Barcsay Firka
I. évfolyam 2014. június
„Nyár van, alig fürdőruhában
Égetem magam a napon”
Neoton Família
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A nyár
Vége az iskolának,
szünet kezdődik,
az ablakon a fény beszűrődik.
Beszállok az autóba,
elutazom üdülni,
ilyenkor a jó időnek nagyon lehet örülni.
Fiúk labdáznak a vízben,
fagyi is kapható
citrom és vanília ízben.
Mindenki megy pihenni
a világ sok tájára,
utazószütyő megy a gondterhelt vállra.

Ley Flóra
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Amerikai Egyesült Államok
Amerika a világ egyik legismertebb országa. 50 tagállama és 1 szövetségi
állama van. Fővárosa Washington. Népességét részben európai bevándorlók,
afrikai rabszolgák utódai, valamint őslakosok alkotják.
A nép vallása az alábbiak szerint oszlik el: protestáns:56%, római
katolikus:28%, zsidó: 2%, egyéb:14%
Népsűrűség:81%

Hálaadás
Amerikában népszerű ünnep a hálaadás. Ennek a
története a következő. A mai Egyesült Államok
területén az első hálaadást a hagyományok szerint
1621-ben ünnepelték a Mayflower fedélzetén. Az
előző évben, az európai vallásüldözések elől
menekült telepesek, mintegy fele a hideg, az éhezés
és az idegen, mostoha környezet áldozata lett. Az
életben maradt telepeseket a wampanoag indián törzs
segítette ezekben a nehéz időkben, megtanítva nekik
többek közt a helyi halászatot és vadászatot, a
kukoricatermesztést ( innen származik rengeteg
zöldségünk pl. a paprika ), a juharszirup kinyerésének
titkát. A történet szerint az őszi bőséges termés után
az életben maradt 51 telepes vezetője nagy
ünnepséget rendezett, ahová az indiánokat is
meghívták.

Pulykakomédia
A hálaadás hagyományai csupán
az 1890-es és 1900-as évek
elején alakultak ki. A hálaadást
az amerikaiak azzal ünneplik
hogy, összeül a családi és/vagy
baráti kör, és pulykát sütnek.
Nemcsak a család, hanem az
állam is ünnepel. Az elnök
rendszerint megkegyelmez egy
pulykának (ezt közvetíti a
média), így az a szárnyas
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Pezsgő életű városok
Híres városai : New York, a pezsgés
városa, Washington, a kis főváros,valamint
Las Vegas, a sivatagi szerencsejáték
városa.
Az amerikai zászlón a csillagok a jelenlegi
tagállamok számát jelölik, a csíkok a
tizenhárom gyarmatot jelképezik.

Jelképek
Fehérnyakú sas, Szabadság
szobor, zászló, felhőkarcolók,
Fehérház.

Amerika legjellemzőbb ételei közé
tartozik a hot-dog, a hamburger, a
pillecukor, a zselé-bab (jelly beans),
chips és a gyors kaják.

Politikája, gazdasága, döntései talán az egyik
legmeghatározóbbak az egész világban.
Jelenlegi elnök: Barack Obama, első
elnök:George Washington, leghíresebb elnök:
Abraham Lincoln.

Amerika a filmek országa. A legtöbb híresség innen
származik, csak úgy, mint a legtöbb filmsorozat.
Innen kerültek ki a legismertebb előadók, színészek.
Hollywood messze földön híres, csak úgy mint Los
Angeles, ahol a legtöbb filmsztár lakik.
Vendl Bernadett
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Eurovíziós Dalfesztivál
(Dánia-Koppenhága)

.

A győztes

Dánia volt a házigazdája a 59. 2014-es
Eurovíziós Dalfesztiválnak.
A 2014-es döntőben csak az osztrákok,
hollandok,örmények és a svédek előzték meg a
magyarokat. Győztesként a transzvesztita
Conchita Wurst léphetett a színpadra Ausztria
színeiben. Ezt a bravúrt Rise Like a Phoenix
című dalával érte el. Nőként, szakállal állt ki
énekelni, megbotránkoztatva a közönséget.
Sokakat meglepett, mikor megtudták, hogy ő
az első helyezett. Rengetegen a magyar
versenyzőt tartották a legtehetségesebbnek a
előadók közül.

Magyar sikerek
Versenyzőnk Kállay-Saunders András, aki a
döntőben 21.-ként lépett fel, majd az 5. helyen
végzett. Ez volt Magyarország második legjobb
szereplése. Országunk legjobbja Bayer Friderika
volt 1994-ben, negyedikként zárta a versenyt. Ez
mindössze egy hellyel jobb mint a mostani
Kállay-Saunders András sokáig vezette a listát, és
azt mesélte a kíváncsiskodó riportereknek, hogy
akkor sem keseredett el ,amikor lejjebb csúszott a
ranglétrán. Elmondása szerint drukkolt a
hollandoknak, és örült, hogy másodikak lettek.
Nagyon elégedett volt az eredményével, és kicsit
sajnálta hogy véget ért a dalfesztivál. De rögtön
jobb kedvre derült, mikor barátnője Tolvai Reni
egy magyar zászlós süteménnyel várta a reptéren.
Igazán megérdemelte, és azt hiszem, mindannyian
büszkék lehetünk rá.
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Életrajz
1985-ben született New York Cityben, a modell
Katalin Kállay és az ismert amerikai producer,
soulénekes Fernando Saunders gyermekeként. Anyai
ágról a történelmi Kállay család leszármazottja.

Karrier
2010-ben hazatért meglátogatni a nagymamáját,
és a Megasztár 5 castingján való továbbjutása
miatt itt is maradt. A versenyben a negyedik
helyet sikerült megszereznie. Itt ismerkedett
meg jelenlegi barátnőjével, a verseny
győztesével, Tolvai Renátával. 2011 nyarán
megjelent első kislemeze, amely a Csak veled
címet viselte, majd 2012-ben részt vett az
Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi
előválogatóján, ahol az
I Love You című dalát adta elő, de nem sikerült
bejutnia a műsor döntőjébe.
Ez év nyarán Tonight címmel jelentette meg a
harmadik kislemezét, melyet a híres malmői
producerrel, Rebstarral készített.
A 2013-as Eurovíziós Dalfesztivál magyar
döntőjébe is benevezett.

2014-ben is bejutott A Dal második elődöntőjébe Running című dalával.
Az elődöntőből szintén a zsűri szavazatai által jutott tovább a verseny
második középdöntőjébe, majd onnan a maximális 40 ponttal a döntőbe,
ahol a zsűri és a közönség is első helyre szavazta. Így megnyerte a
versenyt, és ő képviselhette Magyarországot az 59. Eurovíziós
Dalfesztiválon, Dánia fővárosában, Koppenhágában.

Vendl Bernadett
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Delfinek
Így az iskola vége felé mindenki arról beszélget,
hol fognak nyaralni a nyáron. Mindenképpen egy
tengerhez közeli helyen szeretnének megszállni,
hogy hamar odaérjenek a tengerparthoz, tudjanak
napozni, fürdeni, kagylókat gyűjteni és játszani.
Ám a tenger nem csak erre jó, hanem élőhelyet is
biztosít a vízi állatoknak. Kedvenceim a delfinek.

Levegőző emlősök

Tájékozódás visszhanggal

A delfineknek egy légzőnyílása van a
fejük középső részén. Emlős állatként
vízben élnek, de rendszeresen fel kell
jönniük levegőt venni. Fajonként
változó, hogy mennyi ideig tudnak a víz
alatt maradni.

Különleges képességük, hogy a visszhang
alapján tájékozódnak. A delfin nagy
frekvenciájú hangjai számunkra ugyan nem
érzékelhetők, de mégis nagy erejűek.
Olyannyira, hogy a zsákmányállatokat néha
meg is bénítják, ezzel könnyítve elejtésüket.

Táplálkozás
Legjobban a halakat szeretik.

Barátság és viszálykodás
A csapat tagjai jól ismerik egymást és
közösen, összehangoltan vadásznak.
Társas lények, szívesen játszanak az
emberrel is, ezért a legkedveltebb
állatok közé tartoznak. Ugyanakkor
ragadozók, és egymás közti
érintkezésekből sem hiányzik az
agresszió, sőt a gyilkosság. Ritkán, de
előfordul, hogy az embert is
megtámadják. Értelmi képességeik
kiemelkedőek: gyakran hasonlítják őket
a csimpánzokhoz, sőt az emberhez is.

Tudsz-e delfinül?
A palackorrú delfinekről megállapították, hogy „neveket” használnak bemutatkozásra és
egymás azonosítására. Víz alatti füttyjeleikben mindegyikük egy-egy egyéni, jellegzetes
sorozatot használ, és egymáshoz is ilyen jelekkel szólnak. Folynak kísérletek a delfin és
az ember közti kétirányú kommunikáció fordítógéppel való megvalósítására. Egyszer
Törökországban még nyáron egy nő delfinekkel szeretett volna úszni. Ki is fizette az árát,
de a delfin mindig kitolta az orrával a partra. Nem tudta, miért csinálja ezt vele, miközben
másokkal nagyon jól eljátszott. Végül kiderült, hogy a delfin megérezte, hogy egy
kisbabát hord a szíve alatt, de ezt még nem lehetett látni. Valószínűleg megérezte a
magzat szívének dobogását, és nem akarta, hogy baja essen. Mindenkinek hasonló,
élményekben dús szünidőt kívánok.

Készítette: Kada Laura
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Koko, a gorilla
Koko Amerikában él, egy speciális lakókocsiban lakik gondozójával,
Pennyvel együtt. Penny pár hónaposan vette őt magához, miután
édesanyja nem tudta gondozni a kölyköt. Koko szerencséjére jól jött
Penny programjába, amiben gorillákat tanítanak emberekkel
kommunikálni jelbeszéd segítségével. Koko lelkes diáknak bizonyult és
nagyon hamar tanult.

Rosszaság gorilláéknál

Ha vitatkoznak

Ha Koko valami rosszaságot
csinál, egyből megpróbálja Mikera kenni. Ha ez nem sikerül, vagy
valamilyen okból nem próbálta
társára fogni, ezt jelzi magának:
-”Rossz gorilla!’’
Ha csak egy apró csínyt követett
el, szinte mindig azonnal
bocsánatot kér, de ha nagyon nagy
rosszaságot csinál, bevonul a
sarokba, és egy idő után jelzi:

Penny megkérte a gondozókat, hogy
mielőtt adnak valamit az állatnak,
annak mutassák a jelét. Így a gorilla
hamar megtanulta az „étel’’ és a
„még’’ jelét. Most már közel kétezer
jelet ismer. Később érkezett egy
másik emberszabású is mellé, Mike,
aki miután belejött a mutogatásba,
meglepő módon, Kokoval is így
beszélt. Szeretik egymást, bár van
néha vita köztük, ilyenkor efféle
sértéseket vágnak egymás fejéhez:
Koko és barátai
-„Buta vécé’’!- jelentette ki Koko
Mike-ra.
„ Mikor megkérdeztem Kokot, mit kér
-„Csúnya, rossz gorilla!’’-kontrázott szülinapjára mindig azt válaszolta:-„Macskát’’.
rögtön Mike.
Végül elvittem neki három cicát, és
meglepetésemre azt a macskát választotta,
aminek nem volt farka.’’-mesélte Penny. El is
nevezte Koko kedvencét Csupa Labda névre.
Sajnos Labdát elütötte egy autó. Amikor
megkérdezte Kokotól, mi történt Csupa
Labdával, azt válaszolta:
-„Vak macska alszik’’ – megértette mi a halál.
Következő szülinapján kapott egy szürke
macskát, aminek a Füst nevet adta. Azért még
mindig elszomorodik, ha olyan képet lát, amin a
cica egy kicsit is hasonlít első kedvencére.
Mindezek ellenére Koko nem hiszi, hogy ember.
Ha megkérdezik, mi ő, azt válaszolja:
-„Pompás állat gorilla.’’
Ha kíváncsiak vagytok Kokora, akkor menjetek
fel a YouTube-ra, és
Vendl Bernadett
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Csillaghullás augusztusban

A legnagyobb élmény a csillaglesés egy szép nyári éjszakán.
A Magyar Csillagászati Egyesület honlapján már olvashatjuk, hogy augusztus
11-én éjjel a számítások szerint bolygónk a Perseida meteorraj egy sűrűbb
porsávját keresztezi.
A meteorok 11-e után is jó pár napig észlelhetők még.
A rajok az űrben keringő törmelékáramlatok, amelyet üstökösök vagy
kisbolygók szórnak szét pályájuk mentén. A darabok a Swift-Tuttleüstökösről szakadnak le keringései során.
Ezek a törmelékdarabok válnak meteorokká vagy más néven hullócsillagokká,
amikor belépnek a Föld légkörébe.
Figyeljétek ti is a hullócsillagokat, ha láttok egyet kívánjatok valami szépet!

Nitsch Lili
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Az élet kialakulása a Földön
(részletek a Föld naplójából)

Születésemtől 10,2 millió év Valami furcsát éreztem. Aztán egy mellettem elsuhanó
üstököstől megkérdeztem, hogy ez mi, és ő azt mondta, hogy élet alakult ki rajtam.
Ennek nagyon örültem, és megfogadtam, hogy gondját viselem minden rajtam élőnek,
és figyeltem őket.
Így láttam, hogy a rám költözők eleinte csak az óceánjaimban éltek, és mindenféle
anyagokból állítottak elő maguknak táplálékot. De aztán egyre fejlődtek, és rémülten
láttam, hogy egyesek másokat is megesznek. Néhány millió év alatt pedig kimásztak a
vizekből, és a szárazföldön kezdtek élni.
Közben egyre sokszínűbbek lettek, és mind jobban okosodtak. Egyszer csak azt vettem
észre, hogy egy védtelen, szőr nélküli állat fejlődik ki valamelyik majomféléből. Azt is
éreztem, hogy ennek nagyobb agya van, mint a többi állatnak, és csak emiatt tud
fennmaradni. Mostantól azt figyeltem, hogyan változnak. Ők lettek a kedvenc
élőlényeim. Egy darabig.
Elhatároztam, hogy minden értékemet nekik adom. Több találmánnyal segítettem őket.
Ez egy darabig jó is volt. Azonban egyre gyorsabban gyarapodtak.
Már 2014-et írtak, amikor rájöttem , hogy nem becsülnek meg engem. Nagyon
szennyeznek engem. Mindenhol felvágnak, és kiszedik a belső részeimet, mérgező
gázokat eregetnek, szemetelnek. Megkerestem közülük azokat, akik most is kedvelnek,
szeretnek.
Rajtuk keresztül próbálom üzenni, MINDENKINEK, NEKTEK, hogy védjetek meg!
A Föld
A Föld nevében: Reinhardt Bálint

11

A Hobbit
filmajánló

A történet
A film az ismert, klasszikus regény alapján készült (J.J.R. Tolkien műve).
A jámbor hobbit, Zsákos Bilbó messzi tájakra jut el a nagy és rettenetes
sárkány, Smaug kincsének keresése közben. A film mindegyik részében
Tolkien mitológiájának egyik népe tűnik fel (tündék, orkok, trollok). A
film tetőpontja az Öt Sereg Csatája, amelyben szinte az összes, előző
részekből megismert lény feltűnik.

A rendező
A filmet Peter Jackson rendezésében
három részben fogják megfilmesíteni ÚjZélandon. Az első részt (A hobbit:
Váratlan utazás) 2012. december 13-án
mutatták be Magyarországon. Óriási
kasszasiker lett. Martin Freeman (Bilbó)
zseniálisat alakított.

Volt egyszer egy földbe vájt lyuk, abban élt egy hobbit, Zsákos
Bilbó. Ez a hobbit egy nap kiült pipázni a kertjébe. Ahogy a kerti
padján ücsörgött, feltűnt Gandalf, a vándormágus, aki annak idején
Bilbó nagyapjával iszogatott. Zsákos úr meghívta Gandalfot
vacsorára. Ám az nem egyedül érkezett: hozott magával 13 törpöt:
Thorint, Óint, Gloint, Bomburt, Dwalint, Balint, Filit, Kilit, Orit,
Bofurt,Bifurt,Dorit, Norit. Ők azzal a céllal jöttek, hogy Bilbót
rávegyék, tartson velük a kalandjukon. Vissza akarták foglalni
Eregorta várat és annak óriási kincstárát, amely a Magányos
Hegyben található. Ez volt az őshazájuk, amit a sárkány elvett tőlük.
A hobbit nagy nehezen belement, hogy részt vegyen ebben a
küldetésben. A folytatást nézzétek meg!

Kritika
Nagyon érdekes, izgalmas film. Negatívuma, hogy nagyon hosszú, de
olyan fordulatos, hogy nem lehet felállni, úgyhogy ne igyatok túl sokat!
Jó szórakozást a nyárra!
Vendl Bernadett
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Az itt olvasható mesét Gál Olivér 5.d osztályos tanuló írta az iskolai mesepályázatra. Elnyerte az
első díjat. Meséjét illusztrálta. Elküldtük ...megjelent...

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Éjt nappallá
téve dolgoztak, hogy meglegyen a betevő falatjuk. Azaz dolgoztak volna, mert a fiúk olyan
semmirekellők voltak, hogy egész nap csak egyik lábukról a másikra dülöngéltek, az apjuk
folytonosan noszogatta őket, a legkisebb fiút, Jankót kivéve.
Történt egyszer, hogy a király kihirdette, annak adja gyönyörűséges leányát s vele fele
királyságát, aki a rettenetes, fenyegető ellenségtől megmenti az országot.
A rettenetes ellenséget senki nem látta még, csak egy barlang mélyéről hallatszott a hangja,
ahogy morog és hörög. Minden héten egy egész bárányt kért a félelmetes hang, és azzal
fenyegetőzött, ha nem kapja meg, elpusztítja az országot. A király kétségbeesett és
segítséget kért, mert nem akartak minden héten egy bárányt feláldozni. A szegény ember
meghallotta a hírt, szaladt haza, hogy elküldje a fiait szerencsét próbálni. A legkisebb fiú
rögtön jelentkezett, de a két idősebb viszont kigúnyolta, kinevette őt. A szegény ember
útravalónak csak jó tanácsot tudott adni a fiának:
- Fiam, mindig használd az eszed, többet ésszel, mint erővel.
Elindult a királyi udvarba a fiú, ahol jelentkezett, hogy megmenti az országot. A király
adott neki kardot, pajzsot, majd egyik szolgája megmutatta neki, hol van a barlang, de aztán
magára hagyta. Mivel már késő este volt, a szegény fiú lefeküdt egy fa tövébe aludni, de
nem sokáig alhatott, mert valami hangot hallott. Kinyitotta szemét és egy kisegér állt előtte.
Jankó megkérdezte tőle, éhes-e, mert van egy kis morzsa a zsebében, szívesen neki adja.
- Köszönöm jóságodat, ezért adok egy jó tanácsot és egy ajándékot! Itt ez a gombolyag,
menj a rém barlangjához, gurítsd be, de a végét ne engedd el, majd lassan húzd ki, és állj
lesben, hirtelen kell majd harcolnod!
Azzal az egérke eltűnt.
Csodálkozott Jankó, de megfogadta a tanácsát, reggel be is gurította a gombolyagot a
barlang bejáratán, majd lassan-lassan húzta kifelé. Egyszer csak feltűnik valami a sötétség
mélyén, majd a gombolyaggal együtt kihúzott egy szörnyeteget, amit gyorsan el is kapott.
Meglepve tapasztalta, hogy nincs szükség a kardra, mert csak egy árva kiscica kapaszkodott
a kezébe, a gombolyaggal játszadozva.
Hát te, kiscica? Nem félsz a szörnyetegtől?
A szörnyeteg én vagyok! – kiáltott a cica.
Te? De hiszen te csak egy kiscica vagy… - álmélkodott Jankó.
Mivel lelepleztél , ezért elárulom a titkomat. Elvesztem a szüleimtől egészen kicsi
koromban, nem tudtam pockot fogni magamnak, éheztem. Majd rájöttem, hogy a
barlangból kikiáltva félelmetes hangom lesz. Bármit kérek, teljesítik. Ezért lettem
én szörny, így minden héten kaptam enni, nem kellett vadásznom.
Jankó megsajnálta a kiscicát, elvitte a királyhoz, kérte, hogy ne bántsák őt, hiszen csak egy
ártatlan, félős kis állat, aki nem tud magáról gondoskodni, mert nem tanították meg a
szülei a vadászatra. A király nagyon boldog volt, hogy nem egy hatalmas szörnyeteggel
kellett harcolnia Jankónak. A fiúnak adta lányát és fele királyságát, és természetesen a
kiscicát is, akihez Jankó ragaszkodott. A palotába költözött a legény édesapja, a két
bátyjának pedig adott egy-egy házat földdel, azzal a feltétellel, hogy gazdálkodnak
rajta.
Majd világra szóló lakodalmat csaptak, még ma is élnek, ha meg nem haltak.
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NCIS
Sorozat ajánló

Az én első számú kedvenc sorozatom, ezért ajánlom figyelmetekbe.
A története egyszerű. Adott egy szövetségi ügynök csapat, akiket
különböző bűncselekmények megoldására jelöltek ki. Ők minden
olyan bűnesettel foglalkoznak, ami a tengerészethez köthető.

Röviden
A karakterek se túl bonyolultak. Gibbs, a magányos, idősebb csapatvezető, aki már négy
házasságán túl van. Tony a sármos, rangidős tiszt, akinek nagy sikere van a nőknél. Ő
odavan a filmekért, és mindig filmes példákat/idézeteket hoz fel egy-egy ügy kapcsán.
McGee a számítógép-specialista, akinek sosincs szerencséje a lányokkal, és Tony legjobb
barátja. Ne feledkezzünk meg a csapat női tagjairól se. A csinos izraeli, harcias Ziváról, az
örök vidám gót Abby-ről,aki a csapat törvényszéki specialistája, valamint Kate Todd
ügynökről se, aki sajnos a meghal. De van itt egy Ducky is, aki a csapat halottkéme, a
segédje Jimmy. Meg kell említenem a két igazgatót is:Jenny-t, aki életét veszíti a
negyedik évadban, és az utódját, Leon Vance-t is.

Remekül együtt dolgoznak, kiegészítik,
mindig segítik egymást, ezért szerethetőek.
És minden egyes rész végén győznek.

Ideje feltankolni földimogyoróval, bekapcsolni a tévét(szinte mindig megy valamelyik
csatornán), és élvezni a műsort.

Jó mulatást a nyárra!
Vendl Bernadett
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Utolsó osztálykirándulásunk története
A Velencei-tóhoz utaztunk az újpesti üdülőbe. Első utunk az Etyeken lévő
Korda Filmstúdióba vezetett. Itt megjártuk New York utcáit, Róma, Firenze
keverékét. Láttunk filmes trükköket.
Ezután a táborhelyre mentünk, és elfoglaltuk a szobáinkat. Mi nehezen
döntöttük el, hol szálljunk meg, majd amellett döntöttünk, ahol hűtő is volt.
Találtunk is benne legalább egy éve ott üdülő majonézes kukoricát. Hagytuk
tovább pihenni.
Miután berendezkedtünk, Zsombor kijelentette, hogy nem tud ágyneműt
húzni. Hamarosan kiderült, nemcsak ő küzd ezzel a problémával. Hagyva az
ágyneműt, Patrik összeszerelte a hangfalait, innentől kezdve „jobbnál jobb”
zenéket hallgathattunk.
Délután a tóhoz mentünk. Az út kalandossá vált, mert először falnak
ütköztünk, majd Vali néni megkérdezte egy férfitól, merre kell menni, de ő
ellenkező irányba küldött el.
Végre megérkeztünk. Fürödtünk és ugráltunk. Főugrók: Niki, Kíra, Gergő,
Virág, Teó és Szebi voltak.
Később Kriszta néni Szebi vezetésével elküldött néhány gyereket üdítőért.
Ez rossz ötlet volt, mert megint eltévedtünk, viszont találtunk egy
horgászboltot, ami jól jött. A bevásárlás után 64 l kólával és egy
májkrémmel indultunk vissza.
Esti programunk a focizás volt. Az éjszakát mindenki másképp töltötte. Az
egyik szobában szotyiztak, a másikban tornáztak, a lányok csak kísérettel
mertek WC-re menni. Szegény Fred(a májkrém) is áldozatul esett. Éjfél
után sokan kidőltek, de egy szoba reggelig fennmaradt.
Másnap 6,30-kor volt az ébresztő. Bedagadt szemekkel indultunk
kerékpározni a tó körül. Rémesen fárasztó volt. Alig vártuk, hogy
megmártózhassunk a tóban. Zsombor és Matyi horgászni mentek, fogtak is
8 snecit. Hazafelé megjártuk a boltot, majd irány a tábor. A kapuban jutott
eszünkbe, hogy nem vettünk Mentost. Mivel Teó a parton hagyta a pólóját,
visszamehettünk a pólóért, no meg a Mentosért. Este a focipályán fociztak,
néhányan röplabdáztak, addig mi tüzet raktunk, és belefogtunk a
Mentos+kóla kísérletbe. Szörnyen rossz volt. Kriszta néni és Vali néni
észrevették mit művelünk, és jól kiröhögtek bennünket. Ezután pillecukrot
sütöttünk és pizzát ettünk. Zsombor videót készített a táborról.
Majd elkezdődött a szokásos üvegezés az új Freddel, aki egy 1 m-es
felfújható, zöld Ufó. Éjfél körül mindenki kidőlt, kivéve a Kockákat, ők
fenn voltak hajnalig.
Az utolsó napon nagyon nehezen ment az ébredés. Akinek nem sikerült, azt
Kíra keltette a Mia és én főcímdalával.(Tündéres, nyávogós, dedós!)
Reggel 9-kor indultunk Budapestre a Terror Házába. Mivel korábban
érkeztünk, ezért meglátogattuk előtte a Burger Kinget. A múzeum egész jó
lett volna, ha nem lettünk volna fáradtak, mert így nem fogott annyira az
agyunk.
Így ért véget az utolsó osztálykirándulás.
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Búcsúzó gondolatok Ballagó Diákjaimnak!

Emlékszem kamasz koromban, hogy untam, és hogy grimaszoltam, amikor
szülővárosom utcáján sietve édesanyámmal, meg- meg állított bennünket egy családi
barát vagy ismerős összecsapva a kezét, és azt mondta anyukámnak:
Nahát, de megnőtt ez a gyerek!
Tényleg? Megnőttem? Engem ez a kérdés egyáltalán nem foglalkoztatott, nem is
vettem észre. Valahogy másképpen telt akkor az idő. Az Idő? Nem, nem is volt
fontos az idő múlása… Hacsak nem azé az időé, ami az iskolai tanóráké volt.
Furcsa ez a mondat egy tanár tollából? Aki ma tanár, az egykor diák volt. És ha nem
felejtette el azt az időt, akkor nem feledkezett el azokról az érzésekről, gondolatokról
és hangulatokról sem, ami egykor a kamaszkorunkat kísérte.
Szerettem olvasni a könyveket, amiket tanítványaim adtak kölcsön nekem, azzal a
kedves kísérő mondattal, hogy : - Tessék elolvasni , ez rólunk szól!
Ők akkor nem gondoltak rá, hogy ez a ,,rólunk szól” ez rólam is szól! Hogy furcsa,
olykor vidám és egyben megható is egykori önmagunkkal találkozni a könyvek
hasábjain.
A szerepek gyorsan cserélődnek, ezt én már tudom. De lehet, hogy a távolodó
évtizedek egy másik megváltozott kort hoznak magukkal, de a kamaszok gondolatai,
örömei, olykor szenvedései, bizonytalankodásai vagy éppen esetlensége, ami egyenlő
saját útjuk, önállóságuk és ÖNMAGUK keresésével – nem változik.
Én azt kívánom Nektek, hogy találjátok meg a Ti utatokat és Önmagatokat, kik is
vagytok valójában!
Búcsúzóul szeretném megosztani veletek Füst Milán - aki költő és tanár is volt
egyben – szavait, amelyek mellé én magam is teljes hittel oda tudok állni, és követek
a pályámon:
„- Nehogy azt hidd, hogy én könnyen veszem a te dolgodat, vagyis vedd tudomásul,
hogy ami neked fáj, nekem is fáj. Ez pedig abból következik, hogy igenis tudom, mi
az, ami fáj neked.
Ezt pedig azért tettem vezérelvemül, mert véleményem szerint a tanár legfőbb dolga,
hogy emlékezzen saját fiatalságára”
Viszontlátásra Nyolcadikosok!
Kriszta néni
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Báthori Bence (Bátori): Mért mindig én? : @
Bonifert Bence (Boni):
Bozsoki Bence(Bozsoki): Te Nőstény!
Csákó Anna (Panni): Menő vagy!
Csorba Dorina: Ja…Aha….
Csönge Tamás(Tomi): Térképi sorrendben?
Dankovits Dalma (Dadla): Pffff! Gyökér!
Dömény Hanna: Norbika…….. már!
Kaluja Noémi (Nojmi, Lujza, Evelein): Jéézusooommmm!
Lőrincz Richárd (Ricsi): Szucspulá!
Márkus Nikolett (Niki):
Nitsch Luca (Lucuss): Hallod…Bolond vagy!?
Osztrogonácz István(Pisti, Pityu): Pácsó! (Pác só)
Palik László (laci): Jól van már!
Porkoláb Mercédesz (Desszi):
Rebe Róbert(Robertó): Csak ennyi a házi?
Roller Péter (Peti): Mesélj még!
Sólyom Ádám (Ádi, Szörcsi): Hagyjatok már!
Trombitás Norbert( Norbi, Kecske): Hogy a viharba ne!
Verseghy-Nagy Boldizsár (Boldi): Hát ez nagyon vicces volt!
Zachár Renáta (Reni): ….vállvonogatás…..
Zsoldos György (Jörgen, Gyuri):
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Utolsó osztálykirándulásunk

Visegrádon hatalmas táskákkal (Luca bőrönddel) szálltunk le a különjáratos, de
mégis menetrend szerint közlekedő buszról. Anna néni vezetésével már a
táborhely felé menet eltévedtünk. A megérkezés után nem a legszebb látvány
fogadott bennünket. Pici udvar, nagy belmagasságú szoba, penészes falak és az
ezzel járó szagok.
A lepakolás után elindultunk a visegrádi arborétumba, ami a tényleges 4 km
helyett 15-nek tűnt az izzó napsütésben. Ádám az úton sikeresen beleesett a
patakba, amin az egész osztály jót röhögött. A kitáblázott, unalmas fenyőfák
megtekintése után palacsintáztunk, majd megpihentünk egy játszótéren, ahol a
fiúk jól kitombolták magukat. Visszafelé a 2 km-re levő éttermet vettük célba. A
gyaloglás nem telt unalmasan, mert újra eltévedtünk, és Gábor bá a
hangoskodókat „elfenekelte”.
Sokan úgy gondolták, hogy nem érte meg elmenni ilyen messzire, de hazafelé
betértünk egy fagyizóba, ahol mindenki kedvére válogathatott a kínálatból. Mivel
senkinek sem volt kedve meredeken felfelé 6 km-t sétálni ahhoz, hogy bobozzunk
egyet, így a táborban maradtunk és elfoglaltuk magunkat.
Este elkezdtük felvágni a zöldséget, a kenyeret, a szalonnát. A tábortűz
meggyújtása és a sátrak felállítása után mindenki megcsinálta a saját vacsoráját. A
tűz mellett hajnali kettőig ültünk, beszélgettünk és nagyokat nevettünk.
Hála a fiúknak a táborban csak Edit néni tudott aludni, mert ők egész este
vandálkodtak. Pannit és Hannát, akik sátorban aludtak, nem kímélve fogkrémet
nyomtak a hajukba és lelocsolták őket vízzel.
Mi (Dalma, Luca, Niki, Noémi) magunkat védelmezve eltorlaszoltuk a szobánk
bejáratát matracokkal, székekkel, asztallal. Bár inkább az volt a célunk, hogy nagy
zajt csapva jöjjenek be a szobánkba a fiúk. Mivel csak hét órán át bírtuk az
ébrenlétet, hajnali 5-kor elaludtunk. Ez hiba volt. Reggel arra ébredtünk, hogy a
fiúk a szobánkban vannak, és azt éreztem, hogy valami csöpög rám. Szerencsére
csak víz volt.
Ezután összepakoltunk és kitakarítottunk, hogy a következő csapat tisztábban
vegye át a szobát, mint mi. Újra elgyalogoltunk az étterembe, hogy megegyünk 2
db, azaz kettő darab zsömlét. Majd a szálláson felvettük a táskáinkat (Luca a
bőröndjét), és elindultunk a buszmegállóba. Sokat várakoztunk, azután
Leányfalun felszállt mellénk egy másik diákcsapat. Így zötykölődtünk haza.
Remélem mindenki emlékezni fog erre a kirándulásra sok év múlva is, de nem a
sok séta vagy a buszozás miatt, hanem mert valamennyien újra együtt lehettünk,
és még egy közös emlékkel gazdagodtunk utoljára.
Kaluja Noémi
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Ezzel a lapszámmal elköszönünk tőletek a nyárra.
Néhány szerkesztőségi tagunk, sajnos,
véglegesen. Boronkai Nóri, Nagy Dóra Hanna,
Nagy Kristóf, Nitsch Lili, Reinhardt Bálint, Vendl
Bernadett gimnáziumban folytatják
tanulmányaikat.
Sok sikert kívánunk nekik!
Sikeres évet hagyunk magunk mögött. Örömmel
tudatjuk veletek, hogy a DUE(Diák Újságírók
Országos Egylete) országos pályázatán Diák
Lapok kategóriában a Barcsay Firka 3. helyezést
ért el.
Szeptemberben folytatjuk munkánkat.
Nagy örömmel várjuk azokat, akik kedvet kaptak
az újságíráshoz.
Csatlakozz hozzánk!
Jó csapat, sok játék és érdekes programok várnak
rátok!
A tanév utolsó számát írták, szerkesztették: Ley Flóra, Kada Laura, Klinszky
Lara, Nitsch Lili, Reinhardt Bálint, Vendl Bernadett
Főszerkesztő: Nagy Kristóf és Vendl Bernadett
Egy kicsit javította: Kónya Emőke és Sőrés Marianna
Készült: 2014 május-június
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