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1. kiadás

Így születtünk meg… Tehetséggondozás a Barcsayban
Iskolánk megnyerte a TÁMOP – 3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás pályázatot.
Ennek keretén belül 14 tehetségkörben 146 tanuló kapott lehetőséget, hogy az iskolai
tanórákon kívül, délutáni „klubokban” fejleszthesse képességeit. Ezek: Hello World! - angol
nyelvi klubok, Hallo! Deutschland! - német nyelvi tehetségkör, Édes anyanyelvünk és Szép
magyar beszéd - anyanyelvi klubok,…. A pályázat megvalósítását Gergely Piroska néni
irányítja.
2013. május 10-én a madarak és fák napján mutatkoztak be először iskolánk tehetségkörei.
Játékos feladatokkal hívták fel a figyelmét a felső tagozatos diákoknak a
környezetvédelem fontosságára.
Június 6-án tehetségköreink diákjai ismét megmutatták mit tudnak. Délelőtt 11 órakor
Csepreginé Volosinovszki Mária tanügy- igazgatási referens nyitotta meg a „Múzsák kertje”
művészeti klub kézműves foglalkozásain alkotó tanulók munkáiból rendezett kiállítást.
A kiállított műveket az antik görög művészet és történelmi események ihlették. A gyerekek
szénrajzokat készítettek görög istenekről, antik mellszobrokról. A görög geometrikus mintás
fekete és vörös alakos vázák alapján a tanulók egyéni, de mégis antik hatást keltő
vázarajzokat készítettek. A diákok a 3 dimenziós ábrázolásban is kreatívak. Görög
pénzérmék dombornyomatait ytongtéglából faragták ki. A tehetségkörösök a trójai faló
története alapján megalkották kisebb-nagyobb dobozokból , természetes anyagokból saját
fantázialényüket. Játékosságuk derűt csempészett a komoly rajzi tudást tükröző művek közé.
Idézet a kiállítás vendégkönyvéből:
„Igazán szép és színvonalas munkákat láttam, szinte hihetetlen, hogy mindezt gyerekek
készítették…”Sebő Ágnes szülő
A kiállítás megnyitóját a „Szépen, jól magyarul” és az „Édes anyanyelvünk” anyanyelvi
klubok diákjai , ill. a 6.a osztályos tanulók műsora tette színesebbé. Egy ókori görög dallam
foglalta keretbe, amelyben a kiállítás anyaga által ihletett saját versek és Babits Mihály
„Hegeso sírja” című költeménye hangzott el egy „görög kórus” előadásában.
Faló
boldog, kedves,
trappolás, evés, nyihogás,
Hajában virág színpompás.
bújtatás

Délután 14 órakor kezdődött az iskolánkban hagyománnyá vált idegen nyelvi műsor, a
„Pódium”.
Ebben a tanévben különlegessé vált ez a program azzal, hogy a „Hello world!” angol
nyelvklubok és a „Hallo Deutschland! Wir sind da!” német tehetségkör tagjai is felléptek. Az
angol nyelvet tanuló diákok egy klasszikus mesét vittek filmre két változatban. Német
nyelven A király és a kísértet című jelenetet tekinthették meg vendégeink a gyerekek
előadásában.
Szülői vélemény a tehetségkörök munkájáról:
„Nagyon hasznos tanulók számára, mert aki a napi feladatok megoldásánál többre is képes,
van alkalma tanári segítséggel gyarapítani
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És azután jött a nyári tábor..
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Riport Hajni nénivel a Hello World csoport vezetőjével és a csoport tagjaival

Mivel foglalkoznak a gyerekekkel itt a táborban?

Kitaláltak a gyerekek két képzeletbeli szigetet, arról készítettek egy-egy brosúrát. Azután el
kellett olvasni a másik csoportnak a brosúráját, majd elmenni a szigetet meglátogatni. Ott
egy idegenvezető elmeséli, hogy mi történik a szigeten, milyen az ország, és a végén egy
levelet kell írni a gyerekeknek, amiben elmesélik, hogy azt kapták-e a szigeten, amit
gondoltak, vagy teljesen mást kaptak?
Kik a legügyesebbek, akik leginkább részt vesznek a munkában?

Ne sértődjön meg senki, de a lányok. Ők lelkesebben állnak hozzá a feladatokhoz,
hamarabb kezdenek el dolgozni, tovább csinálják.
Mi volt a táborban a legérdekesebb?

Ezen gondolkoznom kell, igen, az, hogy igazából nagyon kreatívak a gyerekek. Ez nekem
nagyon kellemes csalódás, csak mondok egy szót és arra rögtön ötvenkét ötlet jön. Ez
nagyon-nagyon jó érzés.
Ugye ez volt a legelső tehetségkörös tábor. Hogy érezte magát?

Nagyon jól, más tehetségekkel foglalkozni, mint egy osztállyal, itt nem kell könyörögni, hogy
vedd elő a cuccot, itt nem kezdenek el öt perccel előbb összepakolni, hanem inkább azért
kell szólni, hogy vége a foglalkozásnak , most már ki lehet menni pihenni. Szárnyakat ad az
embernek.
Első csapat:
Melyik feladat tetszett nektek a legjobban?
Dóri: Amikor szigetet kellett megalkotni.
És neked?
Cintia: Nekem, amikor a szigethez a brosúrát készítettük.
Melyik közös program tetszett a legjobban?
Dóri: Például, amikor a kalandparkban voltunk. Meg amikor még moziba megyünk. Tetszeni fog biztos.
Mi tetszett neked legjobban a kalandparkban?
Dóri: A zöld pálya, az jó volt.
És neked mi tetszett a legjobban?
Cintia: Nekem a bobozás és a kalandpark. Nagyon jó volt.
Szeretsz bobozni?
Cintia: Igen, nagyon.
Második csapat:
Melyik feladat tetszett nektek a legjobban?
Szabi: Amikor szigetet kellett csinálni. És írni kellett róla brosúrát.
És neked Matyi?
Matyi: Nekem is ez.
És neked Viktor?
Viktor: Hát, nekem is ez.
Milyen a hangulat? Szeretitek a tábort?
Szabi: Igen, nem rossz.
Matyi: Ez a legkirályabb tábor, ahol a nyáron voltam.
És neked Viktor?
Viktor: Igen, nekem is tetszettek a programok.
Melyik közös program tetszett a legjobban?
Szabi: Eddig a kalandpark.
Ott mi tetszett a legjobban?
Szabi: Az óriás csúszópálya, mert ott le lehet feküdni.
Láttam, hogy nagyon fel voltál készülve. Neked mi tetszett a legjobban?
Matyi: Nekem is a kalandpark. Végre kimozoghattam magam.
(Gerlai Dániel, Kováts Angéla)
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Beszélgetés Györgyi nénivel a tehetségtábor vezetőjével

Itt vagyunk a Zsiráf körben, és itt ül velem szemben Györgyi néni, a vezető.
Mivel foglalkoznak a táborban?

Erre nagyon nehéz válaszolni, mert tulajdonképpen gondolatokat, érzéseket, helyzeteket
próbálunk tisztázni. Megpróbáljuk minél jobban megismerni magunkat bizonyos feladatok
segítségével.
Mi volt Györgyi néni szerint a legjobb játék vagy feladat?

Azt hiszem, a szituációs játékok voltak a legjobbak.
Miből áll egy ilyen játék?

Egy helyzetet kellett a gyerekeknek különböző befejezésekkel eljátszani attól függően, hogy
a konfliktusokban milyen stratégiákat alkalmaznak.
Kiket emelne ki a gyerekek közül?

Vera itt nagyon veri a mellét, hogy őt emeljem ki, igazság szerint leszámítva, hogy Vera
nagyon ügyes volt, úgy gondolom, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtott mindenki.
Hogy érezte Györgyi néni magát?

Jól, de fáradtan jól. Mindig jól érzem magam, ha gyerekek vesznek körül, de egy tábort
megszervezni, minden programról gondoskodni, és mindent úgy megcsinálni, hogy mindenki
jól érezze magát, azért ez sok munka! És ennek a tábornak én voltam a szervező felelőse,
tehát már két hete szervezem a
programokat nektek .
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A lovakról
A lovak
A lovak csodálatos teremtmények. Érzik, amit a lovasuk érez,
kedvesek, okosak. Ha valaki fél vagy feszeng, azt a ló is átveszi.
Képesek akár tíz év után is megismerni azt az embert, akit egy
évtizede nem láttak.
Érdekesen jelzik érzéseiket. Ha dühösek, nyugtalanok,
hátracsapják füleiket, ha figyelnek, akkor fejüket fönt tartják,
fülüket látványosan hegyezik. Ha elégedettek, akkor nagyot
fújnak, boldogan nyihognak.
A lovak páratlan ujjú patások. A pónik magassága 100 cm-től 148
cm-ig terjed. A kis lovak 130 cm-nél nagyobb pónik. (A kezdő
lovasok általában pónin vagy kis lovon gyakorolnak.) A nagy
lovak efölött vannak. Lószínek: fekete, sárga, szürke, tarka, pej,
almásderes, barna, fehér Izabella.
Ezek az állatok nagyon sok törődést és társaságot igényelnek.
Lovat egyedül nem lehet tartani, csak fajtársaival vagy kecskével.
Egy ló sokat eszik, táplálékai közé tartozik a zab, a széna, a fű, de
szívesen elfogyasztja a répát, a kockacukrot, és az almát is.
Nagyon fontos a nyalósó, amely sok ásványi anyagot tartalmaz.
Egy ló sok örömet
okozhat, ha
megbecsüljük
ezeket a csodás
lényeket.
(Vendl Bernadett)
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A tehetséggondozó tábor résztvevői két délután Víg Zoli bácsival lovagoltak az udvaron.
Szerettünk volna sok mindent megtudni a lovakról, ezért ellátogattunk hozzájuk, mivel Zoli
bácsi nem volt otthon, Kati nénivel beszélgettünk.
Mennyi idősek Zoli bácsi lovai?
Három lovunk van, legidősebb Sába, ő egy kanca, neki van két kiscsikója, akik már nem
olyan picik, mert az egyik két éves, ő Göncöl és van egy egyéves, őt Zselykének hívják. Sába
olyan hat év körül lehet.
Zoli bácsi hol tartja őket?
A Kő-hegy oldalában és a Kő-hegy aljában egy nagyon szép réten. Gyönyörű a
panoráma, a kilátás körbe a hegyekre, kő-hegyi turistaházat is lehet látni. Ha a hátsó
pomázi úton mentek, akkor meg lehet találni.
Milyen fajtájúak Sába és kiscsikói?
Ezek arab lovak, mindegyikük nagyon okos, nagyon értelmes arab ló.
Zoli bácsi tart-e lovagló órákat?
Igen, járnak hozzá gyerekek lovagolni és tart órákat.
Félnek-e valamitől ezek a lovak?
Az igazság az, hogy a ló nagyon ijedős állat, tehát nagyon gyorsan megijed. Félnek a
széltől, nem szeretik a zajokat, de volt arra is példa, hogy megugrott egy ló, mert az úton
maga előtt meglátott egy színes tárgyat. Ez már elég volt ahhoz, hogy megijedjen. Ők
növényevők, de a ragadozóktól való félelem még bennük van.
Általában hogyan lovagolják meg őket?
Vannak, akik szőrén lovagolják a lovat, mert ők úgy szeretik. Nálunk is lehet szőrén lovagolni,
olyankor csak egy nemezpaplan van a ló hátán, ami egy picit védi és tompítja az
ütközéseket, az ember és a ló találkozását. Lehet lovagolni angol nyeregben vagy kápás
fa magyar nyeregben is.
Mik a szokásaik a lovaknak?
Ezen a tanyán nemcsak Zoli bácsi lovai vannak, hanem más lovak is, ők így együtt szeretnek
ménesben élni, együtt mozogni a területen. A ló nem szeret egyedül lenni, azt szeretik, ha
vannak a közelükben más állatok is.
Mit szokott nekik adni Zoli bácsi, milyen élelmet?
A lovak növényevő állatok. Az a jó, ha a réten legelhetnek. Ha dús füvű a kaszáló, az a
legjobb nekik. Szárazságban és nyár vége felé nehéz olyan rétet találni, ahol igazán jó fű
van. Ekkor kapnak lucernát, nagyon sok szemest, különösen az a ló, amelyik sokat dolgozik,
sokat megy. Annak zabbal, árpával, kukoricával egészítik ki a táplálékát.
Körülbelül mennyi időt foglalkoznak velük egy nap?
Hát így nyáron mondhatni hajnaltól késő estig, iskolaidőben nyílván kevesebbet, úgy is
mindig hajnalban kell mennie Zoli bácsinak etetni, és hát minden délután kint van, attól
függően, hogy mennyi a szabadideje
Zoli bácsi szokott versenyszerűen lovagolni?
Ő maga nem lovagol versenyszerűen. Bár, ha már így a versenyeket említettétek, akkor volt,
hogy lovas-íjász versenyen indult és akkor íjjal célba lőtt, tehát versenyzésre is volt példa.
Milyen kapcsolat van közte és lovai között?
Én azt hiszem, hogy nagyon szoros, pontosan azért,mert sok időt tölt velük. Ők is nagyon
kötődnek Zolihoz, ő is nagyon szívesen van ott közöttük.
Köszönjük szépen az interjút Kati néninek, az élvezetes lovaglást Zoli bácsinak.
Készítette: Klinszky Lara, Gerlai Anna
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Interjú a Múzsák kertje tehetségkör vezetőjével és a csoport tagjaival
S. Kovács Mária tehetségkör vezetőt kérdezzük
Mivel foglalkoznak a táborban?

Azt tudjátok, hogy a mi alkotókörünknek a neve Múzsák kertje. Az antik görög kultúrát
elemezzük, figyeljük, próbáljuk a szépségeit magunkévá tenni és az alkotásainkon keresztül
visszaadni a nézők számára . Tehát a mi alkotásaink a görög művészetből jönnek, és hogy
mi milyen módon jelenítjük ezt meg, azt az eredeti görög alkotások motiválják . Szerencsére
most hatalmas tárházunk van . Nagyon sok eszközből tudunk meríteni: van akril festékünk,
vásznunk van pasztell krétánk, engré papírunk vannak csodálatos linó késeink. Linó présünk
még ugyan nincsen,de azért már tervezzük a linó alkotásokat is .Készítünk csodálatos görög
ruhákat, kitonokat, amihez a kitűzőt a gyerekek készítik . Az öveket fonjuk, a karkötőket a
gyerekek épp most készítik gyöngyökből drótokra .
Megkérdeztük a gyerekeket is .
Válaszadók voltak: Szász Borbála, Fenyő Csillag, Varga Atilla
Melyik technika tetszett a legjobban?

Csomó jó technika volt,de a vászonfestés volt a legérdekesebb számomra .
Az alkotásaid közül melyik tetszett a legjobban ?

Az összes nagyon tetszett. Mindegyik jó lett, igazából nem tudok dönteni.
Melyik közös program volt a legjobb?

A kalandpark, a mozi és a bowling.
Neked melyik technika tetszett a legjobban?

Nekem az összes technika tetszett. Szintúgy, ahogy Bori mondta nekem is a vászonfestés .
Miért tetszett a vászonfestés?

Azért, mert azon tényleg sokat lehetett dolgozni. Képzeletünket festettük a vászonra.
Most épp mit csinálsz?

Karkötőt készítek drótra és utána pedig készülünk az ebédre .
Mire készül ez a karkötő?

Vasárnap fogunk majd felvonulni a ruhánkban, és akkor a karkötőnket is felvesszük, meg
amiket készítettünk.
Még miket készítetek az előadáshoz?

Készítünk ruhákat, ékszereket és festményeket.
Hol fogjátok tartani a bemutatót?

Szerintem az aulában lesz, de ebben nem vagyok biztos.
Neked melyik technika tetszett a legjobban?

Nekem leginkább az akrilfestés.
Miért pont az tetszett neked?

Mert ilyen technikával még sosem dolgoztam, ez egy nagy élmény volt a számomra .
Az alkotásaid közül melyik tetszett a legjobban?

Remélem, amit most készítek porpasztellel az lesz a legjobb.
Melyik közös program tetszett a legjobban?

Nekem a kalandpark tetszett, leszámítva hogy az egyik társunk balesetet szenvedett.
Hogyan érzed magad a tehetséggondozó táborban?

Nagyon élvezem, leginkább hogy ma itt is lehet aludni, mert
ilyen még nem volt, hogy az iskolában aludtunk !
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A Múzsák kertjének lakói a költészetnek is hódoltak. Íme a versük, melyet a
táborzáró műsoron szavaltak el nekünk.
Eljövel történetünk nagy napja,
Felröppent Pallasz Athéné baglya,

Ringott a vízen éjjeli bárkánk,

A Múzsák kertje apraja nagyja,

Mi egy remek görög mozi után várt ránk.

Vidám táborunk alkotó hada

Pest és Buda vára, ragyogó fénye,

felkészült a nagy feladatra,

a Duna csillogó, hullámzó vize,

hogy a görög hon dolgait színekbe foglalja.

Vidám múzsánkat ámulatba ejtve.

Szobrok és oszlopok fajtája, anyaga,

Sötétség borult az istenek egére,

a görög hon nagyjai a sztori alapja.

meg a Barcsay tornatermére,

Theszeusz és Periklész és a sok monda,

ki kedvelte, együtt tölthette

ihletet, a művészeknek e lista adja.

e hádészi időt , egy vacokban fekve.

Nap nap után született meg a görög csoda,
ha már készen lettél, hopp egy más technika. Mire felcsillant a reggeli nap fénye,
már rácsodálkoztunk a reggeli
bundáskenyérre,

Akril és pasztell, gyöngyök és ceruza,

Kithonunk, karkötőnk magunkra öltve,

a múzsák kertjének oly féltett vagyona,
Enélkül a kertünk semmit sem ér,
Oh, de mit nem adnánk egy linóprés gépér’.
Isteni a tábor, még enni is adnak,

Kezdtük a napot, s hogy jó legyen a
vége,
áldozati sütit gyúrtunk Neked, nézzed,
ha megeszed az Istenek befogadnak
Téged.

Poszeidon küldte az éhes csapatnak.

Aki ennyit festett, annak jár az ebéd,
na meg utána lovaglás, és sok más egyéb.
a kalandparkban mászni, olümposzi móka,
s ha Zeusz is elkísér, s hevedered zárva,

A vers és a sütemény az isteni segítség mellett
Pintér Krisztina és S. Kovács Mária tanár nénik
közreműködésével készült.
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Beszélgettünk Ági nénivel, a Bükkös-patak kincsei nevű tehetségkör vezetőjével

Mivel foglalkoznak a táborban?
A mi tehetségkörünk mivel foglalkozik? Elsősorban a Bükkös-patakot vizsgáljuk. A projektben az egész patakot
minden oldalról körbe pásztázzuk. Egész évben gyűjtöttük az ismereteket és most próbáltuk hozzárakni a többit.
Most rákásztunk, és makro gerincteleneket is megvizsgáltuk, fákat kutattunk, megvizsgáltuk az ember és a patak
kapcsolatát a régi időkben, amikor még malmok voltak rajta. Később megérkezett a víz vizsgáló szettünk, és azzal
megnéztük a patak vizének a minőségét. Egyéb környezetvédelmi dolgokat is megvizsgáltunk.

Melyik volt ezek közül a legizgalmasabb?
Nekem melyik volt a legizgalmasabb?

Igen.
Azt hiszem, az állatok kutatása volt a legérdekesebb, mert a növények mindig ugyanott vannak, és könnyen
megközelíthetők, de az állatok felkutatása nem egyszerű dolog. Emiatt tízlábú rákot nem is sikerült találnunk, mert
ahhoz éjszaka kellene kimennünk. Lehet, hogy akkor sikerrel járnánk, de majd ezt is meg fogjuk oldani egyszer.

A gyerekek élvezték a tábort?
Én úgy érzem, hogy mindenki nagyon jól érzi magát.

Vannak olyan gyerekek, akik kiemelkednek a többiek közül?
Igen, mindig vannak olyanok. Most is vannak. Mindenki valami másban, de vannak, akik több mindenben is
jeleskednek.

Felsorolna pár nevet?
Olyan feladatokban, ami a gyerekek szakmai tudását igényli, abban Reinhardt Bálint és Kiss Kadosa a legjobb. A
lányok ( Miklós Krisztina és Dobrovitz Szabrina) legszebben vezették az állatok, fajok listáját,az írásbeli anyagot. És
meg kell említeni Imre Márk Gábort, aki a technikai felszereltségben, a fényképezőgép és a számítógép
használatában, és a Power Point elkészítésében jeleskedik elsősorban. Még nem említettem Nagy Henriettát és
Bareith Áront. Áronnak hatalmas ismeretei vannak a halakról. Ezzel kapcsolatban mindig volt valami
hozzáfűznivalója, Heni meg olyan makro gerinctelen kereső a vízben, hogy olyanokat meglát, amit senki más nem.
Mindenkinek van valami pozitív oldala.

Köszönöm szépen az interjút.
Nagyon szívesen.
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Tudósítás a visegrádi bobpályáról
2013. aug. 22-én a tehetséggondozó tábor tagjai a visegrádi bobpályára
mentek kikapcsolódni.
Csütörtök délután fél kettőkor a visegrádi bobpályára ment a tábor. A
program fél kettőtől fél négyig tartott. A gyerekek és tanárok egyaránt
egyedül vagy párban csúszhattak le a pályán. Ennek elején többször is
ütközés volt, mivel ott még nem fog a fék. A kanyarokban kötelező lenne
lassítani de ezt nem mindig tartották be a „bátrak”. A sínek fölött található
kamerába mindenki belevigyorgott és az elkészült képeket a pálya végén
kiszállás után megtekinthettük.
Kránicz Veronikának az tetszett a legjobban amikor száguldottak. Ez egy
igazán élvezetes délután volt.
Orova Keve

Tudósítás a csillebérci kalandparkból
2013. augusztus 23-án a csillebérci
kalandparkban voltak a tábor tagjai.

Baleset a kalandparkban

3 órakor érkeztünk meg, majd mindenki a
saját méretének megfelelően kapott
felszerelést. A pályákat a résztvevők saját
felelősségre használhatták, de a szabályokat
be kellett tartani. A parkban volt mászó és
csúszó pálya egyaránt. Mindenki élvezte a
játékot, bár az első két órában egy gyereket,
Sóvágó Pankát kellet „lementeni” a
kötélpályáról, viszont a harmadik és egyben
utolsó órában Kiss Kadosa óvatlanságból
nem biztosította magát, ezért leesett és
eltörte a bal csuklóját. Rajta kívül mindenki
nagyon jól érezte magát a kalandparkban.
Venter Szonjának az 50 méteres csúszó pálya
tetszett a legjobban. Az iskola elé körülbelül 7
-kor érkezett meg a busz ezzel zárva a napot.
Orova Keve
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2013.08.23-án a csillebérci
kalandparkban Kiss Kadosa
nem biztosította magát, és 3
méter magasról lezuhant. A
bal csuklója eltörött. Az eset
17 óra 30 perc körül történt, a
mentő 17 óra 45 perckor ért a
helyszínre és kórházba vitték
Kadosát. Az este folyamán
megműtötték, dróttal
biztosították a törött
csontokat, ha már ő nem
biztosította
magát. Most
már jobban
van.

…..képek mindarról,
amiről eddig csak
olvastatok...
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Az anyanyelvi klubok tagjai rádiós riportkészítéssel foglalkoztak.
A „Vendég a háznál” című rádióműsor szerkesztőjével, Veress Ágnessel
beszélgettünk a műsorról
Honnan jött a „Vendég a háznál” című műsor ötlete?
Ez egy húsz éves műsora a rádiónak, úgyhogy tulajdonképpen nem tudok
erre válaszolni, nem voltam ott az indulásnál. De gyereknevelésről szóló
műsorok mindig voltak, tehát ez egy olyan téma, ami rengeteg embert érint,
főleg nagyon sokat foglalkozunk kicsi gyerekekkel. Az a koncepció, hogy a
kisgyerek és az anyukák otthon vannak, és nekik segítünk ezzel. Műsort
olyasmiről próbál mindenki csinálni, amit meghallgatnak az emberek, ami
érdekli az embereket: gyereke majdnem mindenkinek van, problémája a
gyerekneveléssel majdnem mindenkinek van, kérdései mindenkinek vannak,
a gyerekeknek is többnyire van véleményük a dologról, tehát ez egy hálás
téma, ezért.
Milyen előkészületeket igényel egy újabb rész elkészítése?
Először ki kell találni a témát. Az, hogy gyereknevelés, nem elég, ki kell találni,
hogy hány éves gyerekekkel foglalkozunk, például hogyan szoktassuk
szobatisztaságra a kisbabát, hogy lehet-e a magzattal már beszélgetni, vagy
hogy hánykor feküdjenek le a kamaszok, milyen filmeket nézhessenek meg
és betartsuk-e a korhatárokat, vagy amiről itt is beszélgettünk: nyári
élmények, iskolai fegyelmezés. Van egy felelős szerkesztője a műsornak,
Keresztes Ilonának hívják, nyilván ő a főnök. Összeülünk az értekezleten,
mindenki elmondja, hogy ő miről szeretne riportot készíteni. Ezt azért időnként
az határozza meg, hogy mi az, ami elérhető közelségben van, a
szomszédban probléma, hallottunk róla, könnyű fölvenni, és akkor egy részt
ennek szentelünk.
Kik dolgoznak egy részen?
Van egy szerkesztője, vannak riporterek. Az lehet, hogy a szerkesztő maga a
riporter is, ez változó, attól függ, hány helyre kell menni. És hát a gyerekek.
Nehezebb gyerekekkel dolgozni, mint felnőttekkel?
Csak kicsi gyerekkel nehezebb, egyébként szerintem könnyebb. A felnőttek
sokkal inkább akarnak viselkedni, és sokkal kevésbé őszinték. Tehát ez a ti
korosztályotok, ez tökéletes.
Mennyi időt töltenek egy családnál?
Nagyon változó. Van olyan, hogy gátlásosak az emberek, nehezen
beszélnek, akkor beszélgetünk, ismerkedünk, azzal elmegy fél óra, egy óra,
és utána készítjük csak a felvételt. Ha pedig olyan családnál vagyunk akik,
nagyon nyitottak, és azonnal minden dolgukat elmesélik, akkor rögtön
14

Mi a legnehezebb ebben a műsorban, amikor elkészítik?
Nem nehéz. Hogyha ezzel foglalkozol, meg szereted, amit csinálsz, akkor
nem nehéz műsor. Az a nehéz műsor, ahol nem akarnak az emberek
nyilatkozni, tehát egy tényfeltáró riportot nehéz megcsinálni, mert akkor
üldözni kell, rá kell venni, nem adnak információkat, de ez a műsor ez nem
olyan.
Melyik rész tetszett neked a legjobban?
Volt egy emlékezetes riportom. Van egy fiú, most 16 vagy 17 éves, úgy
hívják, hogy Sipos Péter. Gimnáziumba járt, és jár most is, és szegény rákos
lett, le kellett vágni az egyik karját. Úgy indultam neki, hogy ez milyen
hihetetlenül tragikus történet lesz, és végül is egy sikertörténetté kerekedett
belőle. Nagyon érdekes volt az, hogy a kórházból, ahol kezelték, a
pszichológus és az orvos elment az osztályba. Elmesélték, hogy mi történik
Petivel. Nagyon jól fogadták a gyerekek, nagyon sokat segítettek neki.
Maga Péter, nekem az ő személye volt a legérdekesebb. Tizenhét évesen
olyan szuggesztív személyiség, és olyan aurája van, amit felnőtt embereknél
is nagyon ritkán lehet tapasztalni. Ő sportoló volt egyébként, sportoló is
maradt, ifjúsági paraolimpiát nyert így fél kézzel. Annyira érdekes volt, hogy
valakit ilyen nagy baj ér, közben mégis öröm a közelében lenni, számtalan
barátnője lenne, ha akarná, de csak egy van neki. Nagyon érdekes volt,
hogy tényleg nem az számít, hogy mi történik veled, és ez már tizenhat
évesen is látszik, hogy tulajdonképpen mindegy, mit csinálsz, és hogy élsz:
vagy ilyennek születsz, vagy nem.
A pályafutásodban ki volt a legnehezebb interjúalany?
Hát én erre nem emlékszem sajnos, de azt tudom, hogy több ember volt,
akire rá kellett szólni, hogy ne csinálja azt, hogy azt mondja, hogy elvállalja,
és utána nem mond semmit, hanem legyen szíves, beszéljen!
A Kossuth Rádió milyen visszajelzéseket kap erről a műsorról?
Ezt a műsort szeretik, díjakat is nyertünk vele, sokan szeretik, sokan hallgatják.
Köszönöm az interjút.
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Ami bennünket érdekel a világból...

Melyik a Föld legnagyobb sivataga?
Számítások szerint a világ legnagyobb sivataga a Szahara nevezetű, ÉszakAfrikában található sivatag, mely csaknem 9,1 millió négyzetkilométernyi
területet foglal magába.

Ínyszívók
A nyugati orvosságok elterjedése ellenére, Indiában a vérszívó piócák
alkalmazása még mindig népszerű gyógymódnak számít. Úgy vélik, a
fogínyre vagy egyéb testrészekre helyezett állatok sokféle kórt gyógyítanak,
például a vér és az immunrendszer betegségeit is.
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Egy csobbanás?
Ez a medence a chilei Santiago melletti Algarrobo üdülőjében akkora, hogy
sokszor kisebb hajók is közlekednek benne. Az öt év alatt épült medence
1013 m hosszú, 8 hektáros, és 250 millió liter vízzel van feltöltve. A vize olyan
tiszta, hogy 35 méter mély csücskében is látni lehet az alját.

Készítette:Kada Laura
Pozsonyi Virág Anna
és Venter Szonja

Ausztrália
Ausztrália a világ hatodik legnagyobb kiterjedésű országa. Az egyetlen olyan
állam, ami egy kontinensre tagolódik. Óceán- és tengerparton fekszik. Híres
korallzátonyairól. Itt történik a világon a legtöbb cápatámadás.
Élővilága az egész világon egyedi. Itt találhatunk különböző
paradicsommadarakat. Szabadon élnek az emberek között a hullámos
papagájok, és kakaduk fészkelnek a kertekben. Itt él az egész világon
egyedül a kenguru, a koala, a tasmán ördög, a legtöbb mérges kígyó és
halálos mérgű pók, köztük a hírhedt sidney tölcsérhálós pók. Itt a
csatornákban is előforduló krokodilokból rengeteg van.
Ausztrália fővárosa Canberra, bár Sydney a legnagyobb települése. Itt
találhatóak a legnagyobb üzletek, intézmények. Tengerpartjai közül a
legismertebb Bondi Beach. Itt naponta tömve van a partrész, akár 40 C is
lehet.
(Vendl Bernadett, Klinszky Lara)
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Figyelmetekbe ajánljuk…..
PC ajánló
Shogun 2 totalwar
A Totalwar cég egyik legjobb játéka a nem rég megjelent animációs hadászati játék.
Története a 16. századi feudális Japánban játszódik, az Ónin-háború után. Az ország
egysége megbomlott, és hadurak által vezetett családok kezdenek harcba egymással a
hatalomért. A játékos az egyik ilyen hadúr szerepét veszi át, azzal a céllal, hogy hatalmat
szerezzen a többi család felett, és megszerezze Japán irányítását. A játék alapkiadása 8
frakciót tartalmaz (az oktatóküldetéssel együtt kilencet), amelyek mindegyike az ország más
-más részén kezd, különböző politikai és katonai erősségek. A játékban irányíthatsz
hadseregeket, nindzsákat, gésákat és hadvezéreket, de állhatsz hadseregeid élén
többjátékos módban is. A játéknak mindkét esetében akkor van vége, ha elfoglalod az
összes tartományt, vagy ekkor te leszel a Shogun. Tökéletes grafikája miatt nagyon
élvezetes játék.

(Nagy Kristóf, Szőke Maximo)
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FILMAJÁNLÓ
Kutyabarátok előnyben! Két olyan filmet szeretnék a figyelmetekbe ajánlani,
amelynek főszereplői a kutyák.
Marley & Me: A történet egy örökmozgó labrador kutyusról, Marleyról szól,
akinek egyfolytában azon jár az esze, hogy mivel tehetné ,,pokollá” a
gazdája életét. Egy igazi rosszcsont. A tulajdonosának sosincs nyugalma
mellette.
Vicces, szórakoztató film, bár mindenképp készítsetek papír zsepit is magatok
mellé, mert a vége nagyon szomorú.
Marmaduke-A kutyakomédia: Hű!Imádom ezt a filmet! Egyszerűen
fantasztikus!Hőse egy hatalmas kutya, akinek sosem sikerül beilleszkednie a
társai közé. Mindig is Carlossal, a család macskájával barátkozik, amíg
Californiába nem költöznek, ahol ő lesz a nagykutya, megismerkedik egy
lánykutyával, összetűzésbe kerül a „beach” királyaival, néhány rossz indulatú
kutyával. De a végén minden jóra fordul.
Ha egy szórakoztató, vicces filmre vágysz, fel az internetre, Google kereső,
katt és popcorn!

Nasiajánló
Tedd a mikróba a popcornt, reszelj sajtot, ha kész a popcorn,
akkor szórd rá.

(Venter Szonja)
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A zene idei legjobbjai
Az idei újdonságok között a legnagyobb slágerek:
One Direction: Best song ever
Lady Gaga: Applause
Robin Thicke: Blurred lines
John Newman: Love me again
Radics Gigi: Mire vársz
Taylor Swift: We are never ever getting back together
PSY: Gangnam style
Rihanna: Diamonds
Swedish House Maffia: Don’t you worry child
One Direction rajongók figyelem!
Megjelent a One Direction új száma a Best song ever. A klipben Harry, Liam, Louis,
Nial és Zayn két szerepet is játszik. Liam a meleg könyvelő benne. De a többi
számuk is roppantul ismert, híres. Turnéjuk során egy buszon utazzák be a világot,
amire a csajoknak belépni tilos. Világ körüli útjukon Magyarországra is jönnek 2014
és 2015 között .
Hihetetlen tömeg kíséri mindannyiukat bárhová mennek.
Vajon tudtad a srácokról hogy:
Harry-nek van egy plüss kutyája amit mindenhová magával visz?
Liam fél kanállal enni az étteremben?
Louis kedvenc ruhadarabja a pizsama nadrág?
Zayn- ben egy DJ veszett el?

Legismertebb számaik:
Kiss you
One thing
one way or another
What makes you beatiful Rock me
Live while we’re young
Over again

20

Ez lesz az ősz trendje
A tinik bizony a legnehezebb esetek, ha ruháról van szó. Ezt szerintem senki nem tudja
megcáfolni. Melyik öv melyik cipőhöz, melyik nyaklánc melyik pulcsihoz passzol? Mit vegyek fel?
Na, ez az a kérdés, amivel ez a rovat foglalkozik, és segít nektek megoldani.
Mindezen kívül betekintünk az idei nyárvégi, és őszeleji trendekbe, hogy ne legyél te se
lemaradva. Hogy mindenki választ kapjon a fenti kérdésre, kétféle stílust helyeztem előtérbe,
ugyanis a tinik között ennyi van. A lazább, aki a tornacsukát szereti a csíkos felsőkkel, és van
aki a magas sarkú/talpú cipőket sztreccs farmerral és puffos pólóval.
Akkor meg is érkezett az első divatbazár. Ezen a képen a "Csajos" csajok találhatnak ízlésüknek
megfelelő darabokat. Fent látható egy kicsit sötétebb stílusba öltözött csíkos póló, ám a
mellette található piros cipő, táska és ékszerek egykönnyen feldobhatják ezt a szerkót.
A második egy piros topánkával és piros ékszerrel megbolondított magas derekú szoknya, és
hozzá passzoló testhezálló rövid ujjú felső. A magas derekú szoknyák, illetve nadrágok egyre
jobban beszivárognak a mindennapi trendbe, és az üzletekbe egyaránt. Akinek kicsit rövidebb a
lába a felső testéhet képest, annak mindenféleképpen előnyös ez a darab. Nyújtja a lábakat.
Ezek a darabok már sokkal jobban idézik az ősz hangulatát, és idén ősszel a narancssárga,
szürke, lila és a nem túlságosan élénk színek lesznek divatban. A felső topp formája rendkívül
előnyös azoknak, akiknek rövidebb karjuk, esetleg szélesebb hátuk van. Nyújtja a kart, és a
mellkasi részt is szűkíti a kicsit duckóbb lányoknak is ajánlott, ugyanis bő fazonjával eltakarja a
felesleges kilókat. A leopárd mintás cipő és a fekete nadrág tökéletes választás mellé. A
mellette lévő szürke szett már nyáriasabb, de roppant jól kiadja a dekoltázst, nyújtja az alakot.
A hozzá illő szemüveg az idei nyár nagy divatja volt. A "kókusz" szett és a lilás ruha szakmai
szempontból tökéletesen ugyan az, mindegyik roppant csinos, sudár alkatú nőknek ajánlott.

készítette és szerkesztette: Klinszky Lara
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Muffin










17 dkg grahamliszt
7-8 dkg cukor
1 cs. vaníliás cukor
17 dkg olvasztott vaj
3 tojás
10 dkg áfonya
1 teáskanál fahéj
1 tábla csoki ízlés szerint
2 db. banán

A tészta szárazanyagát összekeverjük. Megolvasszuk a
vajat, belekeverjük a felvert tojást, majd a száraz
összetevőkkel simára elkeverjük.
A tábla csokit feldaraboljuk tetszés szerint, majd
beleadagoljuk a muffin formába félig a tésztával.
Ezt követően a banánt feldaraboljuk kb; 0.5 centis félkör
darabokra majd a tészta tetejére helyezzük, majd erre
vékony réteget képzünk a maradék masszából. Tetejére
helyezzük a megtisztított áfonyákat.
170 fokon 20-25 percig sütjük.
Jó étvágyat!:)
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Rövid hírek
Iskolai előkészületek
Az igazgatónőtől megtudtuk, hogy a nyár
folyamán iskolánkban elvégezték a
szükséges egészségügyi meszelést, továbbá
nagytakarítást végeztek az egész iskola
területén, ami azt takarja, hogy kimosták a
szőnyegeket és függönyöket, kívülről belülről
lemosták az ablakokat. Új pedagógusok
érkeznek az alsó és felső tagozatra
egyaránt. Némely osztályok új bútorokat
kaptak. Iskolánk helyt adott táboroknak a
nyár folyamán. (sport táborok, kézműves
táborok, napközis táborok, kísérletező
kismesterek tábor, tehetséggondozó tábor)
A takarítónők sokat dolgoztak a nyáron,
hogy a két új tantermet a diákok rendben
vehessék birtokukba az új tanévben .
A portás bácsi nagyon jól érezte magát,
mivel sok tábor volt az iskolában és sok
gyerekkel találkozott.
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Nyelvtörők
Csalitban csicsergés, csattogás,
Csörgedező csermely-csobogás,
Csonka cserfán csúf csóka cserreg,
Cserkészfiúk csapata cseveg,
Csokrot csinálunk csillagvirágból,
Csípéseket csalunk csalárd csalánból,
Csiga csöndben csúszik csicsóka csúcsára,
Csipkés cserlevélen cserebogár csápja.
Kedden kedvem kerekedett kocsikázni. Kocsikázás közben Károly kocsisom keze kitörött, kérem kedves
Katica kisasszonyt, küldjön kilenc kiló köleskását Károly kocsisom kitörött kezére.
Zöld öblös köcsögöt örökölt Ödön. Zöld öblös köcsög fölött bögöly röpködött, s köpött. Ödön hörgött:
dögölj, bögöly! Követ lökött, köcsög törött, Ödön röhögött: höhöhö!
Tekerjetek emerre, ne legyetek leverve, jelenjetek meg egyes helyeken kedves emberekkel, legyen
eszetek, de nevessetek rengeteget, rendesen szeressetek, keressetek eleget, de legyetek emberek.
A szamaránál is szomorúbb Szemere sem szerzett hamarább szamárlány szamarat szomorú szamara
számára, ezért sok szomorú szamárkönny szemerkélt a szamárnál szomorúbb Szemere szomorú
szamara szeméből.
Nyakas a parasztgazda, faragatlan fajta.
Kajla bajsza alatt kacag, ha dagad a flaska.
Haj-jaj, ablak alatt dalra fakad, s szakadatlan hajtja,
Ha laza a gatyamadzag, csak kalap van rajta.
Ablak alatt dalra fakad, s szakadatlan hajtja,
Ha laza a gatyamadzag, csak kalap van rajta.
Folyton torkos, drótos tót sós ropogóst kóstol,
Potyog most sok olcsó gomb, oly komoly gyomortól.
Hó-hó, ódon hordóból csobogó jó bort mohón kortyol,
No, most gondoskodjon, doktor, módos koporsóról!
Iszik kicsit, s így indít biciklizni mindig.
Bíz` kicsípik, s viszik is nyírpilisi sittig.
Sír-rí, nincs kis rigli, nincs bilincs, mit civil ki bír nyitni.
Illik ily piciny csínyt így, rittig sittig vinni?
Nem minden csacsi csöcse csecse, csak a csecse csöcsű csacsi csöcse csecse, mert ha minden
csacsi csöcse csecse volna, akkor minden csacsi csecse csöcsű csacsi volna.
Csámpás csimpánzcsapat csücsül a kicsi kocsiban, és csokit csócsál csendesen.
Az ibafai papnak fapipája van, tehát az ibafai papi pipa papi fapipa.
Netán platán, netán palánta, netán tán platánpalánta?
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Humorbonbonok
Mennyország
Dörömbölnek a Mennyország kapuján. Szent Péter, szendergéséből felébredve
odacsoszog a kulcsaival a kapuhoz, kinyitja, de nincs ott senki. Gondolja, hogy csak
rosszul hallott, visszaül a kuckójába.
Nemsokára megint dörömbölést hall, megint odamegy, megint senki.
Talán valaki csak szórakozik - gondolja. Ám, alighogy visszafordul, újra dörömbölnek,
de most az eddigieknél is erősebben. Dühösen feltárja a kaput, hát ott áll egy lélek.
- Te kopogtál az előbb is?
- Igen, Atyám.
- Csúnya dolog volt ugráltatni engem!
- Nem én tehetek róla, Atyám, azok ott lent próbáltak háromszor újraéleszteni!
Abszolút
Mi az abszolút selejt?
- Az Alföld!
- És miért?
- Mert erre se-lejt, meg arra se-lejt.
Híres ember
Az iskolában a tanárnő a híres emberekről tart előadást.
- A híres emberek azok voltak, akik valami nagyot tettek valamilyen téren. Ilyen volt
Kolumbusz Kristóf felfedezések terén, vagy Edison a találmányok terén. Tudna valaki
hasonló példát mondani? Móricka jelentkezik:
- Nekem a nagypapám perecárus volt a Hősök terén.
Papagáj
Egy nő bemegy az állatkereskedésbe. Meglát egy 38.000 Ft –os papagájt, aminek
egyik lábán piros, másik lábán kék szalag van. A nő megkérdezi az eladót:
- Tessék mondani miért ilyen drága ez papagáj?
- Mert 2 nyelven beszél. Ha meghúzza a kék szalagot, akkor angolot beszél, ha a
pirosat, akkor magyarul.
A nő először meghúzza a kék szalagot.
Papagáj: How are you?
Aztán meghúzza a pirosat.
Papagáj: Hello! Hogy s mint?
-És ha mind a kettőz meghúzom?

Papagáj: Akkor elesek…
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…...és végül ezek vagyunk mi,
a Barcsay Firka szerkesztőségének tagjai
Az elmúlt félévben tanultunk beszédtechnikát, ismerkedtünk a
sajtó műfajaival. Készítettünk Fali-újságot, felléptünk kiállításmegnyitón.
A nyári táborban szakemberektől tanultuk a riportkészítést.
Szerepelni fogunk a Kossuth rádió Vendég a háznál, illetve a
Bartók rádió Miénk a mikrofon adásában.
Hallgassatok minket és olvassátok érdeklődéssel a Barcsay
Firka számait.

Hamarosan újra jelentkezünk!
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Keresztrejtvény
Az alábbi meghatározások alapján írd be a könyvcímeket az
üres mezőkbe! Az áthúzott rubrikákba ne írj semmit! Ha ügyes
voltál, akkor a vastag mezőkben lévő betűket összeolvasva egy
sokak által kedvelt regény címét kapod.
1. 1

2

33.3

4. 4

5. 5

6. 6

1. Híres varázslótanonc.
2. Fekete István egyik regénye.
3. … és Tádé.
4. Valaki, aki szereti a mézet.
5. Napszak és filmcím is lehet.
6. Gárdonyi Géza leghíresebb regénye.
A kiemelt oszlop egy sokak által kedvelt regény címét rejti.
E lapszámot írták: Ley Flóra, Boronkai Nóra, Gerlai Dániel, Gerlai Anna, Sóvágó Panka, Lindmayer Áron,
Nagy Kristóf, Klinszky Lara, Vendl Bernadett, Nagy Dóra Hanna, Kada Laura, Orova Keve, Szőke Maximo,
Pozsonyi Virág Anna, Venter Szonja, Porkoláb Mercédesz
A főszerkesztő Kováts Angéla
Egy kicsit javította: Kónya Emőke és Sőrés Marianna
A képeket köszönjük Paulovics Ági néninek, Imre Márknak, Imre Diának,
Kónya Emőke, Klinszky Lara
Készült: 2013. augusztus-szeptember
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