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B. MENYHEI MÁRIA  
Az Ősz – tanító 
A fák színes, piros, narancs és arany színekbe bújnak. A 
falevelek nagyszerű fináléja, ha őszi köntöst öltenek magukra. 
Az éjszakák hűvösödnek, reggel köd takarja a tájat. Az ősz 
munkáját már elvégezte és mindent eltakarított. Szél kabátját 
felkapja őszapó és lelép a színpadról. Otthagyja üresen a tájat a 
hideg télnek, hadd takarítson kedvére. Az ősz arra tanít 
bennünket, hagyjuk el a régi utat és lépjünk újra. A csontig 
hatoló jeges szelek arra emlékeztetnek, mennyi fájdalmat, 
bánatot okozunk embertársainknak és az élőlényeknek. De Ő 
arra int, hagyjuk el régi szokásainkat, mint a fák a száraz 
leveleket. Kezdjünk újat! Dobjuk félre a megszokásokat. 
Éljünk a tavaszi megújulás szellemében. Árasszuk a melegség 
hullámait embertársaink és minden élőlény felé. Bontakozzunk 
ki, mint a tavasz virágai, árasszuk bátran szeretetünket, mint a 
tavaszi napsugár a meleget. Lássuk meg a nélkülözőket. Tán 
nem a saját hibájukból kerültek ilyen nehéz helyzetbe. 
Érezzünk részvétet embertársaink és a teremtés valamennyi 
élőlénye iránt. Van egy fontos dolog, amit elfeledtünk: erőszak 
nélküliség. Éljünk vele. Ez az ősz üzenete. A természet 
reményt és megújulást sugárzó üzenete. Régi szokásokat 
levetkőzni és egy újnak átadni a lehetőséget. Az ősz úgy készíti 
fel a tavasz újjászületését, hogy a leveleket lehullajtja, a téli 
szél széthordja. A tavasz bimbóit a napsugár kibontja. A 
Teremtő áldását rá adja.  Az ősz tanító sok bölcsességet mutat, 
ne feledjük követni a jó utat! 
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Városnap 
 
A vajai városnap reggel 8 órakor kezdődött a Crystal mazsorett csoport műsorával, majd 
főzőversennyel, és futballmérkőzésekkel folytatódott. Tanárjaink is illatos, finom ételeket 
főztek. 10 órakor a polgármester köszöntötte a város lakóit, illetve az ünnepségen megjelent 
vendégeket, majd átadta Vaja Díszpolgára címet Balogh Sándorné nyugalmazott tanítónőnek. 
Motoros felvonulással folytatódott a nap, amely után meg is lehetett tekinteni a különböző 
típusú járgányokat. A színpadon - ezt követően - több zenekart láthattunk fellépni, és 
hallhattuk előadásaikat. A nap folyamán kirakodóvásár, Zsuzsi vonat, körhinta, és egyéb 
játékok szórakoztatták a megjelent vendégeket. Egészségügyi sátorokat is találhattunk a 
kastélykertben, és a futballpályán. A szombat estét tűzijáték és utcabál zárta.  
Számunkra a városnap emlékezetes, a szokásostól eltérő nap volt. Jól éreztük magunkat ezen 
a derűs napon. Ha még több hasonló rendezvény szerveződne településünkön, akkor még 
tartalmasabbá, színesebbé válnának az itt élők napjai. 

Háda Edina 8.c, Kozár Réka 8.b 
 

 
Motoros találkozó 
 

A vajai városnapon nekem különösen a motoros 
találkozó tetszett.  
A motorok között különféle kategóriák képviseltették 
magukat. Láthattunk sportos, cross, oldalkocsis, és 
túra motort is. Ezek közül a sportos motorok 
tetszettek leginkább, ezen belül is a Suzuki és a 
Honda típusok. A motoros felvonulás esős 
körülmények között zajlott le, de így is sokan 
kíváncsiak voltak a járművekre. Vajának egyes 
részeit bejárták, és lehetőséget adtak másoknak, hogy 
kipróbálják gépjárműveiket. A terepet rendőrök 
biztosították. Már messziről hallottam a motorok szép hangját, amelybe a föld is szinte 
beleremegett. Szívesen részt vettem volna a próbamotorozáson, de sajnos nekem még nincs 
jogosítványom. Jogosítványom csak akkor lehet, ha betöltöm a 14. életévemet.  
Jövőre újra részt fogok venni a hasonló motoros találkozásokon. Nagyon remélem, hogy 
akkorra jogosítványom is lesz, amely feljogosít arra, hogy ha nagy motoron még nem is, de a 
kisebb kategóriájukat már kipróbálhassam. 

Gyügyei István 7.a 

 
 
“Légy hasonló az égen szálló madárhoz…, aki a törékeny gallyon megpihenve átéli az alatta 
tátongó mélységet, mégis vígan énekel, mert bízik szárnya erejében.” 

(Victor Hugo) 
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Megemlékezés Október 23-ai eseményekről 
 
Ebben az évben is megemlékeztünk iskolánkban az 1956-október 
23-ai eseményekről. 
A rádiós műsort osztályfőnökeink segítségével mi, a nyolcadik 
évfolyam tanulói adtuk elő. 
A műsort megelőzően többször is próbákat tartottunk. A zenés 
főpróba a műsor előtti napon volt megtartva. Ekkor már mindenki 
majdnem tökéletesen elő tudta adni a szövegét. Nem volt könnyű 
belegondolni azokba az eseményekbe, amelyeknek mi nem voltunk részesei. Végül mégis 
sikerült méltóképpen megemlékeznünk, a tenni akaró hősökről. Ünnepi műsorunk a 
Himnusszal kezdődött, majd ezt egy rövid kis bevezető szöveg követte. A műsorban sokféle 
prózai illetve verses szöveget használtunk fel. Korabeli rádiós bejátszás és a forradalmi 
eseményekről megemlékező zeneszámok is hallhatóak voltak. Örülünk annak, hogy részesei 
lehettünk ennek a megemlékező műsornak, hiszen így még jobban megismerhettük 
történelmünk akkori eseményit. Örülünk továbbá annak is, hogy felkészülésünket illetve 
műsorunkat iskolánk igazgatója dicsérettel jutalmazta. 
 

Nagy Dávid 8.b 
 

 
Madarak vándorlása  
 
Madarak millió kelnek útra az évek során, hogy az 
évszakok változásával máshol keressenek maguknak 
táplálékot, fészkelő helyet, jobb életfeltételeket. Az 
iskolában tanuljuk, hogy vannak madarak, amelyek nem 
évelnek ki egy helyen, hanem ahogy az évszak változik, 
változtatják a lakóhelyüket. A mindennapos megszokás 
egészen érthetővé teszi előttünk, hogy a fecske, a daru, a 
gólya ősszel útnak indul, tavasszal visszatér hozzánk. Sőt 
azt is tudjuk, hogy ennek a három népdalbeli madárnak az 
igazi hazája mégis csak nálunk van, mert Afrikába csak 
nyaralni, hogy úgy mondjam, „orvosi tanácsra” mennek. A 
fecske, a daru és a gólya is itt nálunk végzik el az „üzleti 
ügyeiket” s Afrikába csak annyit visznek el magukkal a 
tőkéjükből, — ösztöneikből — amennyi a telelésükhöz 
szükséges. A létért való küzdelmet, azt itt vívják meg nálunk, Afrikában csak a gazdag urat 
játsszák, aki válogat még a bogárcsemegében is és nem épít magának házat, hanem lomb- és 
faág-hoteljében lakik. 
 
A madárvándorlás egy rendszeresen megismétlődő jelenség. A madarak ilyenkor a 
költőhelyük és a téli szálláshelyük között vándorolnak. A vonulás egy alkalmazkodási 
folyamat eredményeként fejlődött ki, aminek révén a madaraknak lehetővé vált a kedvezőtlen 
klímájú időszakot elkerülni. A vonulás egyik kiváltója a nappalok hossza. Emellett a táplálék 
évszakos váltakozása is befolyásolják a madarakat. Mielőtt nekivágnak a nagy útnak, energia-
tartalékokat kell felhalmozniuk. Ez által a madaraknak vonulás közben kevesebbet kell 
enniük, inniuk. Többnyire éjjel, igen nagy magasságokban vonulnak, akár a felhők felett, így 
szabad szemmel szinte lehetetlen a megfigyelésük. Vándorlás közben számos módszer 
segítségével tájékozódnak pld: napfény, a csillagok helyzete, illetve egy-egy hegység lefutása, 
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sőt infrahangok alapján is tájékozódnak. A hihetetlen tájékozódási képességeik ellenére sem 
ritka, hogy egy nagy szélvihar elsodorja hőseinket kívánt útvonaluktól. 

Az elmúlt hetekben láthattuk, hogy a fecskék egy 
nagy csoportba összegyűltek és megkezdték a 
hosszú utazásukat. Ezt megelőzően a gólyák is 
elhagyták kicsiny városunkat. Én csak remélni 
merem, hogy vissza is térnek. 
Napjainkban ennek érdekében meghoztak már jó 
pár segítő intézkedést kedvenceink védelme 
érdekében, de tengernyi feladat vár még a 
természetvédőkre. 
 

Tamási Zsombor 
8.c 

Verébavató  
 
Elsőseink túlestek a bemutatkozáson. Iskolánk hagyományához kapcsolódó 
verébavató ünnepségről láthattok itt képeket. 

 
 
 

      
 
 

      
 
 
 
Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy 

ne hagyd abba a kérdezést." 
(Albert Einstein) 
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Milyen volt a nyaram?  
 
Mi, újságíró szakkörösök kíváncsiak voltunk arra, hogyan töltötték 
a nyarukat társaink. Megkérdeztük iskolánk néhány tanulóját, hogy 
hogyan érezte magát, milyen helyeken járt, és milyen 
programokban vett részt a nyári szünet ideje alatt. Az alábbiakat 
mondák: 
 
Az elmúlt nyaram nagyszerűen telt el. Sokat kirándultam és 
horgásztam. Rengeteg étteremben jártam, ahol finomabbnál 
finomabb ételeket fogyasztottam. Mindig emlékezetes marad számomra a Balaton-felvidéki 
nyaralás is, amely során minden nap alkalmam nyílt arra, hogy fürödjek a tiszta vizű, és 
kellemes érzéseket kiváltó Balatonban. 
 
Nyaraltam Rohodon a nagymamámnál, ahol falunapon is voltam, és néhány alkalommal a 
nyírbátori Sárkányfürdőben is jártam. 
 
Az én nyaram nagyon tökéletes volt, kikapcsolódhattam a keresztszüleimnél Nyíregyházán, 
amely során egy héten keresztül a városon belül szinte mindenhova elmentünk. Voltam a 
nyárvégi rohodi falunapon is. 
 
Az én nyaram nagyon jó volt, Ibrányban voltam egy pár napot, ami hamar eltelt. A szünidő 
alatt sok dolgot kipróbáltam. Rengeteget bicikliztem, megtanultam görkorcsolyázni, és még 
tevegeltem is.  
 
Nagymamámmal nyaraltam Szobon, ahol keresztapám vadőr. Sok vadászélménybe volt 
részem, és rengeteget strandoltam a szüleimmel. A nyáron nagyon jól éreztem magam. 
 
Az én nyaram eleje unalmas volt, de ezt követően egyre izgalmasabb lett. Haverokkal voltunk 
fürödni, sokat sétáltunk, és rengeteget nevettünk.  
 
Nagyon élveztem a nyaralásom, többek között azért, mert voltam külföldön Horvátországban, 
és Németországban. 
 
Összegzésként megállapítottuk, hogy szinte mindnyájunknak jól telt a nyara. Mindenki töltött 
legalább egy hetet – a megkérdezettek közül – otthonán kívül, azaz más helyen. A legtöbbünk 
különböző strandokra is eljutott, és olyan is volt közöttük, aki külföldön is nyaralhatott. Ezt 
követően beszélgettünk a következő nyárról is. Reméljük, mindannyiunk tervei beteljesülnek 
a következő nyárra vonatkozóan, és strandolási élményekben bőséggel lesz részünk. 

Tornai Anett 8.c 

 
"Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de mindig születik valami új, 

amiért érdemes élni és küzdeni." 
(Hérakleitosz) 
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Mit jelent számomra az ősz?  
 
Az ősz mindenki számára csodálatos és szép évszak. Mindnyájuk számára eszünkbe jut 
valami kellemes dolog e gyönyörű évszakkal kapcsolatban. Körkérdéseinkből, melyeket 
társainknak tettünk fel, most ezekből a válaszokból nyújtunk egy kis ízelítőt.  

 
Az ősz számomra egy termékeny időszak kezdetét 
jelenti. Egy olyan évszakot, amikor rengeteg finom, 
hazai gyümölcsöt fogyaszthatok. Jelenti továbbá az 
őszi gombagyűjtő kirándulások kezdetét, a 
színesedő őszi levelekben való gyönyörködést, az 
avar illatával való feltöltődést. 
 
Számomra az ősz a gyümölcsevés időszaka. 
Ilyenkor tudok sokat kirándulni és sportolni a 
barátaimmal. Ősszel mindig megcsodálhatjuk a 

színes, lehullott leveleket. Szerintem ez egy csodálatos évszak.  
 
Az ősz számomra azt jelenti, hogy el tudok menni a barátnőimmel kirándulni, vagy biciklizni, 
mert kellemes az idő. A kutyámat is gyakran tudom sétáltatni, mert nincs hőség, sem hideg.  
 
Számomra az ősz egy színes időszak.  
 
Az ősz számomra gyönyörű évszak. Ilyenkor a legszebbek a levelek.  
 
Az őszben sok minden jó. Gyönyörű a színes táj, és kezdődik az iskola, ami persze nem olyan 
jó, de végre együtt lehetek újra az osztálytársaimmal.  
 
Az ősz számomra az iskolakezdés évszaka.  
 
A válaszokból azt a következtetést vontuk le, hogy az ősz, mint évszak a legtöbbünk számára 
a táj színességét jelenti elsősorban. Ezt követően – ami nagyon sok válaszban megtalálható – 
az őszi gyümölcsök, az őszi tevékenységek, túrák következtek válaszadásként. A válaszok 
között az iskolakezdés időszakáról is hallhattunk, ami a tanulás mellett azért is fontos 
számunkra, mert barátainkkal ebben az időszaktól kezdve még többet találkozhatunk. 
Végkövetkeztetésként azt állapítottuk meg, hogy minden évszak szép, ha azt tartalmasan 
töltjük ki. 

Matolcsi Henrietta 7.a 
 

 
 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 
 
Mint minden évben, az idén is a 6. évfolyam rendezte az aradi vértanúk emléknapját, okt. 6-án 
az ünnepi műsort. A hagyomány szerint az iskolarádión keresztül történt a megemlékezés.  
Osztályfőnökeink, Molnár Sándorné és Tamási Margit tanár nénik állították össze a műsort, 
és választották ki a szereplőket. Először olvasópróbát tartottunk, a szövegek hibátlan 
elolvasását és hangsúlyozását gyakoroltuk. Ugyanezt tettük a versekkel is. Sok időt töltöttünk 
a szerepeink gyakorlásával, mert azt szerettük volna, hogy jól sikerüljön az előadás. Nagyon 
izgatottan vártuk a megemlékezés napját. Mindenki nagyon ügyes volt, nem rontottunk el 
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semmit. 
Úgy érezzük, sikerült visszaadni ennek a napnak a hangulatát, eseményeit. Méltó módon 
emlékeztünk a 13 aradi vértanúnkról.  

Fekete Petra 6.a 

 
 
Őszi ételek 
 

A legtöbb lány, köztük én is, mindig szívesen 
segítek otthon főzni, sütni az édesanyámnak, 
vagy a nagymamámnak. Ősszel mindig több 
salátát ehetünk, hiszen akkor érik be a legtöbb 
zöldség. pld: borsó, kukorica, burgonya, stb. 
illetve nagyon sok finom gyümölcs is. 
A saláta egészséges, könnyen elkészíthető, és 
köretként is megfelelő. Ilyen például a francia 
saláta, amit szinte mindenki szeret. Mivel 
ilyenkor már elég hűvös az idő, mindenkinek 

jólesik a forró leves. Próbáljunk ősszel friss zöldségekből készült leveseket enni, pld: 
karfiollevest. 
Mindig próbáljatok egészségesen étkezni, változtassátok étrendjeiteket, akármilyen évszakban 
is vagyunk! Ehhez pedig a zöldségek fogyasztása elengedhetetlen. 

Matolcsi Henrietta 7.a 
 

 
 
A homokra szőtt város 
 
2013. október 15. napján délután 15 órától Mohácsi Endre, a Józsa András Múzeum 
történésze előadást tartott nekünk, az újságíró szakkörösöknek, és az érdeklődő 
nyolcadikosoknak Nyíregyháza történetéről.  
Rácz Demeter, Károlyi Ferenc intézőjének soraival 
kezdődött az előadás: „Igen jó hely támadhat Isten 
kegyelméből belőle.” S valóban így lett, Nyíregyháza 
hatalmas várossá nőtte ki magát az elmúlt évszázadokban. 
Egészen pontosan a XVII. század elejétől kezdve (1606-tól ) 
a XVIII. század végéig igen nagy változáson ment keresztül 
Nyíregyháza. Egy érdekesség az elhangzottakból: „ A XVII. 
század elején Nyíregyháza az ecsedi birodalom része volt, a 
Károlyiak birtoka, egy kis település a Magyar Királyság 
területén.” 
Számunkra picit unalmas volt az előadás, mert sok évszámot és helyszínt említett az előadó. 
Emellett számos korabeli térkép másolatot vetített ki számunkra. Érdekesebb lett volna, ha 
színesebben, minket is jobban bevonva tartotta volna meg előadását, vagy fényképeket 
láthattunk volna (utcákról, házakról, emberekről), a még most is fejlődő városról. Ettől 
függetlenül nem bántuk meg, hogy részt vettünk ezen az előadáson, mert tudjuk, hogy az 
ilyen eseményeken való részvétellel is fejlődhet műveltségünk, tudásunk. 

Makkai Balázs 8.b 
 



8 
 

Facebook 
Néhány évvel ezelőtt készült egy internetes 
oldal, amelynek a neve Facebook. Már 
nagyon sok ember csatlakozott az oldalhoz. 
Több tízezer ember regisztráltatta magát.  
Úgy gondolom, hogy sok előnye, de hátránya 
is van. Előnyei: sok távoli baráttal, rokonnal, 
ismerőssel, családtaggal tarthatjuk a 
kapcsolatot. Új barátokat, ismerősöket 
szerezhetünk. Hátrányai: a fiatalok többsége 
a túl sok facebookozás miatt rontja le jegyeit, 
továbbá valótlan dolgokat írnak az 
emberekről, így sok barátság a facebookozás 

miatt meg is romlik. Vannak iskolák, ahol 
tanórán nem figyelnek a telefon miatt. Mára 
már a kicsik is a neten „lógnak” ahelyett, 
hogy tanulnának, vagy játszanának együtt 
valamit.  
Véleményem szerint, ha nem lenne az 
internet, sokkal jobb lenne az emberek élete. 
Jobban odafigyelnénk egymásra, de ezen 
még így is lehet változtatni. Csak akarat kell! 
Az életben változtatni kell (lehet) pár dolgon 
a jobb, tartalmasabb élet érdekében.  

Kovács Brigitta 7.b 
 

 
Ne szokj rá!  
 
Diáktársaink! Reméljük, érdeklődve fogjátok olvasni a dohányzásról szóló értékes 
gondolatainkat! A dohányt a 16. században köszvény, reuma és fogfájás csillapítására 
használták. A 17. században a cigarettázás először Spanyolországban, aztán Európában 
hódított teret. Magyarországon a pipázás volt a legismertebb. A cigaretta legnagyobb 
alkotóeleme a nikotin. Felszívódik a száj, légutak, emésztőrendszer nyálkahártyáján és az 
idegrendszerre hat. A nikotin erős méreg és könnyen rá lehet szokni, azaz függőséget okoz! 

Másik alkotóeleme a szénmonoxid, amely megakadályozza az 
életfontosságú szervek (agy, szív) megfelelő oxigén ellátását. 
Ezen kívül a cigaretta kátránylerakódást is okozhat! 10 év alatt 
1kg kátrány jut a tüdejébe egy átlagos dohányzónak. A dohányzás 
árt az egészségnek, mert kialakulhatnak olyan nem kívánatos 
tünetek is, amit a szüleiteken észrevehettek, ha dohányoznak. A 
dohányzóknak –a mai törvények értelmében- nincs joguk mások 
egészségét veszélyeztetni! A leszokás minden dohányos számára 
megfontolandó, de az a legfontosabb, hogy el se kezdjétek!  

Háda Edina, Kozár Réka 
 

 
Beszámoló az Esze Tamás Gimnázium nyílt napjáról 
 
2013. november 13-án nyílt napot tartottak az Esze Tamás Gimnáziumban. Erre az eseményre jó 
néhány évfolyamtársammal együtt én is ellátogattam. Nagyon nagy az érdeklődés az iskola iránt. 
Érkezésünkkor a városi sportcsarnok zsúfolva volt diákokkal és szüleikkel. Rövid tájékoztató után 
a diákok kedvük szerint választottak tantárgyat vagy szakot, ahová beülhettek és megnézhették, 
hogyan telik ott egy óra. Én a biológia-kémia szakot választottam. Nemcsak a jó, hanem a nehéz 
oldaláról is bemutatták az iskolát. Nagyon szimpatikusnak találom a tanárokat és a diákokat is 
egyaránt. Többször hangsúlyozták, hogy nagyon-nagyon sokat kell tanulnunk ahhoz, hogy jó 
eredményeket érjünk el, viszont ennek a 4. év végén meg lesz a gyümölcse. Nekem nagyon 
tetszett ez a hely. Ajánlom azoknak a diákoknak, akik jól tanulnak, és nagy célokat tűztek ki 
maguk elé. Az érettségi megszerzése után innen felsőfokú iskolákban folytatják tanulmányaikat a 
tanulók. Ne feledjétek, hogy a tudást senki sem tudja elvenni tőlünk!  

Tornai Anett 8. c 
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A Bánki Donát Szakközép Iskolában jártam 
 
2013. november 13-án és 14-én nyílt tanítási napot tartott a Bánki Donát Szakközép Iskola. A 

látogatható tanítási órák után a szülőknek értekezletet tartottak. Két nap alatt –ahogy hallottam-, 
több mint 360 jelenleg nyolcadikos diák látogatta meg az intézményt, köztük én is.  

Az iskola sok-sok programmal és ajándékkal (arcképes „Bánkis” jelvényekkel, feliratos 
tollakkal) várta az érdeklődőket. Át lehetett menni a fából készült Leonardo- hídon, amelynek 
az volt az érdekessége, hogy a változó lécvastagság mellett a lécek kötőelem nélkül, egymás 
feszítéséből alkotnak egységet. Egy rövid kérdőívet is kitöltöttem, amely elégedettség felmérés 
volt a bemutatott órákkal, a látvánnyal kapcsolatban, illetve tetszésünket vagy nem tetszésünket 
kellett kifejtenünk írásban. A tantermek egyébként tiszták és otthonosak voltak. Nekem 
tetszettek. Az iskola a gyakorlati oktatást biztosító termeit folyamatosan próbálja fejleszteni, 
újítani. Az intézményben bennlakás is megoldható. A kollégiumi szobák négy személyesek, a 
nyugodt pihenés feltételei adottak. Mindenki a saját szobájáért felel, amelyhez egy-egy kulcsot 
is adnak.  

A tetszésemet elnyerte ez az iskola. Szeretném, ha felvételt nyernék ebbe az iskolába, s itt 
tanulhatnék a következő tanévben.  

Makkai Balázs 8.b 
 

 
Tájékoztató a felvételi eljárás ütemtervéről 
2013/2014. tanév 
/aktuális időpontok/ 
 
2014. január 18.  – központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamos általános tantervű 
képzésre és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába 
jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.  
2014. január 23.  – pótló írásbeli felvételi vizsgák, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem 
tudtak részt venni. 
2014. február 14.  – az ált. iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 
iskoláknak és a Felvételi Központnak. 
2014. február 14.  – jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott iskolákba.  
2014. február 18 – március 07. – szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 
keretében 
2014.április 25.  – A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak 
 
 

 
 
 
 „A legfontosabb dolgokat a legnehezebb elmondani. Ha ezekről beszélsz, nevetségesnek érzed magad, 
hiszen szavakba öntve összezsugorodnak - amíg a fejedben vannak, határtalannak tűnnek, de 
kimondva jelentéktelenné válnak. Ám azt hiszem, többről van itt szó. A legfontosabb dolgok túl közel 
lapulnak ahhoz a helyhez, ahol a lelked legféltettebb titkai vannak eltemetve, irányjelzőként vezetnek a 
kincshez, amit az ellenségeid oly szívesen lopnának el. Ha mégis megpróbálsz beszélni róluk, a 
hallgatóságtól csak furcsálló tekinteteket kapsz cserébe, egyáltalán nem értenek meg, nem értik, miért 
olyan fontos ez neked, hogy közben majdnem sírva fakadsz. És szerintem ez a legrosszabb. Amikor a 
titok nem miattad marad titok, hanem mert nincs, aki megértsen.” 

(Stephen King) 
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Pályaválasztási kiállítás 
 
A mi életünkben is elérkezett az az idő, amikor szüleink és 

tanáraink – s közülük is legfőképpen osztályfőnökeink- 
segítségével egy fontos döntést kell hoznunk. El kell 
döntenünk, hogy a következő (2014/2015-ös) tanévben, 
melyik gimnáziumban, szakközépiskolában vagy éppen 
szakmunkásképzőben folytatjuk tovább tanulmányainkat. 
Nekünk, a nyolcadikos diákok többségének már vannak 
határozott elképzeléseink erre vonatkozólag, de egyes 
társaink még most sem tudják meghozni végleges 
döntéseiket. A döntéshozatal megkönnyítése érdekében 
osztályfőnökeink számos lehetőségről tájékoztattak 
bennünket már az előző tanévben is. Akkor külsős 
pályaválasztási tanácsadó tartott az osztályok, majd a 
csoportok számára célt és irányt kereső órákat. Idén számos 
szakmákkal, iskolákkal kapcsolatos bemutató filmet 
vetítettek számunkra. 

A 2013. november 21-én, Nyíregyházán megrendezésre 
került pályaválasztási kiállításra is megszervezték számunkra 
az utazást, s osztályfőnökeink vezetésével sok-sok iskola 
tevékenységét ismerhettük meg egyetlen helyen. 

A pályaválasztási kiállítás helyszíne a Bujtosi Szabadidő Csarnok volt, ahol egész napos, szervezett 
rendezvény keretében nemcsak megismerhettük megyénk különböző középfokú iskoláit, hanem közben 
jól is éreztük magunkat. Az érkezést követően regisztráció, majd nyitó köszöntő beszéd fogadta a 
helyszínre érkezőket. Hatalmas volt a tömeg, egyszerre nem is fértünk a kiállító helyek közelébe. A 
kiállítás ideje alatt különböző látványosságok, iskolai és szakmai bemutatók fogadtak minket a kiállítói 
standokon illetve szakmaszigeteken. A pavilonoknál az iskolákat képviselő nevelőktől és diákjaitól 
egyaránt kérdezhettünk bennünket érdeklő információkat, és papír alapú leírásaikhoz is hozzájuthattunk. 
A projektoros – adott iskola életéről szóló – vetítések mellett termékbemutatók, kóstolók is színesítették 
ezt a rendezvényt. Mini szendvicseket és különböző süteményeket is ehettünk. Számos szakma 
gyakorlati bemutatására is sor került. Láthattuk például a fodrász szakma mesterfogásait, a rendőrség 
bűnügyi technikai bemutatóját, az egészségügyi szakközepesek újraélesztési bemutatóját, és különböző 
kísérleteket vehettünk szemügyre. Számítógépes, pályaorientációs tesztlapokat tölthettünk ki, 
fegyvereket vehettünk kézbe, szavazhattunk a legjobb standra is. A központi színpad felől folyamatos 
zenés, táncos, hangszeres bemutatkozások és énekszámok voltak hallhatóak. A rendezvényen óránkénti 
tombolasorsolásra is sor került, amelyen az osztályfőnökeinktől kapott tombolákkal (a regisztrációs 
jegyekkel) értékes tárgyakat lehetett nyerni.  

Ez a nap mindnyájunk számára tartalmas volt, mert számos, kevésbé ismert iskola életébe illetve 
szakma munkájába betekintést nyerhettünk. Köszönjük a Molnár Mátyás Általános Iskola vezetőinek és 
osztályfőnökeinknek azt, hogy lehetővé tették számunkra a pályaválasztási kiállításon való részvételt.  

Mi, a nyolcadik osztályos tanulók, akik ott voltunk ezen a kiállításon, azt tanácsoljuk az utánunk 
következő évfolyamoknak, hogy ne hagyják ki az adott iskolák nyílt napjainak megtekintése mellett ezt 
a lehetőséget sem. Menjetek el bátran ti is az osztályfőnökeitekkel, mert a hasonló időszakban való 
tájékoztatás és tájékozódás hasznos lehet számotokra is. Még az is előfordulhat, hogy valaki közületek 
ekkor fogja megváltoztatni vagy végképp eldönteni továbbtanulási helyét. Bárhogy is legyen, s tanultok 
majd bármelyik intézményben is, egyet ne felejtsetek el: az eredményes tanulás életünk elengedhetetlen 
feltétele. 

Tóth Tamás 8.a 
 

"Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." 
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(Thomas Dewar) 
Amit szívesen olvasok 
 
 
Van egy számomra kedvelt könyv, aminek a címe 
Szerelmünk lapjai. Szerzője Nicholas Sparks. 
Megtalálható a könyvtárakban és az interneten is. Ez a 
történet egy romantikus dráma. Egy fiú és egy lány 
életéről szól. A lány egy ritka betegségben elvesztette az 
emlékezetét, de a fiú végig a lány mellett volt. Írt az 
életükről egy naplót, amiből minden nap olvas a lánynak. Már a gyerekük is és a fiú is 
beletörődik abba, hogy a lány már nem tér vissza közéjük, és hogy már nem lehet normális 
életük többé. Röviden erről szól a könyv, amely megnézhető filmen is. Ezt a remekművet 
ajánlani tudom mindenkinek. A szerzőnek rengeteg más jó könyve van. A Szerelmünk lapjain 
kívül olvasom a Leghosszabb út című könyvét is. Ha valaki – főleg lány társaimnak ajánlva – 
egy igazi izgalmas regényre vágyik, olvassa el ezt a könyvet. Nem fog csalódni. Remélem, 
mindenkinek tetszik majd a könyv, és egyéb könyveket is olvasni fogtok.  

Kovács Brigitta 7. b 
 

 
 
Háztartástan szakkör 
 

 
A háztartástan szakkörön sok érdekes dolgot készítünk, ezek között ott 
van a főzés,varrás,kötés stb… 
Már nagyon sok ételt elkészítettünk és lassan belekezdünk a kötésbe és 
a varrásba is. Nagyon sok tanácsot kapunk Kovács Jánosné Erika tanár 
nénitől és ezt életünk további részében is fel tudjuk majd használni. 
Számunkra nagyon érdekes, élvezetes ez a szakkör, mert együtt 

lehetünk a barátainkkal és jókat is szórakozhatunk. Néha kevés időnk van az ételek 
elkészítésére, mert némelyik időigényes. Nagyon sokat köszönhetünk Kun Csabáné igazgató 
nőnek és Kovács Jánosné Erika tanár néninek, mert sokat segítettek az alapanyagok 
beszerzésében. Vacsorára máris tudunk ajánlani egy egyszerű ételt. Elkészítése: A burgonyát 
meghámozzuk, csíkokra felszeleteljük, majd arany barnára pirítjuk. Mellé készen kaphatunk a 
boltban fagyasztott hal rudacskákat. A hal rudacskákat is megsütjük. Az ételt készen tálaljuk, 
majd elfogyasztjuk. Ilyen egyszerű ételeket készítünk a szakkörön. Reméljük a 
későbbikekben nehezebben elkészíthető, nagyobb odafigyelést igénylő ételeket is képesek 
leszünk az asztalokra varázsolni. 

Kozár Réka, Háda Edina 
 

 
 
 
"Az univerzum mindig a segítségünkre siet, amikor az álmunkért harcolunk, bármilyen 

hülyeségnek tűnik is az az álom. Hiszen a mi álmunk, és csak mi tudjuk, milyen áldozatot 
követel tőlünk." 

(Paulo Coelho) 
 



12 
 

 
Biciklitúrák Baktalórántházára  
 
Ebben a félévben több osztály élt azzal a 

lehetőséggel, hogy használja iskolánk pályázat 
útján nyert kerékpárjait, s nyeregbe pattanva 
biciklitúrán vegyen részt. A 8.a osztály úti célja 
Baktalórántháza volt. Bár a novemberi időjárás 
nem a legkedvezőbb volt, de a megszervezett 
útnak jelzőmellényeinket felvéve nekivágtunk. Osztályfőnökünk mellett három szülő is kísért 
bennünket. A főúton rendőri kísérettel hajtottunk végig, majd Rohodtól (elhagyva a forgalmas 
utat) önállóan tekert tovább a csapat. A biciklivel hosszúnak ígérkező utat elég hamar 
megtettük, majd jó étvággyal faltuk előre megrendelt pizzáinkat. Az ízletes, laktató ételek jó 
helyre kerültek. Amit nem bírtunk elfogyasztani, azt becsomagolták számunkra, majd „drót 
szamarainkra” felpattanva vidáman róttuk a visszafelé vezető kilométereket. A Nap csaknem 
nyugovóra tért, amikor megérkeztünk iskolánkba. Utólagosan is köszönjük iskolánk vezetőinek 
a kerékpárokat, illetve a szülőknek és osztályfőnökünknek az egészséget, vidámságot hirdető 
programot. 

Tóth Tamás 8.a 
 

Mazsorettes eredményeink 
 
November 17. napján részt vettük a VII. Hajdúböszörményi Országos Mazsorett Fesztiválon. 
Hetekig lázasan és nagy munkával készültünk rá. Meg is volt az eredménye. A Crystal a 
Show kategóriában arany minősítést hozott el, a Pom-pom kategóriában pedig ezüstöt. 
Nagyon büszkék vagyunk a Napsugárra, az ötödikes kis mazsorettesekre, mert legelső 
fesztiváljuk volt, és máris egy bronz-minősítést tudhattak magukénak. Nagyon jól éreztük 
magunkat a rendezvényen, amelyen számos más csoport képviselte települését, iskoláját. 
Ezután is szívesen megyünk az ország bármely pontjára fellépni. Az elkövetkező időszakban 
is rengeteg fellépésünk lesz (Katolikus Bál, Sport Bál) és nagy örömmel várjuk őket. De ez 
mind nem jönne létre tanárunk, Tamási Margó tanár néni nélkül, aki nagy hozzáértéssel, 
lelkesen tanítja számunka azokat a nélkülözhetetlen mozdulatokat, amelyek nélkül nem 
érhetnénk el ilyen szép sikereket.  

Borbély Dóra 8.b 

 

 

„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy 

tiszta legyen majd az ünnepekre…” – ezzel a József Attila – gondolattal 

kívánunk iskolánk valamennyi dolgozójának és diákjának békés, boldog 

karácsonyt és örömökben, eredményekben gazdag újévet.  

A Suli-Saláta Szerkesztősége 

 


