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Megjegyzés!  

Iskolaújságunk legújabb kiadásában 

kicsit eltérünk az eddig megszokott 

tartalomtól. Nemcsak az iskolai eseményekről 

írtunk, hanem más is helyet kapott. Ebben a 

számban a hősök kerülnek előtérbe, legyenek 

valósak, a mozivászonra létrehozottak vagy a 

saját képzeletünkben megszült ideáljaink. 

Természetesen az iskolai események továbbra 

is otthonra lelnek az újság lapjain, 

beszámolunk a versenyekről és a 

rendezvényekről, de reméljük, hogy így is 

elnyerhetjük a tetszéseteket.  

Szeretettel: a Szerkesztőség 
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Megrendezésre került 

a minden évben várva várt 

esemény, a diákbál. Lázas elő-

készületek folytak hetekig, sőt még 

a bál napján is volt elég teendő. 

Délután a tanárok és a diákok 

közül többen itt maradtak, hogy 

a nagy eseményre minden a lehető 

legszebb legyen. Együttes erővel 

díszítették fel a termeket, terítették 

meg az asztalokat, amikhez lete-

lepedhettek a tánctól elfáradt 

vendégek. Természetesen a ze-

néről és a tomboláról sem 

feledkezhettünk meg. A diákok és 

a szüleik ajándékokkal járultak 

hozzá a játék sikeréhez, a zenét 

diáktársunk, Deák Imre biz-

tosította. 

Az újdonság ez évben 

leginkább a fényképeket érintette. 

Mindenkinek lehetősége volt 

egyedül, párban, nagyobb csopor-

tokban fényképezkedni. Ezeket 

a képeket az igazgatónő készítette, 

és megtalálhatóak az iskola 

honlapján. 

Jagri Krisztina, III. O 

Diákbál 
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A Föld napja 

 Környezetünk vé-

delme nagyon fontos, ám 

ezt a legtöbb iskolában 

nem tanítják meg 

a gyerekeknek, ezért nem 

is meglepő, hogy 

a fiatalok egy része nem 

viselkedik környezettudatosan. Azt viszont büszkén jelenthetem, hogy a 

mi iskolánkra ez nem jellemző. Filler tanárnő vezetésével minden diák 

részt vett egy kétórás programon, ahol esélyünk volt kibontakoztatni 

képzelőerőnket, megcsillogtatni tudásunkat a környezet védelmével 

kapcsolatban. Hogy könnyebb dolga legyen a tanárnak és a diáknak is, 

csapatokban vetélkedtünk egymás ellen. A kérdések és a feladatok bár 

nem voltak nehezek, de elgondolkodtatóak annál inkább, és még ha 

mindenkiben nem is keltettek érdeklődést, a versenyszellemet kellemesen 

fellobbantották.  

A vetélkedőnek elég szabad stílust adott az, hogy egyszerre több 

feladatot is lehetett végezni. Míg a csapat egyik fele az éppen kiosztott 

feladattal foglalkozott, addig a másik egy pólót készített, amire a témához 

illő logót és szlogent találta ki. Ezeket a pólókat a vetélkedő végén a 

csoport egyik tagja prezentálta. A kiválasztott személynek esélye volt 

elmondani, hogy mit jelent a kiötlött logó, mit takar a pólóra felírt 

szlogen. Minden prezentáció végét tapssal jutalmazta a többi versenyző.  

Miután a vetélkedő hivatalos része véget ért, Filler tanárnő minden 

csapatról fényképet készített a pólóval, amit létrehoztak, majd egy egész 

csoportos kép is készült, amin minden abban a fordulóban szereplő diák 

helyet kapott. Az elkészült pólók sem vesznek majd kárba, hiszen azok 

iskolánk folyosóit fogják díszíteni. 

Keszőcze Krisztina, III. O 
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Sítúra – látni és elmesélni 

2016. február 15-e és 22-e közt valósult meg az iskolánk diákjai és 

pedagógusai által egyaránt várt sítúra. Idén rekordszámú résztvevővel 

valósult meg ez az esemény, mivel az állam térítette a sítanfolyam 

kiadásait. A helyszín ismét egy népszerű síközpont, Litmanová volt, de 

elszállásolva Ólublón (Stará Ľubovňa) voltunk. Az időjárás kegyes volt 

hozzánk, első nap enyhén sütött a nap, de utolsó napon már erősen 

havazott.  

Mikor odaértünk, még nem síztünk, a pedagógusok elmondták, 

hogy mit várnak el tőlünk, felállították a szabályokat, amelyek mindenkire 

vonatkoztak. A havas táj gyönyörű volt. Két csoportra osztottak 

bennünket: az egyikbe a kezdők, míg a másikba a már haladó vagy sízni 

tudó diákok kerültek. A sízést mi, kezdők, kisebb bemelegítéssel kezdtük, 

ez természetesen a haladókra nem vonatkozott. Ha elfáradtunk, beültünk 

teázni, melegedni a síközpont büféjébe, ahol akár finom palacsintát és 

egyéb sütiket is fogyaszthatott az ember. Egy kis erőgyűjtés után 

felfrissülve vettük ismét birtokba a lesiklópályát. Az esti sízést nem 

próbáltuk ki, mert erősen havazott, ezzel megelőztük a baleseteket, 

sérüléseket.  
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Könyvajánló  

OCULUS 

Mit tennél, ha tudnád, hogy egy napon elveszíted a 

nevedet, a családodat, a barátaidat, a jogaidat, és jó 

pénzért egy vak Idős tudós mellé adnak oculusnak, 

hogy helyette láss és a nap harminckét órájából 

huszonhatban neki bámulj mikroszkópba? 

Itt, Avalonon így megy. Akkor is, ha emiatt őrült szek-

tások megpróbálnak felrobbantani, megutál a legjobb barátod, elszaporod-

nak a vágások a csuklódon… mert itt ez a rend. 

A nevem Truth Dunn volt. Most már nem vagyok ember. Nem 

vagyok személy. Csak oculus. 

Mit tennél, ha tudnád, hogy a legjobb barátod, egy lány, akit min-

dennél jobban szeretsz, rabszolga lesz? Végig tudnád nézni, ahogy tönkre-

megy? Hogy lassan megfojtja a rendszer? Mit éreznél, látva a híradóban 

egy robbantás helyszínét mint szerencsés túlélő? 

Az én válaszom egyszerű. Én megpróbálnám kiszabadítani. Akkor 

is, ha nem akarja. Akkor is, ha nyakig véres leszek közben. Akármit is 

kelljen tennem. 

Esténként se unatkoztunk. A pedagógusokkal együtt játszottunk, 

összeültünk és beszélgettünk, voltak, akik televíziót néztek. Az utolsó 

napon már korán, reggel 8-kor, a reggeli után el kellett hagyni a szállodát, 

ezért este már többen is összecsomagoltak. Még volt esélyünk egy keveset 

sízni, ám ebéd után elfoglaltuk helyünket a buszon, és hazaindultunk. 

Előttünk állt egy nagyon hosszú, kereken hatórás út. Hazaérkezve 

a szülők már várták a gyerekeiket, és miután elbúcsúztunk egymástól, 

lassan elindult mindenki haza. 

Botló Renáta, III.O  
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TIZENEGYES ÁLLOMÁS 

A Lear király bemutatóján a címszereplőt játszó szí-

nész, Arthur Leander szívinfarktust kap, de halála 

szinte senkinek sem tűnik fel: ez az éjszaka ugyanis 

arról lesz híres, hogy ekkor szabadult el a világ leg-

pusztítóbb járványa. Élete és elmúlása azonban látha-

tatlan szálakkal köti össze képregényrajzoló exfelesé-

gét, Mirandát, a mentősnek tanuló Jeevant és a halálát végignéző gyerek-

színész Kirstent, aki húsz évvel később az Utazó Szimfónia nevű vándor-

társulattal együtt próbál fényt vinni az egymástól elvágott, túlélésért küz-

dő közösségek életébe. 

„Mert életben maradni nem elég” 

Ez a társulat, és egyben a könyv mottója is. A halott színészhez kö-

tődő alakok egymásba szövődő múltján és jelenén keresztül látjuk a vég-

zetes éjszakát, a civilizáció törékeny szépségét, és az új világot, ahol min-

dig van, aki tovább vigye a fáklyát. 

A Tizenegyes állomás Arthur C. Clarke-díjat és Toronto Book 

Awardot nyert regényét számos nyelvre lefordították. Gyönyörű, lírai 

könyv a művészet hatásáról és értékéről, amely az apokalipszis után sem 

veszít fontosságából.  

A nevem Aoi Kane. És én nem fogadom el, hogy itt ez a rend. 

Mit tennél, ha tudnád, hogy az Ellenséged, az, akinek a le-

vadászására mindent feltettél, ott van az orrod előtt? Hogy még csak nem 

is tudja, hogy a világon vagy? Hogy elképzelni is képtelen, hogy mér-

gezett nyílvesszőként rohansz felé? 

Én nem várok. Lecsapok rá, és eltaposom, ahogy érdemli. Bele sem 

gondolok, hogy mit ránt magával a semmibe. 

A nevem nem számít. De mától én vagyok itt a rend.  
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MARVEL vs. DC 

Manapság az emberek számára a legnagyobb kikapcsolódást a mozi, 

a filmek jelentik, hiszen mindenki megtalálhatja a saját ízlésének 

leginkább megfelelő pár órás műveket. Napjainkban a szuperhősökkel 

megrakott filmek aratják a legnagyobb sikert, ám a hőseink mögött olyan 

világok vannak, amiket nem mindenki ismer, hiszen az emberek nem 

tartják fontosnak az alkotók megismerését. Legtöbbször, ha valaki 

meghallja a „MARVEL” vagy „DC” kifejezéseket, egy amerikai/angol 

mechanikai tárgyak gyártásával foglalkozó cégre gondol, de ez még csak 

közel sincs az igazsághoz. 

A valóságban ezek a nevek a világ két legnagyobb képregény-

kiadóját takarják, és bár nehéz elhinni, mindkettő vállalat idősebb, mint 

azok, akik jelenleg iskolánk küszöbét lépik át minden egyes nap… igen, a 

tanároknál is, hiszen a DC-t 1934-ben, míg a MARVEL-t 1939-ben 

hozták létre. 

Természetesen a 30-as években mindenki a két képregénykiadó 

összeolvadását várta. Ez nem is lett volna csoda, tekintve, hogy munkájuk 

nagyban hasonlít, ám a legnagyobb meglepetés akkor érte az embereket, 

mikor a két kiadó háborút hirdetett. Egymás után születtek meg az új 

szuperhősök, ezek legtöbbje hihetetlen sikert aratott, és a mai napig is 

megjelennek a mozivásznakon.  

Ízelítőként néhány a közeljövőben megjelenő filmet is bemutatunk 

nektek: 

DR. STRANGE 

Azt hiszem minden sci-fi vagy történelemimádó ismeri 

Benedict Cumberbatch és Mads Mikkelsen nevét, 

mivel szerepeltek számos nagyköltségvetésű filmben, 

és most ez a két hihetetlen színész összeállt, hogy 

létrehozzanak egy új hollywoodi kasszasikert. A 

történet egy sikeres, de meglehetősen nehéz természetű 

idegsebészről szól, aki egy autóbaleset során súlyos 
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kézsérülést szenved, ami miatt nem tud többé műteni. Magánélete sem 

alakult rózsásan, szülei és testvére is meghaltak.  Strange elindul, hogy 

gyógymódot találjon, azonban a kutatása során kitanulja a fekete mágia 

módszereit, melynek köszönhetően ő lesz a bolygó legnagyobb varázslója, 

aki a Bosszúállók csapatát erősítve a Föld védelmezésére esküszik fel. 

Magyar bemutató: 2016 novembere 

AMERIKA KAPITÁNY – POLGÁRHÁBORÚ 

Két sikeres „Captain America“ filmmel a háta mögött 

Chris Evans visszatér, hogy újra belebújjon a MARVEL 

univerzum első szuperhősének bőrébe. A filmről:   
A Bosszúállók cselekedetei és a S.H.I.E.L.D.-ben 

történtek ráébresztették a világot arra, hogy a szuper-

hősöknek sem lehet csak úgy szabad teret adni, ezért a 

világ vezetői megalkották a hősregisztrációs törvényt, 

ami szerint minden szuper képességű egyénnek a kormánya előtt jelent-

keznie kell, és fel kell vállalnia a kilétét. Ez az akció megosztotta 

a Bosszúállókat, és emiatt két csapatra szakadtak, az egyik a regisztráció 

mellett, míg a másik az ellen állt ki. 

Magyar bemutató: 2016. május 12.  

AZ ÖNGYILKOS OSZTAG 

Az Amanda Waller vezette titkos kormányszervezet, az 

A.R.G.U.S létrehoz egy szupergonoszokból álló spe-

ciális különítményt, az Öngyilkos Osztagot. Az 

elítéltek Joker (Jared Leto) vezetésével életveszélyes 

küldetésre indulnak bűneik megváltásának reményé-

ben. 

Magyar bemutató: 2016. augusztus 5. 

(Érdekesség: ez lesz a DC moziuniverzum 3. filmje, ami ugyanezen 

a napon kerül bemutatásra.)  
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Interjú osztályfőnökünkkel, Mgr. 

Sándor Zoltán tanár úrral 

Hogy tetszik lenni?  

Hát, így kedd délután elég fáradtan, mivel hat 

órám volt egymás után, és jól kibeszéltem 

magam. 

Mikor gimnazista volt, milyen célokat tűzött 

ki maga elé? 

Először is szerettem volna sikeresen 

leérettségizni, majd egyetemre menni. 

Sikerült azokat a célokat elérni?  

Szerintem sikerült, mivel az egyetemre is felvettek, és az érettségim is 

sikerült, úgyhogy szerintem igen. 

Mindig is tanár akart lenni, vagy volt más terve, elképzelése is? 

Igen, természetesen volt más elképzelésem is.  Eredetileg a történelem 

felé hajlottam, és szerettem volna történész lenni, de sajnos ez nem 

sikerült, később dolgoztam két évig tolmácsként is, de nem bántam meg, 

hogy tanár lettem. 

Mióta érdekli a történelem? 

Kisiskolás korom óta. 

Miyen a kapcsolata az új osztályával? 

Szerintem jó a kapcsolatom a gyerekekkel, de igyekszünk még jobbá 

tenni, hogy a lehető legjobb legyen, én szeretem őket, s remélem ez 

fordítva is így igaz. 

Hiányzik a régi osztálya? 

Természetesen igen, de az idő múlik, s ez a rendje mindennek. 

Mit jelent a tanár úr számára a sport? 

Hát, nagyon sokat jelent a számomra, csak sajnos erre elég későn jöttem 

rá. 
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Úgy hallottuk, nem rég lefutotta a maratoni távot. Milyen érzés volt? 

Igen, március harmadikán történt Pozsonyban.  Nagyon jó érzés volt, 

mivel nagyon sokat edzettem rá. 

Mennyire volt furcsa levágatni a haját? 

Hát, először nagyon furcsa volt, és egy darabig hiányoltam és kerestem is.  

Most már egy kicsit bánom, hogy levágattam. 

Nem bánta meg, hogy a tanári pályát választotta? 

A tanári pályán belül most nagyon sok probléma és akadály van, de 

egyébként a kollégáimat és a gyerekeket is szeretem, és a velük való 

munkát is, úgyhogy nem, nem bántam meg. 

Köszönjük a beszélgetést!  I. G 

Milyen volt költőink szerelmi 

élete? 

Irodalomórákon a költők, írók műveit 

tanuljuk. Kevés szó esik azonban 

szerelmi életükről. Egészen addig, amíg 

a kezembe nem került Nyáry Krisztián: 

Így szerettek ők című könyve, úgy 

gondoltam, hogy íróink szerelmi élete 

nem volt figyelemreméltó, mivel biztos 

inkább az írásra koncentráltak. Ezért 

lepett meg ennek a könyvnek a tartalma. 

Kiderült belőle, hogy költőink szerelmi élete nem is volt olyan egyszerű.  

Például ott van Kosztolányi Dezső, aki már az ötvenes éveit taposta, 

amikor a feleségével, Harmos Ilonával töltött visegrádi nyaralásuk során 

megismerkedett Radákovich Máriával, akibe beleszeretett. Sokáig 

leveleztek és találkozgattak, ami a feleségnek nagyon nem tetszett. 

Máriának a következőket írta: "Maga szerencsétlen, tájékozatlan lúd, ha 

én magát még egyszer meglátom az erkélyén szenvelegni, ha maga még 

Radákovich Mária 
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egyszer csak egyetlen izenetet, levelet, apróhirdetést vagy csak jelt is ad 

vagy jelet elfogad az én szerencsétlen, haláltól és öregségtől - sajnos 

joggal - rettegő, gyönge jellemű uramtól, akkor én magát a nyílt utcán, a 

fia szeme láttára összeverem, mint egy haszontalan, rossz és ostoba dögöt, 

de az is lehet, hogy lelövöm, mint valami veszett kutyát.” A levelet 

hasonló hangnemben folytatja, majd ezzel fejezi be: „Az uram összes 

leveleit, valamennyit, 24 órán belül juttassa el Kiss tanársegéd úrhoz. Ha 

nem tudná véletlenül, az Ernánál vannak. Irodalmi romantikát nem 

csinálunk, kedvesem. Magának pedig azt az emberi tanácsot adhatom, 

hogy vagy azonnal ugorjon a Dunába, de jól, vagy pedig tanuljon, és 

próbálja megtudni, mi van a látszatok mögött. Ez talán még rendes embert 

csinálhat magából." A helyzetet bonyolította Mária váratlanul megjelent 

férje, aki megfenyegette a költőt. Kosztolányi a halála napjáig szerette 

Máriát. 

Batsányi János és Gabriele von Baumberg szerelme sem volt 

hétköznapi. Egy közös ismerősük mutatta be őket egymásnak. Gabriele 

visszautasította addigi kérőit, és feleségül ment a költőhöz. Napóleon 

bukása után a költő fogságba került. Felesége a kiszabadításán dolgozott, 

leveleket írt a kancellárnak de még a császárnak is. Sikerült kiharcolnia, 

hogy férjének könyvet és élelmiszert küldjenek. Ezt írta az 

uralkodónak:„Felséged atyai érzelmei nem fogják megengedni, hogy 

gonosz teremtmények rágalmai egy boldog házasságot szétválasszanak s 

egy szegény, szerencsétlen nőt az őrületbe kergessenek… Vessen véget 

gyötrelmemnek s adja vissza őt ismét nekem.” Levelei meghallgatásra 

találtak. Batsányi kiszabadult. A szerelmük Gabriele halálával ért véget.  

A könyvben olvashatunk még Ady, Márai, József Attila, Radnóti, 

Kölcsey és Szemere Pál szerelmi életéről, valamint betekintést enged a 

költők korába. Segít más szemszögből is megismerni a magyar irodalom 

jelentős személyiségeit. 

Szarka Réka, III. G 
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A foci helyzete Szencen 

A focit  Szencen mindig jó 

színvonalon játszották. Húsz éve két 

klub is működött a városban: az FC 

KOBA SENEC és az ŠK SFM 

SENEC VEĽKÝ BIEL-RECA, amely 

csak 1994-ben jött létre. Az FC 

KOBÁ-nak nagyobb múltja volt, ők 

hozták be a szlovák 1. ligát Szencre, 

de ez már csak a múlt. Az FC KOBA általam ismeretlen okok miatt 

megszűnt, és egyetlen klub maradt, az ŠK SFM SENEC VEĽKÝ BIEL-

RECA, amelynek én is játékosa, illetve segédedzője voltam. Később az 

ŠK SFM tulajdonosa nem akarta folytatni a klub működtetését, és jött egy 

új tulajdonos, egy új szponzor Dunaszerdahelyről. Ekkor a klub státusza 

megváltozott, polgári társaságból részvénytársasággá alakult. A klub új 

neve ŠK SENEC lett. Azonban vezetőinek nézeteltérése miatt, egyikük 

eldöntötte, hogy alapít egy új klubot, ez lett az MŠK SENEC. Az ŠK 

SENEC működtetése nagyon sokba került, mivel az ifjúság az 1. ligában 

játszott, a felnőtt csapat játékosainak fizetését is fedezni kellett. Az 

anyagiakat a város és a fő szponzor állta. Az a helyzet következett be, 

hogy a városban két klub működött, és a várostól származó támogatást 

kétfelé kellett osztani. Itt mutatkoztak meg a problémák. A szponzor csak 

akkor volt hajlandó továbbra is finanszírozni a klubot, ha a város is fizet 

egy adott összeget. A város ezt sajnos nem tudta teljesíteni, ezért 

manapság ott vagyunk, mint 15 éve, két klub van Szencen, és az egyik 

esik szét. Az ŠK SENEC-t Bős városa vette meg. A férfiak folytatják 

Bősön, de az ifjúságra nem tartottak igényt. A 300 „félredobott“ 

gyereknek három lehetősége van: vagy átlépnek az MŠK-ba, vagy 

találnak maguknak más klubot, vagy befejezik a focit. Nagyon sajnálom, 

hogy ez lett a klub sorsa, hiszen itt töltöttem a gyerekkoromat, sok emlék 

fűz hozzá. 
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Rajtam kívül még néhány iskolatársam is itt rúgja a bőrt. Vannak 

olyanok is, akik kimondottan a foci miatt jöttek Szencre tanulni. Kíváncsi 

voltam, nekik mi a véleményük az adott helyzetről. 

Sándor András: “Nagyon elszomorít, hogy a klub, ahol 

gyerekkorom óta focizom, romokban hever, de ebben a szituációban mi, 

játékosok, tehetetlenek vagyunk. Nem maradt más dolgunk, mint új 

klubot keresni a nyáron.“ 

Ha én lennék az iskolaigazgató 

 Bizonyára mindenkivel előfordult, hogy feltesz magának olyan 

kérdéseket, amelyeken el tud gondolkodni, majd örömteljesen válaszol 

rájuk. Számomra ilyen kérdés például az, hogy mit tennék, ha gazdag 

lennék, vagy mit kívánnék, ha lenne három kívánságom. Ezekre a 

kérdésekre egy kis fantázia segítségével nagyon könnyű válaszolni, de 

egy bizonyos idő után már unalmassá válnak. Ilyenkor szoktak felmerülni 

bennem az elgondolkodtatóbb kérdések, mint például az, hogy milyen 

lenne, ha én lennék az iskolaigazgató.  

 Ahhoz, hogy meg tudjam válaszolni ezt a szimpatikus, bár annál 

bonyolultabb kérdést, először is át kell gondolnom, hogy mi is a dolga egy 

iskolaigazgatónak. Elképzeléseim szerint neki kell munkásokat, azaz 

tanárokat találni minden tantárgy  tanítására. Az iskola színvonalát és 

hírnevét is neki kell fejlesztenie. Ezeken kívül még sok más dolga is van 

egy ilyen magas rangú embernek. 

 Ha én lennék az igazgató, igyekeznék olyan tanári kart 

összeállítani, amelynek tagjai velem, egymással és a diákokkal is jól 

kijönnek. Ezt azért tartom fontosnak, mert ez által a diákok és a szülők 

körében az iskola jó hangulatának a híre terjedne el, s így a diákok száma 

is növekedne. Természetesen ennyi nem lenne elég, hogy egy nagy 

létszámú iskolát vezethessek, ugyanis ahhoz főleg a tanulókat kell 

meggyőzni arról, hogy jó iskolát választottak. Sokakban felmerülne a 
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kérdés, hogy miért épp őket akarom meggyőzni. Számomra egyértelmű a 

válasz, hisz tudom, hogy a jövendőbeli elsősök mindig a kiválasztott 

iskola tanulóitól kérnek tanácsot. Ha ez a vélemény pozitív jellegű, akkor 

nagy valószínűséggel jelentkeznek az iskolába. De vajon, hogy tudnám 

ezt elérni? Először is olyan programok bevezetésével próbálkoznék, 

amelyek szerintem fontosak egy fiatal számára. Ilyenek az iskolai 

kirándulások, a sportnapok, a színházlátogatások, az úszó- és 

sítanfolyamok. Ezeken kívül a szakkörökre való jelentkezést is 

értékelném, nagy érdeklődés esetén bármilyen szakkört támogatnék. 

Igyekeznék, hogy az iskolám egy nagy, lehetőségekben gazdag 

tornateremmel és edzőteremmel rendelkezzen. A kirándulások főleg 

tanulmányi jellegűek lennének. Minden hónapban megrendeznék egy 

sportnapot. Ezeken kívül kitalálnék egy motivációs rendszert, amivel 

bizonyos szinten javítanám az érdemjegyek átlagát.  

 Most, hogy jobban belegondolok, már tudom, hogy nem is annyira 

egyszerű igazgatónak lenni, sőt már abban is biztos vagyok, hogy ha én 

lennék az iskolaigazgató, akkor felmondanék. 

Kövári Csaba, IV. G 
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Kreuzworträtsel  

1. Das bekomme ich zum Geburtstag. 

2. sein: ihr .... 

3. sie sind in der Bibliothek 

4.  

 

 

5. Bundeskanzlerin von Deutschland 

6. gestern, ..........., morgen 

7. Thomas Müller ist ………… 

8. Schauspieler spielen da 

9. Am Geburtstag machen wir eine Geburtstags……….. . 

10. eine Farbe 

 

Lösungswort:_________________________ 

Bartal Nikolas, Bors Miklós, Takács Péter, I. G 



Kitartást! 

Szeptember elején, amikor az évnyitón ültünk, talán sokunknak 

eszébe jutott, hogy hosszú hónapoknak nézünk elébe. Végeláthatatlan 

reggeli ébredések, sietés az iskolába, nehogy elkéssünk, figyelni az 

órákon, még akkor is, ha legszívesebben aludnánk egy jót, otthoni tanulás. 

Hát igen, ez a legtöbb diák rémálma, és bátran ki merem jelenteni, hogy 

mi sem vagyunk kivételek. 

Most viszont, ahogy a naptárra nézek, boldogan gondolok arra, 

hogy már csak két hónap van hátra, hiszen mindannyian megérdemeljük 

a pihenést, tanár és diák egyaránt. Természetesen mindannyian tudjuk, 

hogy minden évvége húzós, írunk és felelünk, hogy a jegyeink jók 

legyenek, de akármi is történjen, az idő kereke forog, és a kiérdemelt 

szabadság eljön. Addig is kitartást mindenkinek! 

A Szerkesztőség  

TOP 10 – 2016. május 

1. KYGO feat. MATY NOYES – 

Stay 

2. NEW LEVEL EMPIRE feat. 

DENIZ – Valahol 

3. FLEUR EAST – Sax 

4. HONEYBEAST – Bódottá 

5. DUKE DUMONT – Ocean Drive 

6. AVICII – Broken Arrows 

7. LUKAS GRAHAM – 7 years 

8. LOFTI BEGI feat. MEZŐ MISI – Egy szó miatt 

9. RÚZSA MAGDOLNA – Tejút 

10. DUA LIPA – Be the one  

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

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

Mgr. Tirinda Piroska 


