is van? 

P: /hangos nevetés/ De, ebben biztosak vagyunk. 

R: Eláruljátok, ki a kedvenc tanár, vagy ez titok? 

Nos, a prímósok kedvenc tanár címe megoszlik Veres Gábor és Haluska Sándor tanár 

úr között.  Természetesen kíváncsiak voltunk a női győztesre is, ebben a kategóriában 

Angyal Ilona tanárnő győzött, második helyen Both Andreával. 

 

Ezzel az aranyos „versennyel“ végződött az idő, melyet a prímósokkal tölthettünk. 

Kívánunk nekik sok sikert és remek élményeket az elkövetkezendő nyolc évben! 

V.ZS. és  T.V. 
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Antigoné gondolatai halála előtt 
 

Élve bezártak elhagyatott síromba, 

Mint egy szegény madárkát kalitkájába. 

Tőlem nem csak szabadságot loptak el, 

Hanem e barlang koporsómként is felel. 

A katonák érzelemmentes arccal itt hagytak, 

Egy hatalmas kővel az élettől elválasztottak. 

Nem látom többet se Napot, se Holdat, 

Nem érzem többé csodálatos illatokat. 

Nem beszélek többet húgommal, 

Ki félt szembeszegülni királyunk parancsával. 

De nem bántam meg tettem, nem én! 

Hisz igazságérzetünk feladni mit ér? 

Eltemettem testvérem, Polüneikészt, 

Fivérem is megérdemelt egy rendes temetést. 

Még ha ezzel saját halálomat is idézem elő, 

Lelkiismeretem tiszta maradt, s csak ez a fő. 

Kreón záratott ide, mégsem ő lesz gyilkosom, 

Ezt az elégtételt megadni nem szándékozom. 

Inkább saját fátylam végezzen velem, 

S juttasson el a pokol tüzére engem, 

Hisz minek késlekedjek, 

A halált elkerülni úgysem lehet. 

Maradék bátorságomat is felhasználván, 

Most én látogatok el hozzá.     

Csiba Klaudia - 1.B 
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 Karácsonyi készülődés 
 

Kinéztem az ablakon. A hűvös szél átfújt a kopár fák ágai között. Mikor lett ilyen 

rossz az idő? Az asztali naptáramra néztem. Hisz már december van. Néhány nap 

múlva karácsony.         

Pár napja éreztem valamilyen illatot. Mennyei volt. Hirtelen képtelen voltam 

megállapítani, minek van ilyen illata, de abban biztos voltam, hogy már ettem ilyet. 

Kiszaladtam a konyhába, ahol anyu mézeskalácsot sütött. Az íze is olyan finom volt, 

mint az illata, ha nem finomabb.                                                                                           

Egyik nap arra ébredtem fel, hogy valami eltört. Az ebédlőben láttam, ahogy anyu 

karácsonyi díszeket tartalmazó dobozokkal egyensúlyoz. Aznap feldíszítettük a lakást. 

Elfogott minket a karácsonyi hangulat.                                                                                                

Ezt követően rájöttem, hogy még nem sikerült beszereznem egy ajándékot sem. 

Gyorsan összeírtam egy listát. A következő hét végére minden név mellé került egy 

pipa. Nyugodtan dőltem hátra. Csodáltam a karácsonyi díszeket, csillag alakú 

mézeskalácsot ropogtattam, a kedvenc magazinom karácsonyi kiadását lapozgattam, 

de valami hiányzott. Talán a karácsonyfa?! Dehogyis! Azt mindig közvetlenül 

szenteste előtt díszítjük fel. Akkor viszont mi hiányzik? Teljes erőfeszítéssel ezen 

gondolkoztam. Elkezdtem magamban dúdolni: „Hull a hó, hull a hó, minden 

hófehér…”  Hát persze! Nincs hó! Pedig milyen jó lenne, ha havazna egy keveset, 

legalább szimbolikusan.                                                                                                              

Eszembe jutott valami, amivel feldobhatnám egy kicsit a hangulatot. Zene.  

Bekapcsoltam egy karácsonyi CD-t. Mindenkire csodás hatással volt.            

Szerintem mindenki már nagyon várja ezt a gyönyörű ünnepet! Ha minden fontos 

előkészület megvan, már csak annyi a dolgunk, hogy türelmesen várjunk. Biztosan 

varázslatos karácsonyunk lesz. 

F.B. 

Filmajánló 

LOL (Laughing Out Loud)  

2012 

romantikus vígjáték 
 

Lola (Miley Cyrus) egy átlagos, gimis lány, aki élvezi az életet pasijával Chaddel 

(George Finn) és legjobb barátaival: Emilyvel (Ashley Hinshaw), Janice-szel (Lina 

Esco), Kyle-lal (Douglas Booth). Amikor visszatérnek az iskolába, Lola megtudja, 

hogy Chad megcsalta őt a nyári szünet alatt, ezért szakít vele. Kyle és Lola kapcsolata 

nem éppen zökkenőmentes, ugyanis rájönnek, hogy éreznek egymást iránt valamit. 
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Lola szülei, Anne és Allen (Demi Moore, Thomas Jane) elváltak, de titokban továbbra 

is szexuális kapcsolatot folytatnak egymással. A hétvégére elutaznak közösen egy 

wellness hétvégére. Lola anyja távollétében bulit rendez, ahová minden barátját 

meghívja. Legnagyobb szerencsétlenségére anyja wellness hétvégéje nem úgy sikerült, 

ahogyan ő azt várta, ezért hamarabb tért haza. Enyhén szólva nem volt éppen 

elragadtatva attól, ami otthon várta. Haragjában azt a döntést hozta, hogy Lola nem 

mehet el a párizsi osztálykirándulásra. Viszont döntését megváltoztatta, mikor 

találkozott egy jóképű rendőrtiszttel, Jamesszel (Jay Hernandez), akivel elkezdett 

randizni. A különböző iskolai események után elérkezett a párizsi kirándulás napja: a 

repülőn Kyle odaül Lola mellé s ad egy puszit a homlokára. Párizsban francia 

családoknál voltak elszállásolva. Természetesen Lola és Kyle külön családnál voltak, 

ezért Lola kénytelen volt titokban kilopódzni Kyle-hoz. Ami ott történt, azt csak a 

filmből tudhatjátok meg! ☺ A hazatérés után Lola összeveszik édesanyjával, s 

apjához költözik, de természetesen a film végén kibékülnek egymással.                             

Szerintem ez egy nagyon jó film és ajánlanám mindenkinek két okból is:                                         

1. Bizonyára sokan vagytok úgy, hogy éreztek valamit legjobb fiú barátotok iránt. Ez a 

film egy jó tanács lehet arra, hogy esetleg bevalljátok, amit éreztek, mert fiú-lány 

között nincs barátság, hiszen köztudott, hogy előbb-utóbb az egyik fél mindig többet 

fog érezni. Na és ki tudja? Lehet, hogy viszonozzák is az érzéseiteket.                                                

2. A legtöbben biztos sokat veszekedtek anyukátokkal... Ez a film tanulság lehet abból 

a szempontból, hogy bár a sok veszekedés ellenére, mindig visszatalálunk az 

anyukánkhoz, mert ő hozott a világra bennünket, és az anyai szeretet semmihez sem 

viszonyítható.  

T.V. 
 

BARÁTSÁG - IGAZ BARÁTSÁG 

 

Bizonyára legtöbbeteknek furcsa, hogy miért adtam ezt a címet ennek a cikkemnek, 

mert a barátnak mindegyiknek igaznak kell lennie. Hát sajnos ki kell, hogy 

ábrándítsam azokat, akik ezt gondolják, mert ez nem így van. Barát és igaz barát 

között óriási nagy a különbség! Sokak szerint a barátság abból áll, hogy eljárunk 

egymással bulizni különféle szórakozóhelyekre és hajnalig bulizunk. Sosem 

veszekszünk, hanem mindig kedvesek vagyunk egymással és minden csupa rózsaszín 

felhő, mint a mesékben. Ez mind szép és jó, csak akik ezt így látják, azok 

álomvilágban élnek. Mivel: egy igaz barát akár éjjel is képes felvenni a telefont, ha 

hívod; bármilyen problémád van meghallgat és tanácsot ad, segít neked például                           

a házimunkában vagy a tanulásban; együtt sír és nevet veled (észreveszi, ha rossz 

kedved van, ill. ha csak színleled, hogy jól érzed magad); ha elmondasz neki 

valamilyen titkodat akkor tudod, hogy az csak és kizárólag kettőtök között marad...                 

és az utolsó, de egyben a legfontosabb dolog: nem hazudik a szemedbe, hanem mindig 

az igazat mondja, még ha tudja is, hogy fájni fog!! 
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A tulajdonságokat már leírtam, tehát ezután már nincs más hátra, mint a zárószó, 

illetve tanácsnak is felfogható gondolat: „Inkább legyen 1 igaz barátod, aki mindig 

mindenben melletted áll, mint 100 kétszínű, aki csak előtted teszi a szépet, de a hátad 

mögött lemond“ - mert az az igaz barát, aki nemcsak neked mondja a jót, hanem 

másoknak is szépeket/jókat mond rólad. 

T.V. 

A szalagavató 

 

Az idei szalagavatóra november 27-én került sor az iskola aulájában. A szalagavató 

lefolyásáról és hangulatáról a negyedikes Vida Anikó számol be nekünk.  
 

M.I.: Milyen a negyedik osztály? Miben más, mint az előző évfolyamokban? 

A.: Negyedikben már nagyobbak az elvárások, a tanárok keményebbek velünk 

szemben. Többet kell tanulni, óriási a stressz is az érettségi miatt. Csak a választott és 

kötelező tantárgyakat tanuljuk. 

M.I.: Milyen tantárgyakból fogsz érettségizni? Miért pont ezeket választottad? 

A.: A biológiát és a matekot választottam érettségi tantárgyként a kötelezők mellett, 

mivel ezek érdekeltek a legjobban. 

M.I.: Annyi tanulás mellett hogy van időd a különböző versenyekre? 

A.: Ebben az évben csak a magyar irodalmi Legere elnevezésű versenyre készültem, 

ami december 11 -én letelt. 

M.I.: Nemrégiben volt a szalagavató... Ha jól tudom, az iskola történetében ti 

táncoltatok először palotást. Honnan jött az ötlet? Hol és hogyan gyakoroltatok? 

A.: Eredetileg saját táncos, esetleg népmesés műsort szerettünk volna, de végül                              

a palotás táncfajta nyert. A kultúrház jelenlegi igazgatója, Nagy Myrtill volt a 

tánctanárunk. A szalagavató előtti napokon keményebben gyakoroltunk a 

tánclépéseket, az iskolában péntekenként kb. fél négyig.  

M.I.: Hogyan zajlott az ünnepség? Milyen volt a hangulat, és hogyan éreztétek 

magatokat? 

A.: A hangulat fergeteges volt. Az oktávó és a negyedik osztály kétoldalt vonult fel                            

a színpadra. Az ünnepség versmondással kezdődött, majd az igazgató és a helyettes 

kapott először hosszú  szalagot, amit két leány adott át. Majd következett a két 

osztályfőnök, akinek két fiú tűzte ki a szalagot. A ceremónia következtében először                                

az oktávósoknak, utánuk pedig a negyedikeseknek tűzték ki a szalagokat.                                      

A pohárköszöntő és egy kis pihenés után elkezdődött a tánc, a fiúk piros kitűzőt,                                   

a lányok piros masnit kaptak a kezükre. A vacsora után következett a két osztály 

kisfilmvetítése. Éjfél körül pedig az ajándékátadást követte a torta. A zenét                                           

a Csavargók c. zenekar szolgáltatta. Nagyjából hajnal 5 -ig tartott a buli. 

M.I.: Érettségi után mik a terveid? Mit szeretnél továbbtanulni?  

A.: Pontos elképzelésem még nincs, szívesen lennék tanár vagy újságíró, esetleg 

szeretnék a médiában dolgozni. 

M.I.: Köszönjük szépen, hogy szakítottál ránk egy kis időt, további sok sikert 

szeretnénk kívánni az érettségihez és a tanulmányaid folytatásához! 

M.V. 
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Könyvajánlók 
 

Rafal Kosik: 

Félix, Net, Nika és A Láthatatlan Emberek Bandája 
 

Hogy miről szól? Ah, semmi extra, csupán három, tizenhárom éves 

kiskamasz, akik egy új iskolában különböző kalandokba keverednek. 

Például szellemeknek segítenek eljutni a túlvilágra. Jah, hogy nem 

mondtam? Az egyikük nagymamáját boszorkányságért elítélték és az 

unoka örökölte a képességeit. Aztán létrehozzák a világ első 

mesterséges intelligenciáját. Mi? Hogy ezt is kihagytam? A másikuk 

informatikai zseni. Nem, nem túlzok. Tényleg zseni. Hogy ez ne 

legyen elég, ufókat kergetnek, sőt, le is fényképezik, pedig radioaktív 

sugárzás védi a csészealjat, ami kiiktat minden elektromos kütyüt. 

Gondolom, már meg sem lepődtök, hogy a harmadik gyerek a 

mechanika királya. Neki ez semmiség! De persze ez mind csak melléktörténet. A 

srácoknak ugyanis ennél komolyabb dolguk akad: ki kell iktatniuk egy elkaphatatlan 

maffiabandát! Vajon sikerül nekik? Olvassátok el, hogy rájöjjetek erre, és még sok 

izgalmas dologra. De hogy kerül ide aszpirin és C-vitamin? 

 

Ransom Riggs: 

Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei 
 

A könyv Jacob Portman, a 16 éves amerikai fiú történetét meséli 

el. Jacob egy kifejezetten neveletlen, kezelhetetlen fiú, furcsa 

nagypapával. Az öregúr ugyanis mindig egy árvaházról mesél 

unokájának, ahol ő is felnőtt. Az ott élő gyerekek egytől egyig 

különlegesek voltak, és szörnyek üldözték őket. Főhősünk, holott 

szerette ezeket a meséket, mégis biztos volt benne, hogy csak 

mesék, egészen addig, amíg imádott nagyapját meg nem ölik 

valamilyen furcsa lények.                                                                

Rannsom Riggs fantasztikus stílusa csak még inkább kiemeli a 

történet nagyszerűségét. Ami a legjobban megfog benne, az 

mégis talán a fényképek. Az író érdekes, öreg fényképeket 

gyűjtött a nagyvilágból, amelyek mintha csak a történethez lettek 

volna kreálva. Furcsán valóságossá és ijesztővé téve ezzel                             

.                                 a könyvet.    

V.ZS. 

V.ZS. 
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Fiatal aktivistákat keres a somorjai Vöröskereszt! 

Bele szeretnél kóstolni egy önkéntes munkájába, megtanulni az 

alapvető elsősegélynyújtó és életmentő technikákat, vagy csak 

segíteni szeretnél a rászorulókon? Ha szívesen részt vennél a 

Vöröskereszt munkájában, vagy tanulni szeretnél tapasztalt tagjaitól 

jó helyen jársz! A Somorjai Vöröskereszt fiatal önkénteseket 

toboroz, akik szívesen bekapcsolódnának az általuk megszervezett 

akciókon, mint például véradáson, ruhabörzén, oktató előadásokon 

óvodások és kisiskolások részére vagy az elsősegélynyújtó verseny 

szervezésében.  Ha a felhívás felkeltette az érdeklődésedet 

jelentkezz Bankó Katánál az 1.B -ben! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Békés ünnepeket                                         

és sikerekben gazdag                            

boldog új évet                                

kívánunk Nektek                                   

.                   

                  M.I.!! 
 


