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A szenci szakközépiskola és gimnázium hébe-hóba megjelenő lapja 

Mivel iskolaújságunk idén először jelenik meg, 

azt kellene írnom, hogy üdvözlök mindenkit újra az 

iskolapadban. De így, december kezdetén, ez már 

aligha aktuális. Mégis, az elsősöknek kijár egy nagy 

„ÜDV NÁLUNK ÉS SOK SIKERT A JÖVŐBEN!“ 

Ahogy azt mindnyájan tudjátok, megrendezésre 

került az idei év szalagavatója, amire minden negyedik 

osztályos diák a lehető legnagyobb odaadással és 

feszült munkával készült. Tény, hogy a tanulást se sza-

bad elhanyagolni, de amikor az ember élete egyik 

legemlékezetesebb estéje előtt áll, aligha képes 

a tanulásra összpontosítani. A várakozás feszültségét – 

úgy hiszem – mindenki érezte az iskola épületében 

kavargó levegőben. Mind a diákok, mind a tanárok  

készülődtek a várva várt napra, hogy megünne-

pelhessék tanulóik sikerét. 

De vigyázat. Amikor azt mondom, hogy ők 

is készülődtek, azt nem úgy értem, hogy mani-

kűröshöz vagy fodrászhoz szaladtak. Nem 

bizony! Volt, aki a díszítésben segítkezett, volt, 

aki az értesítők elkészítésével fáradozott, vagy 

az osztálykönyv és az igazgatónő elrablását 

akadályozta meg  kisfilmünk sikeres elkészülésé-

nek érdekében. Természetesen magát az 

igazgatónőt se hagyhatjuk ki, aki az 

előkészületek egész menetét kézben tartotta. 

Ha már úgyis a szalagavatónál tartunk, 

szeretnék megköszönni mindent azoknak 

a harmadikosoknak, akik voltak olyan kedvesek, 

és elvállalták a pincérkedés nehéz és fárasztó 

munkáját. Tudom, hogy majdnem hajnalig dol-

goztatok és ezt sose fogjuk elfelejteni nektek. 

Bár a szalagavató szép volt, jó volt,  mégis 

elmúlt, és az idő nem áll meg. Iskolánk élete za-

jos, mozgalmas  és tele van kalandokkal. Ahogy 

az elmúlt pár hónapban, úgy a jövőben is kirán-

dulásokra számíthatunk, emlékeket gyűjthetünk, 

és igen, a szelfik se maradhatnak el kedves  lá-

nyok és fiúk! ;)  

Szabó Eszter (IV. O) 

SZALAGAVATÓZTUNK... 
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AVATÁS – ELSŐS SZEMMEL 

2016. október 27-én került sor iskolánkban 

az elsősök immatrikulációjára. Idén bennünket, 19 

elsőst, 16 óvónőképzős és 3 gimnáziumi tanulót 

avattak fel a harmadikosok. 

Az immatrikuláció a harmadikosok kis 

műsorával kezdődött, utána mi adtuk elő ének- és 

táncösszeállításunkat, amit a diáksereg nagy 

tapssal jutalmazott. Majd pedig elkezdődött az 

igazi avatás. A harmadikosok négyes csoportokra 

osztottak bennünket. A téma a Harry Potter volt, 

ezért a csapatok is a regényből kapták a nevüket, 

például: Dumbledore serege vagy Voldemort 

serege. Voltak, akik kicsit féltek, de mindenki 

kíváncsian várta, hogy milyen feladatot kap. A 

félelem szükségtelen volt, hiszen a harmadikosok 

viccesebbnél viccesebb feladatokat találtak ki 

számunkra. A különböző hozzávalókból 

összekevert löttyök kóstolásától kezdve a 

„tojáskvízen” keresztül a táncpárbajig minden volt. 

Az avatás végén minden elsősnek le kellett tennie 

az iskolai esküt, és azt ünnepélyesen beismernie, 

hogy a harmadikosoknak MINDIG igazuk van. Az 

eskütétel után még egy kis ajándékot is kaptunk. 

Véleményem szerint a harmadikosok igazán 

kitettek magukért, hogy így megszervezték az 

egészet.  

Vas Csenge (I. O) 

AVATÁS – HARMADIKOS SZEMMEL  

Nagy Szabina (III. V) 

Minden évben a harmadikosok feladata az 

elsősök avatásának a megszerezvezése. Idén ez a 

feladat a mi osztályunkra hárult. Nem volt könnyű 

dolgunk, de szerencsére osztályfőnökünk is a 

segítségünkre volt. Sokat vitatkoztunk, mi legyen 

az avatás témája. Végül eldöntöttük, hogy az 

immatrikuláció témája a ,,Harry Potter" lesz. 

Kitaláltuk közösen a díszletet, és a pólókat a 

szünetekben készítettük el. Az igazi fejtörést 

azonban a feladatok kitalálása okozta. De 

összedugtuk a fejünket, és létrejöttek a jobbnál 

jobb feladatok. Bár nagyon vártuk az elsősök 

avatását, picit máshogy sikerült, mint ahogy 

szerettük volna. De örülünk, hogy ezen is túl 

vagyunk. 
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A SZENCI GIMISEK SIKERE GÚTÁN 

Simon Dóra (II.G) 

Takács Péter, Tirinda Eszter, Simon Dóra és  
a felkészítő tanár, PaedDr. Filler Krisztina 

A 2016-os évben iskolánk ismét részt vett a 

Heuréka Tudománytörténeti Vetélkedőn, mely 

a szokásokhoz híven Gútán, a Nagyboldogasszony 

Egyházi Iskolaközpontban került megrendezésre. 

A verseny négy témát dolgoz fel: ,,Világjáró 

magyarok”, „Magyar feltalálók a közlekedés 

történetében”, „Magyar feltalálók a távközlés 

történetében” és „Nobel-díjas magyarok”. 

A 2016-os VI. Heuréka a „Világjáró magyarok” 

témára épült, a magyar illetve magyar származású 

utazók életútjáról, kutatásairól, felfedezéseiről 

szólt. A felkészülésre kapott szakirodalom az afrikai, 

ázsiai és óceániai utazókról közölt információkat. 

A versenyre háromtagú csapatok je-

lentkezhettek. Ez nem okozott nagy gondot, mivel a 

csapatunk már megvolt, hiszen a múlt évben is 

ebben a felállásban indultunk a versenyen, és akkor 

is elsők lettünk. Két osztálytársammal (a II. G-ből) 

szorgalmasan olvasgattuk a szakirodalmat, 

jegyzeteltünk, majd egyeztettük a megtanult 

információkat. Elég időt kaptunk ugyan, de mégis 

nehéz dolgunk volt, mert a tanórákra való 

felkészülés és számos más egyéni kötelesség 

mellett kellett dolgoznunk a versenytémán. Végülis 

sikerült. 

A vetélkedő november 16-án valósult meg a 

fent említett iskolaközpontban, ahová már 

ismerősként léphettünk be. Reggel érkeztünk, 

viszont a feladatok kitöltésére csak délután került 

sor. Délelőtt Ozogány Ernő és Bujna Zoltán érdekes 

előadásait hallgathattuk meg. Bujna Zoltán 

Kerékpárral a kínai határig című előadásában 

nyomon követhettük egy álmodozó kalandor 

életét, akinek sikerült megvalósítania a terveit. 

Megtanultuk, hogy a célok kitűzése nem elegendő, 

hanem sok kitartásra is szükség van ahhoz, hogy – 

olykor szinte embertelen körülmények között is – 

helyt tudjunk állni, folytatni tudjuk, amibe 

belekezdtünk, és legfőképp ne adjuk fel álmainkat. 

Mert csak ezáltal fejlődünk és léphetünk előre. A 

sok erkölcsi és jellemfejlesztő mondanivaló mellett 

izgalmas tájakra kalauzolt minket az előadó, 

képeket láthattunk Iránról, Üzbegisztánról. 

Megtudhattuk, hogy az emberek milyen kedvesen 

fogadták a kerékpáros utazót, aki mellesleg 

Vámbéry Ármin egykor megtett útját járta be. 

Küldetése sikerrel járt. Erre a hazaérkezésén kívül 

bizonyíték az is, hogy egy templomban, egy kőbe 

karcolva megtalálta Vámbéry Ármin nevét, amelyet 

talán emlékül – ahogy a híres utazó írja – 

ottjártakor vésett a kőbe. 



ÉSZHÁRÍTÓ 2016. DECEMBER 4 

AIDSELLENES FELVONULÁS 

Mészáros Réka (II. O) 

Napjainkban egyre több az AIDS-es ember a 

világon. Fontos felhívni a figyelmet a betegség 

terjedésének a veszélyeire, a megelőzési módokra. 

Iskolánk I. O és II. O osztálya 2016. 12. 1-jén, az 

AIDSellenes világnapon részt vett egy 

AIDSellenes  felvonuláson Szencen. A szenci 

kultúrház előtt kiraktuk az AIDS feliratot, amit egy 

fényképpel örökítettünk meg. 

A második előadás a csernobili atom-

katasztrófa rejtelmeit tárta fel előttünk. Az 

előadásból nemcsak történelmi, hanem fizikai 

(akár kémiai) ismereteket is szereztünk az 

atomerőművek működéséről, veszélyeiről, egyes 

anyagok egymással való reagálásáról és a baleset 

következményeiről. 

Ezután a szervezők ebédre invitáltak 

bennünket, utána pedig végre odaültünk 

a versenyasztalokhoz. Még utoljára belenéztünk a 

jegyzeteinkbe, majd elkezdtük a feladatok 

megoldását. Idén is kreatív, igényes fordulókat 

találtak ki a szervezők. A verseny során képeket 

kellett egymáshoz kapcsolnunk, térképre 

ragasztani a kutatók életútjainak egyes állomásait, 

eseményeit. Közben persze volt alkalmunk egy kis 

„ játékra” i s  tudományos dominó és 

keresztrejtvény formájában. 

A verseny egyes fordulóiban különböző 

pontszámokat szerezhettünk, melyeket 

folyamatosan kivetítettek, így mi versenyzők is 

nyomon tudtuk követni a csapatok állását. A 

fordulók alatt és között is izgatottan figyeltük a 

vásznat, hogy mikor kerül ki rá az újabb eredmény. 

Összesen nyolc forduló és két pluszfeladat után 

véget ért a küzdelem. Ekkor következett egy kis 

megvendégelés: szendvics és torta a vetélkedő 

logójával (iránytű). 

Mindennek a végén pedig az ered-

ményhirdetés került sorra. Az első három 

helyezettet értékelték, ajándékokkal jutalmazták. 

Mi ismét (negyedszer) az első helyezést értük el, 

így okleveleken, könyveken, pólókon kívül még 

hangfalakat és fülhallgatót is kaptunk. Persze 

rengeteg új dolgot tanultunk, tapasztalatokat 

nyertünk, és nem is mentünk haza üres kézzel. 
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XI. KULCSÁR TIBOR ORSZÁGOS VERS-  ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY 

XII. KULCSÁR TIBOR ESSZÉÍRÓ PÁLYÁZAT 

Pongrácz Emese (II. O) 

Iskolánk már sokadik éve vett részt sikeresen 

a Kulcsár Tibor Országos Vers- és Prózamondó 

Versenyen, illetve diákjaink nem első alkalommal 

pályáztak a Kulcsár Tibor Esszéíró Pályázatra. 

Ami az utóbbi versenyt illeti, a 

hagyományokhoz híven idén is különböző témák 

közül lehetett választani, valami közös azonban 

volt bennük. Az összes cím mögött ott rejtőzött a 

tolerancia, a másság elfogadása. Nem véletlenül, 

hiszen napjainkban egyre nagyobb teret kap a 

rasszizmus, a sovinizmus, az antiszemitizmus, vagy 

egyszerűen szeretjük elítélni azt, aki máshogy 

gondolkodik, más a vallása, más értékeket tart 

fontosnak. A szervezők a versenytémákkal az 

elfogadásra próbálják nevelni a fiatalokat. Én 

interjút készítettem iskolánk volt diákjával, Szitka 

Péterrel, aki pár évvel ezelőtt egy baleset 

következtében mozgássérült lett. Mindkettőnknek 

nagy örömére szolgált, hogy írásom elnyerte a 

zsűri tetszését, és interjú kategóriában első 

helyezett lettem. 

Az esszéíró pályázat értékelése a vers- és 

prózamondó verseny díjkiosztó ünnepségének 

része volt, melyre november 25-én került sor 

Pozsonyban, rendhagyó módon a Magyar 

Intézetben. Reggel fél nyolckor vonatra szálltunk, 

majd egyre jobban eluralkodott rajtunk az izgalom. 

Szerencsére a helyszínen ismerős arcok fogadtak, a 

hangulat nagyon családias, a mezőny erős volt. A 

verseny lényege, hogy szlovákiai magyar költő/író 

művét kell mondani. Iskolánkat Farkas Eszter 

(III. O), Szitka Mária (III. O), Simon Dóra (II. G) és 

jómagam képviseltük. A szünetben meg-

vendégeltek bennünket, illetve lehetőségünk volt 

megtekinteni a pozsonyi karácsonyi vásárt is. A 

fárasztó délelőtt után következett az ünnepélyes 

díjkiosztó gála. Iskolánkból Szitka Mária a próza 

kategória győztese lett, nekem vers kategóriában 

3. helyezést sikerült elérnem. 

Elégedetten, új tapasztalatokkal és 

élményekkel gazdagodva tértünk haza a 

versenyről. 

Köszönjük a felkészítést Pongrácz Flóra 

tanárnőnek!  
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AZ ÉLET OSZTJA A LAPOKAT, MI PEDIG JÁTSZUNK VELÜK 

(Interjú Szitka Péterrel) 

Pongrácz Emese (II. O) 

2013 nyarán a rekkenő hőséget, aki tehette a 

vízparton vagy a vízben próbálta elviselhetővé tenni, 

bár a tó 30 fokos vize a 40 fokos forróságban már nem 

igazán tudott felfrissülést nyújtani. Így tettük ezt mi is, 

szenciek. Kijártunk a Bágerra. Bérlelt helyünk volt ott az 

ötösön. Mindennap ott találkoztunk délután háromkor. 

Ki bicajjal jött, ki korival. Volt, aki gyalog. Peti motorral 

járt. Egy gyönyörű, zöld Kawasakival. Egyik délután, 

amikor odaértem, a többiek már ott voltak. Szokatlan 

csönd fogadott. A többiek csak ültek a parton, szó 

nélkül. Valami volt a levegőben, valami félelmetes. Előd 

törte meg a csendet. Peti karambolozott. Kórházban 

van. Az állapota súlyos. Ezután már nekem sem volt 

kedvem viccelődni, mint máskor. 

Most, hogy itt ülünk Petivel egy kávézóban, 

fölvillan előttem a kép, az utolsó találkozásunk a 

balesete előtt. Ahogy fölpattan a motorjára, és 

elköszön: sziasztok, csajok. Igen, ekkor még fölpattant, 

most tolószékben ül. Bár másodkézből hallottam, mi 

mindenen ment keresztül - vagyis inkább csak azt, hogy 

mi történt vele, hiszen a belső harcáról, amit meg 

kellett vívni, vajon ki is tudhatna bármit is rajta kívül -, 

mégis gombóc van a torkomban meg a gyomromban is, 

mert nem tudom, mi az, amit még az illendőség és a jó 

ízlés határain belül kérdezhetek tőle. A szituációt ő 

oldja.  

- Nyugodtan kérdezz bármit. Az emberek sok 

mindent meg szeretnének tudni arról, hogy milyen egy 

tolókocsiban élni, de nem mernek kérdezni. 

- Rendben. Kezdjük akkor az elején. Hogyan 

történt a baleseted? 

- A barátomnál, Szilárdnál voltam. Anyukája 

marasztalt, hogy maradjak náluk vacsorára, de én 

siettem haza. Akkor történt. Ki akartam előzni egy 

autót, de a mögöttem jövő kocsi meg engem akart 

kielőzni. Hátulról nekem jött, és az ütéstől leröpültem a 

motorról, fejjel neki egy ház falának. Ezután jött az, ami 

ilyenkor szokott: mentő, rendőrség, kórház, egyik 

műtét a másik után, egyik diagnózis a másik után, 

olyan, mint egy rémálom. Aztán a kórház után a 

rehabilitáció, az sem volt egy leányálom. 

- Három év távlatából hogyan gondolsz vissza 

erre az időszakra? 

- Ez az egy év száz évnek tűnt. Lelassult az idő. 

Szembe kellett néznem a tényekkel. Olyan gyönge 

voltam, hogy a kiskanalat sem bírtam el. Semmit nem 

tudtam csinálni, csak feküdni. Úgyhogy volt időm 

gondolkodni bőven. A barátaim bejártak hozzám a 

kórházba. Ez nagyon sokat jelentett számomra. Erőt 

adott. Éreztem, hogy fontos vagyok valakinek. Azon az 

osztályon, ahol feküdtem, egy srác öngyilkosságot 

kísérelt meg. Kiugrott az ablakon. Szerencsére túlélte. 

Ekkor tudatosult bennem, hogy én ilyet sohasem 

tennék. Az élet osztja a lapokat, nekünk pedig 
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játszanunk kell velük. Annyi különbséggel, hogy ha 

nincs meg a kilenc, nem kérhetünk új osztást. 

- Említetted a barátaidat. Osztod azt a mondást, 

hogy bajban tudod meg, hogy ki az igazi barát? 

-  Teljesen. A barátnőm úgy látszik, nem volt 

igazi. Öt éve együtt voltunk. Röviddel a balesetem után 

elhagyott. Nem mondta ki, hogy miért, de nyilvánvaló 

volt. 

- A barátaid mellett a családod is rendszeresen 

látogatott téged. Visszatekintve hogy látod? Milyen 

hatással voltak a történtek  a családodra és a 

családtagjaiddal való viszonyodra? 

-  Azt hiszem, legmélyebben apukámat érintette 

a baleset és a következményei. Rá hárult otthonunk 

akadálymentesítése is. Kistestvérem pedig, aki akkor 

kétéves volt, más gyerekekkel ellentétben teljesen 

természetesen viszonyul a mozgássérült vagy 

bármilyen fogyatékkal élő emberekhez. Amikor eljöttek 

engem meglátogatni a rehabilitációs intézetbe, nem 

okozott számára problémát beszédbe elegyedni 

mozgássérült társaimmal. 

- Az a tapasztalatod, hogy ahol nincs a családban 

példa, ott az emberekben gátlás van, ha egy tolókocsis 

emberrel kell kommunikálniuk? 

-  Igen. Szinte mindenkinél. Amikor első nap 

bementem az iskolába - egy év kihagyás után -, akkor 

sem a diákok, sem a tanárok nem tudták, hogyan 

viszonyuljanak hozzám. Kivéve azokat a barátaimat, 

akik rendszeresen jártak hozzám, először a kórházba, 

azután pedig haza. Voltak olyanok is, akiknek 

könnycsepp csillogott a szemükben, amikor megláttak, 

és inkább gyorsan elfordultak, ne vegyem észre - 

csakhogy azt nem lehet nem észrevenni. Nem tudtak 

odajönni hozzám, és kezet fogni velem, vagy adni 

nekem egy puszit, mint azelőtt. És mindenkinek a 

tekintetében sajnálkozás volt, amit én elfogadok, de 

nem szeretem. 

- Később változott a helyzet? 

-Igen, persze. Később diáktársaim köz-

vetlenebbek lettek velem, mint azelőtt, a tanáraim 

pedig elnézőbbek. De ami nem változott, az a „Tudom, 

mit érzel…” mondat, amit sokszor hallottam. És mindig 

rossz érzéssel töltött el. Egészséges ember ezt soha 

nem tudja átérezni, mert nem tudhatja. És nem is 

akarja. Hiszen ez az agy védekező mechanizmusa: miért 

élnénk, éreznénk át egy szörnyűséget, ha nem muszáj. 

- A tanuláshoz való viszonyodat mennyiben 

változtatta meg a beleset és az az egy év, amit 

kénytelen voltál kihagyni? 

- Biztos vagyok benne, hogy ha ez nem történik 

velem, akkor nem kapcsoltam volna rá a tanulásra, nem 

mentem volna főiskolára, hanem az érettségi után 

elmentem volna dolgozni, és valószínűleg most épp 

Olaszországban almát szednék. 

- Igen, neked a fizikai megterhelés soha nem 

okozott problémát. Rendszeresen jártál tornaterembe, 

és ezt nem is mondhatom múlt időben, hiszen most is 

jársz. 

- A testépítés ismét az életem szerves része. 

Sokat segített nekem a visszailleszkedésben és 

önmagam újbóli megtalálásában. Komolyan veszem, és 

versenyre is készülök. Mindezt nem tudnám kivitelezni, 

ha az edzőterembe nem olyan emberek járnának, akik 

bármiben segítenek, ha kell, mert tolószékben tornázni 

azért teljesen más, mintha az ember tud járni. 

- Gondolom, nem a fitnesz volt az első hely, ahol 

elkezdted a társadalomba való visszaszocializálódást. 

- Hát tényleg nem. Mikor már olyan állapotban 

voltam, hogy legalább ülni tudtam a tolókocsiban, és ha 

nem is hosszú távon, de tudtam magamat hajtani, a 

barátaim többször elvittek diszkóba. 

- Mivel már szinte teljesen önálló vagy, suliba 

jársz, autót vezetsz, sok helyen megfordulsz. Mi a 

tapasztalatod. Az épületek és a közlekedés tervezői 



ELŐADÁS AZ INTERNETES ZAKLATÁSRÓL 

Pongrácz Emese (II. O) 

2016. december 1-jén az egész iskola 

ellátogatott a ,,Kyberšikanovanie-cyberbullying” 

című előadásra a Városi Művelődési Központba. 

Az előadás kényes témát érintett. Ahogy a 

címből is kiderül, az internetes zaklatás, társaink 

lelki bántalmazása volt a téma. Az előadást egy 

olyan fiú tartotta, aki maga is testileg-lelkileg 

bántalmazta osztálytársát, illetve egy lány, aki 

zaklatás áldozata lett. Többször a közönség 

tagjaitól is kérdeztek, lettünk-e már ilyesmi 

áldozatai, láttunk-e már ilyet. A beszélgetést zenés 

betétek tarkították, ezért nem lankadt a 

figyelmünk. Az egyik rész engem személy szerint 

érzékenyen érintett: amikor a lány elmesélte, 

milyen üzeneteket (ölje meg magát), 

telefonhívásokat (háttérben vonat hangja) kapott, 
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és ez annyira megviselte, hogy öngyilkosságot 

kísérelt meg. Végül a pszichiátrián kötött ki. 

 Az előadáson nem csak a mi iskolánk 

vett részt. Más tanintézményekből jövő diákok 

nevettek a legmegrázóbb részeknél. Úgy 

gondolom, saját értelmi szintjükről tettek 

bizonyságot. Szerintem az előadás mindenkit 

elgondolkodtatott, hogy a hasonló zaklatások 

mennyire mély nyomot tudnak hagyni másokban. 

mennyire gondolnak a mozgáskorlátozott emberekre a 

tervezésnél? 

- Ez a terület Szlovákiában sok kívánnivalót hagy 

maga után. A törvényhozók, az építészek és a 

tömegközlekedés megtervezői úgy gondolják, hogy 

kevés tolószékes ember van. Ez is lehet az egyik oka 

annak, hogy nincsen kellőképpen megoldva az 

akadálymentesítés. Nem beszélve arról, hogy sok 

mozgássérült illemhely ajtaja túl szűk, kevés a kerekes 

székeseknek szánt feljáró, a számukra kijelölt parkolóba 

beparkolnak igazolvány nélküli vagy igazolvánnyal 

rendelkező egészséges emberek. Az autóbuszoknak kb. 

a fele alkalmas tolószékes felszállásra, persze ezek nagy 

része is csak teoretikusan, mert a buszok távolabb 

állnak meg a járdától, így az alacsony lépcső elveszti 

funkcióját. Talán ez is lehet az oka annak, hogy vannak 

olyan mozgássérült emberek, akik évek óta nem 

mozdultak ki a falujukból. De lehet, hogy más oka is 

van. Az ember személyisége. 

- Mit üzennél azoknak, akik nem találják a kiutat, 

és nem mernek belevágni semmibe, csak otthon ülnek. 

- Azt, hogy ne féljenek. Attól, hogy a lábunk nem 

úgy funkcionál, ahogyan kellene, még ugyanolyan 

emberek vagyunk, mint mások. Menni kell előre, ez az 

egyetlen járható út. Mert mindenkinek bíznia kell a 

jövőben, függetlenül attól, hogy két lábon vagy két 

keréken jár. 

- Köszönöm a beszélgetést. 

- Én köszönöm a lehetőséget. 



BÉCSBEN JÁRTUNK 
Borka Nikolett (I. O) 

Már alig vártuk, hogy eljöjjön november 16., 

és elinduljunk Bécsbe, megnézni a Tenger Házát és 

a karácsonyi vásárt. Végre elérkezett a várva várt 

pillanat, és reggel nyolckor két busszal elindultunk 

Bécsbe. Sajnos, az idő elég borús és esős volt, de a 

vidám hangulatunk így is megmaradt. 

Az út elég hosszú volt a nagy forgalom miatt. 

Amikor végre átkeltünk a határon, már nem sok 

kilométer választott el minket Bécstől. Végre 

megérkeztünk, és először a bécsi Tenger Házát 

(Haus des Meeres), Ausztria legnagyobb 

akváriumát látogattuk meg. Rengeteg halat, cápát, 

teknőst, kígyót, gyíkot és még sok más rovart, 

madarat, majmot csodálhattunk meg. Felmentünk 

az épület legtetejére is, hogy beláthassuk az egész 

várost. A kilátásért megérte annyit lépcsőzni. Ezt 

követően elindultunk az esős Bécs belvárosába, 

ahol körülnézhettünk, elmehettünk üzletekbe vagy 

ebédelni. Nagy élmény volt számunkra a belváros, 

majd elindultunk az utolsó megállónkhoz, a 

karácsonyi vásárba. A hideg ellenére nagy 

örömmel néztünk szét a standokon, gyö-

nyörködtünk a sok szép áruban. Temérdek díszt, 

édességet, ételt és persze forralt bort árultak. 

Mindenki nagyon örült, hogy itt voltunk, de már 

nagyon vártuk, hogy végre hazaérjünk és 

átmelegedhessünk. 

A hazafelé vezető út pihenéssel telt, mert 

fárasztó volt egész nap Bécs utcáit járni, de 

szívesen meg-látogatnánk még egyszer a várost.  
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PARNASSZUS 

Ugye felismeritek az eredeti verseket?  

Jégsaláta (Weöres Sándor után szabadon)  

Sötét éjjel  

nem izlik a jégsaláta, 

nem izlik a jégsaláta  

magába. 

Sötét éjjel 

nem szaladok ide-oda, 

minden ott van előttem a konyhába! 

Ha valami jóra gusztusom lesz, 

belerakom salátámba, ej de jó lesz! 

Sötét éjjel nem izlik a jégsaláta, 

nem izlik a jégsaláta 

magába. 

 

Kiss Emese, Takács Péter (II. G)  

Pótvizsga (Weöres Sándor után szabadon)  

Nyári éjen 

hajlik a parabola 

hajlik a parabola  

antenna. 

 

Zúg a szúnyog,  

zavar a tanulásban, 

zavar a tanulásban, 

ebadta! 

 

Hogyha a tanárnő által ereszt, 

anyám meglepődik, sírni kezd. 

 

Nyári éjen 

Hajlik a parabola 

Hív már a puha dunna, 

Elaludtam. 

 

Hervai Alexandra, Simon Dóra (II. G)  

MY YEAR IN THE U. S. A. 

Németh János (IV. G) 

I spent 10 months in the U.S. I was in 

Bloomington, Illinios. It is a smaller city near to 

Chicago. I was hosted by a host family named 

Franklin. I had known my family before I went 

there. They hosted my brother, they visited us and 

now they are hosting my sister.  

My year in the U.S. was AWESOME. I really 

liked my family and the people around me. The 

American people are very friendly. They were very 

curious about our customs and culture. I made 

a lot of friends in the school and I still keep contact 
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with them.  

Around 2200 students visit Normal 

Community High School,  the home of the 

Ironmen. I could choose my classes and that was 

very nice. I had to move to different classes and 

had different classmates every time when 

I switched classes. The teachers and the students 

were very helpful. I really liked the school customs. 

They had a mascot called Ironman. They had 

different  „school spirit weeks.“ For example there 

was a day when everyone had to go in pyjamas to 

school.  

I also liked the sport events. They were huge 

just like in the movies. Baseball, basketball,  

American football, hockey are the most popular 

sports there. My host family took me on a NBA, 

NHL, NFL, and a MLB match. One time a city 

nearby hosted the Indy 500. It is like a formula 

race. Half million people went to the race including 

Lady Gaga, Skrillex and so on.  

 I got to experience the balls there too. First 

there is the so called Homecoming.  At the end of 

the year there is prom for the seniors too. I had 

chance to go to a lot of places while I was there. 

I went to Chicago, Indianapolis, New York, Los 

Angeles, Las Vegas, Georgia, and to various places 

in California. The people joked about this. They 

said that I had seen more than they had in the U.S. 

I really liked Las Vegas and the Sequioa trees.  A lot 

of people brag  about the American food. I think it 

was delicious, all the different burgers, by the way 

the majority of the Americans hate Mcdonald´s, 

but like barbecues, donuts, pies, American-

Mexican food, wings and more. I recommend 

a year to stay in the U.S. for everyone who has the 

chance. You become very independent and you 

will experience a lot of things. 

SCHLOSS HOF 

Vajda Katalin  (lV.G) 

Sieben Schüler, 

die sich auf ein  

Deutschabitur 

v o r b e r e i t e n , 

haben sich 

e n t s c h i e d e n , 

die Herbstferien nützlich zu verbringen. Wir waren 

am 29. 10. 2016 im Schloss Hof. Das war eine 

Exkursion. Wir sind mit dem Auto gefahren. Dann 

haben wir das Schloss gesehen. Viele neue 

Informationen haben wir gelernt. Das Schloss ist 

wunderschön, wir waren fasziniert. Danach sind 

wir in den Schlosspark gegangen und wir haben 

sehr viele Fotos gemacht. Nach der 

Parkbesichtigung haben wir im Tierpark exotische 

Tiere gesehen, und wir haben einige Übungen 

gemacht. Am Ende des Ausflugs haben wir im Cafe 

des Schlosses leckere heiße Schokolade getrunken. 

Dann sind wir nach Hause gefahren.  



ÉSZHÁRÍTÓ 2016. DECEMBER 12 

MALÁ ŠKOLA S VEĽKÝM SRDCOM 

Sme síce malá škola, zato s veľkým srdcom. 

Žiaci našej školy sa od septembra zapojili do 

rôznych zbierok či dobročinných akcií.  

V zbierke pre nevidiacich, Biela pastelka, sa 

študentom a učiteľom podarilo nazbierať 75 €, pre 

Hodinu deťom nielen v škole, ale aj na námestí a 

uliciach mesta Senec naši žiaci vyzbierali 186 €. Pre 

malé dievčatko z Jelky, ktoré bojuje s ťažkou 

chorobou, sa vyzbieralo 57 € a naši štvrtáci boli 

prvýkrát darovať krv. Naši žiaci sa radi zapájajú 

do dobročinných akcií, lebo je to pre správnu vec a 

dodáva im to pocit šťastia, že aspoň menšou 

sumou, alebo dobrým skutkom mohli prispieť 

deťom, ktoré to potrebujú a vedia to oceniť.  

Szitka Mária (III. O) 
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KÖNYVAJÁNLÓ 
Szabó Krisztina (IV. O) 

Párizs  

Edward Rutherfurd  

"Párizs. A szerelem városa. 

Az álmok városa. A fény 

városa. A szentek és 

egyetemek városa. A mulatók 

városa. A bűn fertője. 

Kétezer esztendő alatt Párizs 

mindent  látott."  

Minden városnak, akár az egyes 

embereknek, megvan a maguk élettörténete. 

Csakhogy a város élettörténete a benne lakók 

sorsának kusza szövedékéből áll össze, és nem 

ismer időbeli határokat. Fokozottan igaz ez 

egy olyan városra, amely alapítása óta az 

európai kultúra és civilizáció középpontjában 

áll. Edward Rutherfurd eposzi igényű 

nagyregényében Párizs életét meséli el, 

mégpedig néhány család évszázadokon átívelő 

történetének megrajzolásával. Egyvalami 

összetartja ezt a sokféle sorsot, a világ úgy 

hívja: PÁRIZS. Rutherfurd lenyűgöző 

t a b l ó j á n a k  s z e m l é l é s e  k ö z b e n 

végigkövethetjük a Fény Városának viharos 

történelmét, de mindig a felemelkedő vagy 

éppen elbukó emberi sorsok fénytörésében. 

Hogy amikor az olvasó befejezi ennek a 

könyvnek az olvasását, az egyik szereplő 

megvilágosodását átélve kimondhassa: 

"Rájöttem, hogy az élet csodás, és hatalmas 

misztérium."  

Terápiás hazugságok 

Irvin D. Yalom 

A terapeuta rendelőjében 

mindenki hazudik. Hazudik 

Carolyn, akinek feltett 

szándéka, hogy tönkreteszi 

az ifjú Ernest Lash ígéretes 

karrierjét, mert meg van 

győződve róla: ő vette rá a 

férjét (volt páciensét), hogy 

elváljon tőle. Hazudik Shelly, a megszállott 

pókerjátékos, aki álnok módon férkőzik a 

terapeutája, Marshal bizalmába, mert csak így 

remélhet kievickélni szorult anyagi helyzetéből. 

Yalom világában páciens és terapeuta kapcsolata 

hihetetlenül bonyolult, olykor valóban nem 

könnyű eldönteni, melyikük az, aki segítségre 

szorul. 

A Terápiás hazugságok fordulatos 

pszichológiai krimi, melyben a szerző metsző 

iróniával vizsgálja tulajdon szakmáját. A 

pszichiáterek, derül ki belőle, korántsem olyan jó 

emberismerők, hihetetlenül könnyű átverni őket.  

Vértestvérek  

Ania Ahlborn  

Ania Ahlborn regénye 

pokoli utazás az amerikai 

vidék kietlen zugaiba, ahol 

velejéig romlott emberek 

tesznek kimondhatatlan 

dolgokat. A Vértestvérek 

nemcsak az utóbbi évek 

egyik legsokkolóbb horrora, hanem egyben 
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tanúbizonysága annak is, hogy a műfaj nem 

csak a férfi szerzőké. 

Az Appalache-hegység mélyén található 

egy ház, messze a civilizációtól. A Morrow 

család lakja, akik magányos, maguknak való 

emberek. Csak néha mennek be a legközelebbi 

városba, egyébként senkit nem zavarnak. S 

épp ezért senki nem megy hozzájuk 

kérdéseket feltenni, amikor eltűnik egy-egy 

fiatal lány. Pedig elég lenne csak felásni 

a környéküket. A tizenkilenc éves Michaelt a 

fákon át visszhangzó sikolyoktól sokszor 

kirázza a hideg. Normális életre vágyik, és 

bízik benne, hogy egyszer meg is kapja... 

Mikor a szomszédos kisváros lemezboltjában 

találkozik Alice-szel, azonnal megigézi valami, 

és meglátja a kiutat. Egy pillanatra elfelejt 

minden szörnyűséget, ami az életét kísérte. 

Azonban a családja rögtön emlékezteti, hogy 

hol a helye.  

Párizsban kezdődött  

Cathy Kelly  

Minden Párizsban kez-

dődött... 

Az Eiffel-torony tetején 

fiatal pár áll, a fiú 

izgatottan markolássza a 

titokban magával hozott 

jegygyűrűt. Mi lesz, ha a 

barátnője elutasítja? És ha 

igent mond, hogyan tovább? Amikor elhangzik a 

válasz  ̶  a turisták elragadtatog éljenzése 

közepette— , minden megváltozik, méghozzá nem 

csupán a boldog pár, hanem az őket hazaváró 

családtagjaik és barátaik számára is. 

Leila csúnyán összetört szívét ápolgatja, mióta a 

férje egy nap fogta magát, és elhagyta, de most 

eltökéli, hogy a menyasszony kedvéért jó képet 

vág az eljegyzéshez. Vonnie, a kivételes tehetségű 

tortamester fiatal özvegyként épp csak 

mostanában mer ismét a szerelemre gondolni - ám 

valaki mintha akadályt próbálna gördíteni elé. 

Grace pedig, az elvált igazgatónő azon veszi észre 

magát, hogy fia közelgő esküvője kapcsán a 

szokottnál több időt tölt volt férjével. Hosszú évek 

óta külön élnek ugyan, de talán elképzelhető, hogy 

a n n a k  i d e j é n  h i b á t  k ö v e t e t t  e l ? 

Ahogy az életük eseményei összeszövődnek az 

esküvőre készülő fiatal páréval, mindannyiuknak 

szembe kell nézniük a múltjukkal, mert csak így 

léphetnek tovább.  

A férjem valamit titkol  

Liane Moriarty  

"Ha ezt a levelet olvasod, 

akkor az azt jelenti, hogy én 

már meghaltam..." Mit szólnál 

ahhoz, ha a férjed írna egy 

levelet, ami ezzel a mondattal 

kezdődik? Mit szólnál ahhoz, 

ha a folytatás a férjed 

legsötétebb, legmélyebb titkáról szólna, ami 

tönkreteheti nemcsak a közösen felépített 

életeteket, hanem másokét is? És most képzeld el, 

hogy akkor bukkansz rá erre a levélre, amikor a 

férjed még él és virul.  
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FILMAJÁNLÓ 
Szabó Krisztina (IV. O) 

A Harry Potter-sorozat 

előzménye Göthe Salmander 

magizoológusra összpon-

tosít, aki legendás állatok 

tanulmányozására és be-

fogására szakosodott. 

Mágikus bőröndjében egész 

csokornyi különleges bestiát tart, és épp 

megérkezik a 20-as évek Amerikájába, ahol nem is 

akar sokáig időzni, de egy mugli keresztülhúzza a 

számításait. A tervezettnél hosszabb látogatása 

során konfliktusba keveredik a Minisztériummal, 

de új barátokra is szert tesz. Fő célja 

megismertetni a varázslókat a mágikus állatokkal, 

és megértetni velük, hogy ezek a lények mennyire 

fontos és csodás részei világuknak. A film kalandos 

és fordulatos története garantáltan leköti 

a nézőket, látványossága pedig segít magunkat 

beleélni abba az ámulatos világba, ahol mindez 

igenis megtörténhet.  

Legendás állatok és megfigyelésük  

Alice Tükörországban  

Alice visszatér Csoda-

országba, ahol ráadásul még 

időutazóvá is kell válnia, 

hogy megmenthesse a 

bolond Kalapost. Alice 

Kingsleigh az elmúlt években 

édesapja nyomdokaiba akart 

lépni, ezért a tengeren hajózott. Miután visszatér 

Londonba, egy mágikus nagyító birtokába jut, 

amelynek segítségével visszatér Csodaországban 

megismert barátaihoz, a Fehér nyúlhoz, a 

Bölcselőhöz, a Cheshire macskához és persze a 

bolond Kalaposhoz, aki azonban, mintha nem 

lenne önmaga. Ezért Mirana elküldi Alice-t, hogy 

kérje kölcsön a titokzatos Kronoszférát, ezt a 

fémből készült gömböt, amely magát az időt 

működteti. Ahogy visszatér a múltba, a lány 

számos barátjával és ellenségével találkozik, 

miközben veszedelmes küldetésének próbál a 

végére járni és megmenteni a Kalapost.  

A lány a vonaton  

Rachel minden áldott nap 

felül a vonatra, hogy 

bemenjen a városba, és 

minden áldott nap kétszer 

elhalad a régi háza előtt. A 

ház előtt, ahol a volt férje az 

új feleségével és nemrég 

született gyermekükkel lakik. Rachel képtelen 

elengedni a múltat, és miközben fájdalmát 

alkohollal próbálja enyhíteni, egy fiatal párról talál 

ki történeteket, akiket a várakozó vonatról figyel 

meg. A nő elképzelése szerint Megan és Scott élete 

tökéletes: gyönyörűek, szerelmesek és hűségesek 

egymáshoz.  

Ám egy nap valami olyan megdöbbentőt 

pillant meg a vonat ablakából, ami mélységes 

félelemmel tölti el. A kétségbeesett nő 

mindenáron ki akarja deríteni az igazságot. 

Tanúnak jelentkezik a rendőrségen, ám 

alkoholizmusa és emlékezetkiesései miatt senki se 

hisz neki - még ő maga sem...  
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A ruhakészítő  

Tilly Dunnage hazatér 

szülőföldjére, egy 

Dungatar nevű auszt-

ráliai városkába, ahol 

nem csupán ő lepi meg 

az ott élő embereket, 

de azok is őt. A büszke 

és vonzó nő ugyanis 

még tízévesen szökött 

el otthonról, miután tévesen egy gyilkosság 

elkövetésével vádolták meg, és Európában felnőve 

a párizsi divatvilág egyik elismert személyiségeként 

vált híressé. Azonban odahaza ezt nem tudják róla, 

miként azt sem, hogy mi fán terem a párizsi divat. 

Tilly viszont nemcsak, hogy a nevét tisztázandó 

utazik haza, hanem tervezői tudományát is meg-

mutatja az otthoniaknak. Többek között azzal, 

hogy szívdöglesztő nőt varázsol az egyszerű lelkű 

Trudy Prattből. Csakhogy arra még ő sem számít, 

hogy időközben beleszeret a meleg szívű és vele 

kezdettől fogva barátságos Teddy McSwiney-be.  

ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBERTŐL DECEMBERIG 

Még csak az első negyedév van mögöttünk a 

2016/2017-es tanévből, de már nagyon sok 

rendezvényen és versenyen részt vettünk.  

•  2016. szeptember 15-18. A tanévet néhány 

tanulónk négynapos tanulmányi kirándulással 

kezdte.  Az ausztriai Grácban, Szlovéniában, 

Zágrábban és a Plitvicei-tavaknál jártak. 

gyönyörködtünk.   

• 2016. szeptember 23. Bekapcsolódtunk a Biela 

pastelka 2016 elnevezetű jótékonysági 

gyűjtésbe: 75,01 €-t gyűjtöttünk a Vakok és 

Gyengénlátók Egyesületének a támogatására. 

• 2016. szeptember 30. Bekapcsolódtunk a XLVII. 

Szenczi M. A. Napok rendezvénysorozatába, mi is 

megkoszorúztuk Szenczi Molnár Albert szobrát. 

• 2016. október 1. Iskolánk Együttműködési 

megállapodást írt alá a vajdasági Zentai 

Gimnáziummal. Kontár Zsuzsanna igazgatónő és 

Sándor Zoltán tanár részt vettek a Zentai 

Gimnázium fennállásának 140. évfordulója 

a l k a l m á b ó l  s z e r v e z e t t  ü n n e p s é g e n . 

Vendéglátóink gazdag programmal kedveskedtek 

a vendégeknek (sétahajókázás a Tiszán az 

Arianna hajóval, műsor, állófogadás, a Városi 

Mú zeu m megláto gatása,  városnéz és , 

kilátótorony). A Zentai Gimnázium diákjait és 

tanáraikat már februárban fogadjuk iskolánkban 

a XLI. Felvidéki Magyar Matematika Versenyen, 

melynek ebben a tanévben a szervezői vagyunk. 

• 2016. október 3. Iskolánk elsős és másodikos 

diákjai részt vettek a Szenci Művelődési 

Központban megrendezett EKOTOPFILM – 

ENVIROFILM filmfesztiválon. A rendezvény célja, 

hogy felhívja a fiatalok figyelmét a 

környezetvédelemre, a környezettudatos 

gondolkodásra. A rendezvény szervezőitől 

iskolánk egy facsemetét kapott. 

•   2016. október 6. Ünnepi műsorral 
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tisztelegtünk az aradi vértanúk emléke előtt. 

• 2016. október 8. A diáktanácsunknak 

köszönhetően ebben a tanévben is részt vettünk 

a szenci almanapon. Köszönet mindenkinek, aki 

valamilyen módon hozzájárult a sikerünkhöz. A 

bevétel, 297,27 €, a diáktanács pénztárába 

került. 

• 2016. október 13. A kommunista rendszer 

titkosszolgálatáról, annak keletkezéséről, 

működéséről, a megfélemlítés módszereiről 

tartottak előadást a Living Memory polgári 

társulás tagjai Személyes történeteken keresztül 

érzékletesen mutatták be, milyen egy elnyomó 

rendszer, amely korlátozza az alapvető emberi és 

szabadságjogokat is. Az előadást az iskola az 

extrémizmus elleni küzdelem jegyében szervezte. 

• 2016. október 14. A Szenczi Molnár Albert 

Napok keretében látogatott iskolánkba Böröndi 

Lajos költő, akit Bárdos Ágnes faggatott a versírás 

folyamatáról, a költő kedvenc verseiről, élete 

egyes epizódjairól. A rendezvényen fellépett az 

iskola énekkara is. 

• 2016. október 16. Két másodikos gimnazistánk, 

Kišš Kitti és Tirinda Eszter is bemutatta 

prezentációját a hegysúri helytörténeti 

szemináriumon. Kišš Kitti a féli magyar alapiskola 

építésének kálváriáját, az ún. iskolafoglalást 

mutatta be, Tirinda Eszter Gragger Róbertről, az 

Ómagyar Mária-siralom megtalálójáról adott elő, 

akihez családi szálak is fűzik. 

• 2016. október 20. A véradás egy nemes 

cselekedet, amely nekünk, embereknek nem 

kerül semmibe, s mégis akár életeket 

menthetünk vele. Kilenc negyedikesünk döntött 

úgy, hogy 2016. október 20-án életükben először 

vesznek részt véradáson. Heten feleltek meg a 

kritériumoknak. Nagyon büszkék vagyunk rájuk.  

• 2016. október 21. Sakkbajnokság Hervai Sandra 

az első, Simon Dóra a második helyen végzett a 

XII. Összmagyar Nemzeti Diákbajnokságon. 

• 2016. október 24. Az 1956-os forradalom 60. 

évfordulójára emlékeztünk. Diákjaink Szegedi Zita 

és Pongrácz Flóra tanárnők vezetésével zenés-

verses összeállítást adtak elő az 56-os forradalom 

kerek évfordulóján. A zeneszámok és a 

versrészletek a kor hangulatát idézték. Szabó 

Eszter tanárnő egy prezentációval próbálta a 

diákok számára közelebb hozni a forradalmi 

napok eseményeit. 

• 2016. október 25. Iskolánkban jártak a Rákóczi 

Szövetség képviselői, köztük a szencről származó 

Dr. Halzl József elnök. Diákjaink érdekes 

beszámolót hallhattak az 1956-os forradalomban 

megélt személyes élményeiről.  

• 2016. október 26. Iskolánk diákjai és tanárai 

látogatást tettek a szeredi Holokauszt 

Múzeumban. Az érdekes tárlatvezetés során 

betekintést nyertünk a második világháború alatt 

Szeredben működő munkatábor, majd később 

koncentrációs tábor lakóinak keserű 

hétköznapjaiba, valamint sok adalékot tudtunk 

meg a szlovákiai zsidó lakosság sorsáról. 

Filmvetítés során meghallgathattuk néhány 

„túlélő” tanúságtételét. Diákjaink egy kisebb 

csoportjának volt lehetősége találkozni egy 

haláltábort megjárt idős nénivel, akinek 

beszámolója nagyon személyes volt. A 

m ú z e u m l á t o g a t á s  u t á n  a  d i á k o k 
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természetvédelmi gyakorlaton vettek rész 

Galántán.  

• 2016. október 27. Avatás 2016. Kellemes 

környezetben, jó hangulatban zajlott az elsősök 

avatása az őszi szünet előtti utolsó tanítási 

napon.  

• 2016. október 29. Schloss Hof 2016 Néhány 

német érettségire készülő negyedikes diák 

ellátogatott Ausztriába, hogy megnézze az 

egykori császári nyári rezidenciát. Külön köszönet 

Rácz Melindának, iskolánk volt diákjának a 

nagyon élvezetes tárlatvezetésért. 

• 2016. november 10. Kišš Kitti és Tirinda Eszter 

bemutatták helytörténeti témájú prezen-

tációjukat a XII. Kincskeresők konferencia 

Dunaszerdahelyen. 

• 2016. november 11. Bekapcsolódtunk a „Hodina 

deťom” jótékonysági gyűjtésbe. 186,96 €-t 

gyűjtöttünk a hátrányos helyzetű gyerekek 

számára. Egy izomsorvadásban szenvedő jókai 

kislányt pedig 57,06 €-val támogattunk. 

• 2016. november 11. Szalagavató 2016.  

• 2016. november 16. Tanulmányi kirándulás 

Bécsben, HEURÉKA! - VI. Tudománytörténeti 

Vetélkedő 

• 2016. november 24. Két csapatunk részt vett a 

Legere irodalmi verseny második fordulóján 

Nyitrán. Még vár rájuk a verseny harmadik 

fordulója. 

• 2016. november 25. Sikeresen szerepeltünk a 

Kulcsár Tibor Országos Vers- és Prózamondó 

Versenyen és a Kulcsár Tibor Esszéíró Pályázaton. 

• 2016. november 29. Takács Péter, másodikos 

gimnazista részt vett a Konkoly-Thege Miklós 

Matematikaversenyen.  

A szeredi Holokauszt Múzeumban 
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CÍMKERESŐ 
Összeállította: Szabó Krisztina (IV. O)  

1. Színekben, képteremben, külön minden 

keretben, már az ... (2.) 

2. Az egymás ellen ... szervek reménytelen és 

dühödt (3.) 

3. Kifogtam azt, ami a ... akadt. Sosem kerestem 

tudós műszavakat. (2.) 

4. Magam ődöngök, álmatlan ... , ama holdfény- 

sütötte grádicson,(1.) 

5. Meszes ... körvonalig kővé gyűrődött 

azonosság.(3.) 

6. Szép habos forrásom, ...-lakásom (1.) 

7. Hatalmas zengedezésű varázs kél ...(4.) 

8. S csak mivelünk ... s néha vidám (8.) 

9. Démon- ... sem siratja szentebb , iszonyúbb 

vidéken (4.) 

10. Más bú, mi most ... kél, Sir Childe, ne is 

csodáld! (3.) 

11. Lelkembe ..., mely csupa csend!(8.) 

12. Tornyán az ... csikorog élesen. (1.) 

13. S mind, ami bor ... forr túl messzi tengeren.

(3.) 

14. Im, a ... béfejezve már, (5.) 

15. Csak vissza, vissza! Dél ... vár, Te boldogabb 

vagy ,mint mi, jó madár. (3.) 

16. ... meg hát engem, hazámnak nemzeti!(1.) 

17. Harmattal nyilt zöld ... (7.) 

18. Némán ... , kint körültekint, ásítva néz szét,  

(1.) 

Az alábbi idézett sorok hiányzó részét írjátok be a rejtvénybe, és egy költő nevét kapjátok. A megoldást úgy kapod 

meg, ha a sorban azt a betűt emeled ki, ahányadik a zárójelekbe van írva. Kellemes szórakozást!  
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SUDOKU 

Szerkesztették: Szabó Eszter, Szabó Krisztina (IV. O) 

Tanári segítség: Mgr. Kajtár Károly, Mgr. Szabó Eszter, Mgr. Tirinda Piroska 

HUMOR 

- Mi volt ma az iskolában, kisfiam? 

- Anya, ma én voltam az egyetlen, aki jelentkezett, 

amikor a tanító néni kérdést tett fel! 

- Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi volt a kérdés? 

- Ki törte be az ablakot?  

 

- Hogy született a zsiráf? 

- ??? 

- Chuck Norris pofán rúgott egy lovat.  

 

Két bagoly ül a fán. 

Megszólal az egyik: hu. 

Mondja a másik: 

- Anyádat ijesztgesd!!  

Az utolsó tanítási napon a gyerekek ajándékot 

visznek a tanító néninek. A virágboltos fia egy 

csokrot hoz, a cukrász kislánya egy tortát, majd az 

italboltos kisfia egy nagy dobozt, szépen 

csomagolva. A tanító néni megemeli, és látja, hogy 

valami szivárog belőle. Viccesen megkóstol egy 

cseppet, és megkérdi: 

- Bor? 

- Nem - feleli a fiú. 

Újabb cseppet kóstol a tanító néni. 

- Pezsgő? 

- Nem. 

Szabad a gazda! - mondja a tanító - Feladom; mi 

ez? 

- Kiskutya...  


