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TANULÁS 

Könyvkupacok és ezerféle fogalom, 

Az agyamban nagyon nagy a forgalom. 

Föci, Töri, na meg Biosz, 

Sok-sok doga,  ami kioszt. 

Hármas? Négyes? Mi lett velem? 

Elveszítettem a fejem… 

Alkotmány meg zárvatermő 

És trópusi esőerdő. 

Tőke és kolibri-madár, 

Minden-minden körtáncot jár.  

Kémiai reakció, 

No meg talaj erózió. 

Proletár és Szent Szövetség, 

Kiáltozom csak: Segítség! 

Mielőtt még megfulladok,  

Leülök és elszunnyadok. 

/Ádám Laura/ 

 



Beköszöntő 

Szeretem ezt az iskolát.  Szinte mindenkit ismerek. Sok ismerősöm, barátom van itt, akikkel szívesen 

találkozok suli után. 

 Mostanában mégis sokszor szégyellem, hogy ide tartozom. Szégyellem, amikor a gyerekek 

szétdobálják a szemetet, összefirkálják a padokat, megrongálják a berendezést. Rossz látni és hallani, 

amikor nem adják meg a tiszteletet sem a tanáraiknak, sem osztálytársaiknak.  Pedig ezek a tanárok 

és tanítók azon fáradoznak, hogy tudásukat átadják nekünk. De büszke is vagyok, amikor látom, 

milyen lelkesen készülnek a gyerekek a vetélkedőkre, focimeccsekre,stb.. 

 Szeretnék többször büszke lenni! Azt hiszem, iskolánk névadója, Molnár Mátyás nevéhez ez lenne 

méltó. 

Tornai Anett 7.c 

 

Alsós farsang 

2013. február 15-én, pénteken rendezték meg 

iskolánk tanítói és a diákönkormányzat tagjai az 

alsósok farsangját. Három órától kezdődött a 

rendezvény. A hercegi pár bevonulása után a 

mazsorettesek táncos bemutatója következett. A 

jelmezesek felvonulását az első évfolyam tanulói 

kezdték. Sok-sok egyéni, ötletes jelmezt 

láthattunk. Táncosnők és a hercegnők idén már 

alig voltak a jelmezesek között. De megtalálható 

volt Zorró, a páncélos keresztes lovag, a kalóz, a 

bohóc, a kályha stb. Az egyéni szereplők után a 

csoportos szereplők vonultak be, akik mókás, 

táncos előadásaikkal tették színesebbé a délutánt A zsűrinek a döntéshozatalban most is nagyon 

nehéz dolga volt. Az egyéni jelmezesek közül a gólya a háztetőn, a legó ember, és a sütő ért el 

helyezést. A csoportos maskarások közül a Gamma Star volt a befutó, akiket Aliz Csodaországban, 

majd  a Tánciskola produkciója követte. Akik nem 

lettek helyezettek, egy-egy tábla csokoládéval 

vigasztalódhattak. Az újabb izgalmat a 

tombolasorsolás jelentette. Sok szép és 

hasznosítható ajándékot lehetett nyerni. Az ezt 

követő táncra már kevés idő maradt, s bár a 

nagyobbak igen jól érezték magukat, de hat 

órakor véget ért a farsangi bál. Nagyon jó 

farsangban volt részünk, hiszen jól éreztük 

magunkat. Jövőre újra ötletes jelmezekkel fogunk 

kiállni, és szerepelni.  

 



Felsős farsang 

 

A téli, a tél végi vidám mulatozások időszaka a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsang. Ilyenkor 
vége-hossza nincs a mulatozásoknak. Valamikor a 
farsangi bálokon találtak egymásra a fiatalok. 

Elmaradhatatlan ilyenkor a látványos, újszerű 
táncokat bemutató nyitótánc. 

Idén a hercegi pár bevonulása után, a felsős 
farsangi mulatságot a modern tánc szakköre járó 
tanulótársaink nyitották meg. Látványos, újszerű 
előadásuk, amely sok jelenlévő tetszését kiváltotta, 
megadta a délután alaphangját.  

Az ezt követő osztályszintű felvonulások, táncok 
mosolyt csaltak a jelen lévők arcára. A zenét 
hozzáértő kezek szolgáltatták, a fánkot pedig Dinkó Pali bácsi, iskolánk konyhájának vezetője 
biztosította. 

Nagy volt a nyüzsgés az ebédlőben. Sokféle ötletes jelmezt láthattunk. 

Ha eddig nem ijedt meg a tél, hát most reméljük, sikerült elijeszteni. 

A farsangot hagyományainkhoz híven iskolánk ebédlőjében tartottuk meg 2013. február 22-én. Idén 

is sokan voltak kíváncsiak a jelmezesek felvonulására. A rendezvény délután 3-kor kezdődött, de már 

fél órával előtte lázas készülődésben voltak az osztályok tagjai. A műsor vezetője meghívott 

vendégként, a már nyugdíjba vonult Pokol Zoltán tanár úr volt, aki mint mindig most is nagy humorral 

vezette le a rendezvényt. Elsőnek a két egyéni jelmezes mutatkozott be, közülük a papírhulladékból 

készített ruhakölteményt bemutató jelmezes találtatott jobbnak. Ezt követően a már szintén 

hagyományos csoportos bevonulások következtek. A nézők véleménye alapján is igen ötletes 

jelmezeket és produkciókat láthattunk. Az 5. a-sok A Pál utcai fiúk c. regény csapattagjainak öltöztek 

be, az 5. b-sek Egyiptomba röpítették a 

képzeletünket. A 6.a-sok honfoglalókként 

népesítték be az ebédlőt, a 6. b-sek különböző 

mókás táncjelenetet mutattak be. A 7. a-sok 

brazil szambásokként, a 7.b-sek a pálinka dal 

parodizálóiként, a 7.c-sek az emberi életkorok 

mókás megjelenítőiként , a 8. b-sek tanyasi 

parasztokként  vonultak be farsangi mulatságunk 

színhelyére.  

A zsűritagok fél órás tanácskozást követően 

meghozták döntésüket, majd tortával jutalmazták 

a győzteseket. Gratulálunk a győzteseknek, köszönjük a lehetőséget a szervezőknek.  

 



Jótékonysági bál, 2013. 

Évente egy alkalommal iskolánk tantestülete, és a szülői munkaközösség tagjai jótékonysági bált 

szerveznek azért, hogy a vajai Molnár Mátyás Általános Iskola tanulóira fordíthassák a segíteni akaró, 

pénzre fordítható felajánlásokat vagy pénzbeli összegeket. Idén ez az esemény 2013. március 9-én 19 

órától került megrendezésre. 

A jó hangulathoz igen sokan hozzájárultak.  Intézményünk tanulói színvonalas műsort adtak, a finom 

vacsorát Dinkó Pál vállalkozó ajánlotta fel, a büfében az italokról gondoskodtak, Kovács István pedig 

mindenki kedvére kitűnő zenét játszott. 

 Az idei tiszta bevétel 800 000.- forint volt, amely idén is hasznos célra lesz fordítva.  

Képeink az idei bálon készültek: 

 

Emlékezés II. Rákóczi Ferencre, a nagyságos fejedelemre  

Március hónapban a Vay Ádám Múzeum szoborparkjában koszorúzási ünnepségen vettek 
részt iskolánk tanárai és tanulói. A műsor Molnár Sándor, múzeumigazgató köszöntő 
beszédével kezdődött. Ezt követően felhangzottak a tárogatók hangjai, majd Tóth Tamás 7.a 
osztályos tanulótársunk elszavalta Reményik Sándor: Három szín című versét. A 
megemlékező műsor további részeként történelmi információkat hallgattunk meg II. Rákóczi 
Ferencről egy országgyűlési képviselő előadásában. A kastély parkjában megrendezett műsort 
a koszorúzás zárta. Sokan helyeztek el koszorút egykori fejedelmünk mellszobránál. A 
Molnár Mátyás Általános Iskola Szülői Szervezetének vezetői is. Iskolánk nevében Kun 
Csabáné, igazgatónő, Tóth Patrícia DÖK elnökünk és Kósa Dóra 8.b osztályos társunk 
közösen helyezték el a nagyságos fejedelem szobránál a kegyelet virágait.  

 

 

„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és 

megtölteni igazsággal.” 

/Victor Hugo/ 



Molnár Mátyás napok 

2013. 

Minden év tavaszán tanulmányi- vagy sportversenyeket szerveznek iskolánkban névadónkra, Molnár 

Mátyásra emlékezve. Idén a tanulmányi megmérettetéseké illetve vetélkedőké volt a „főszerep”.  

Hagyomány már, hogy ezen a héten hétfő reggel az osztályokat képviselő tanulók egy-egy szál virágot 
helyeznek el az iskolánk névadójának képe alá kihelyezett vázába, majd a délelőtti tanórák, ezt 
követően pedig - rövid ebédszünet után - a vetélkedők, versenyek következnek. 

Idén projekt jellegű munkával névadó vetélkedőre is sor került a felső tagozaton. Az osztályokat 
kétszer öt fős számmal jelzett csapatok képviselték. Iskolai szinten 18 csapat. A vetélkedőt megelőző 
hetekben számos feladatot kaptunk tanárainktól. Olvastunk, gyűjtőmunkáztunk, idegen nyelvre 
fordítottuk leírt mondandóinkat, plakátot készítettünk, múzeumban jártunk. Sok mindennel lettünk 
gazdagabbak, s tudásunkat a vetélkedő napján mérlegre tettük.  

A versenyeken eredményesen szereplő tanulók oklevélben és ajándékban részesültek. 
Rendezvényünkre sok szülő is ellátogatott. Élményekben gazdag délutánokat tölthettünk együtt. 

 

A névadó vetélkedőn az alábbi eredmények születtek: 

 

5-6. évfolyam: 

1.helyezett: Mizsei Gréta, Viski Fanni, Kovács Dóra, Matolcsi 
Henrietta, Varga Barbara 6.a 

2.helyezett: Sólyom Fanni, Vám Attila, Tisza Kevin, Tóth 
Klaudia, Jóni Miklós 5.b 

3. helyezett: Hermeli Eszter, Mráz Bettina, Tarapcsák Stella, Varga Noémi, Velicskó Zoltán 6.b 

 

7-8. évfolyamon: 

1.helyezett: Tóth Patrícia, Gyetkó Andrea, Matolcsi Valentina, 
Radics Bettina, Agárdy Vilmos 8.a 

2.helyezett: Tornai Anett, Zákány Tamara, Bencze Veronika, 
Tamási Zsombor, Nagy Csaba 7.c 

3. helyezett: Tóth Tamás, Tóth Kinga, Tisza Virág, Bihari 
Mariann, Ruszó Evelin 7.a 

 
 

 



A Molnár Mátyás napok további versenyei és eredményei: 

Matematika verseny eredményei 

5-6. évfolyam 

I. Szabó Édua   20 pont                                                           

I. Matyi Attila  20 pont 

II. Mizsei Gréta  18 pont            

II. Groholy Levente 18 pont 

III. Bihari István            16 pont 

 

7-8. évfolyam 

I. Agárdy Vilmos 20 pont 

II. Kósa Dóra  18 pont 

II. Szántó Eszte              18 pont 

II. Kun Dániel   18 pont 

III. Tóth Tamás  16 pont 

 

Informatika verseny 

5-6. évf.: 

1.helyezett: Mizsei Gréta 

2. helyezett: Hermeli Eszter 

3. helyezett: Fajkó Krisztián 

7-8.évf. 

1.helyezett: Tamási Anita 

2.helyezett: Tisza Balázs 

3.helyezett: Kun Dániel 



NÉVADÓ  HÉT ALSÓS  VERSENYEI  2013. április 

MATEMATIKA  

1. évf.:  Gergely Zsanett  I. helyezett  
  Szabad Ádám   II. helyezett   

    Bencze Márton   III. helyezett   
 
 2. évf.:  Kun Zsófia    I. helyezett   
  Gábor Virág    II. helyezett   
  Makkai Zsuzsanna   III. helyezett   
 
 3. évf.:   Bartha János    I. helyezett   

Jóni Attila   II. helyezett   
  Markovics Zsolt   III. helyezett   
 

4. évf.:  Hermeli Tibor    I. helyezett   
  Tisza Dávid    II. helyezett   
  Sipos Nóra    III. helyezett  
 
KÖNYVISMERETI  verseny 4. évfolyam 
 
 I. helyezett:  Sipos Nóra   
 II. helyezett:  Borbély Vivien   
 III. helyezett:  Erdei Virág, Tisza Dávid   
 
MESEMONDÓ  verseny 

1. évf.:  Kiss Milán    I. helyezett 
   Szabó Bettina II. helyezett 
  Borbély Dorina  III. helyezett 

 
2. évf.:  Mocsár Zsófia I. helyezett 

  Fajkó Viktória  II. helyezett 
 Gábor Virág  III. helyezett 

 
3. évf.:  Jóni Attila   I. helyezett 

   Simák Balázs Zsolt  II. helyezett 
   Dara Adrienn   III. helyezett 
 

4. évf.:  Tóth Kevin   I. helyezett 
  Tóth Nóra     II. helyezett 
 Mizsei Piros Panna   III. helyezett 
 
MEGYEI   ALAPM ŰVELETI  verseny 

 Mizsei Piros Panna   III. helyezett 
 Tóth Nóra     IV. helyezett 
 Tóth Kinga      IX. helyezett 
 
 

„Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás: a tudással felfegyverzett ember legyőzhetetlen.” 

(Gorkij) 



Mit jelent számunkra a boldogság?  

Mit jelent számunkra a boldogság? A választ gyerekfejjel még nem találtuk 

meg. A felnőttek szájából sokszor hallottuk: „Örülj, ameddig gyerek vagy!” 

Mi pedig már alig várjuk, hogy felnőttek legyünk! Nekünk egyelőre csak a tanulás a feladatunk. 
Számunkra boldogságot jelent az, ha jó jegyet kapunk, ha egészségesek vagyunk, és még sok-sok 
minden. Örülünk, hogy jó testvéreink, szüleink, barátaink vannak. 

Minden ember vágya a boldogság, ami nem egy dologban rejtőzik. Úgy gondoljuk, hogy sok minden 
boldoggá tehet bennünket. Számunkra a családi együttlét is az. Így tudunk meleg, meghitt, szép 
otthont teremteni, ahol jól érezzük magunkat. Érezhetjük egymás szeretetét, ragaszkodását. 

Ha boldogok az emberek, akkor kedvesek, és barátságosak is.  

Fontos számunkra, hogy együtt legyünk a barátainkkal. Amikor együtt vagyunk, elfelejtjük a 
hétköznapi gondokat, és csak az örömteli jelenre gondolunk. 

Azt mondják, a pénz nem boldogít. Szerintünk szükség van rá, de érzéseket nem pótolhat.  

Ha boldogságunk van, mindenünk van. Ha pedig nincs, mindent elkövetünk, vagy megadnánk érte, 
hogy megszerezzük. 

Befejezésképpen azt szeretnénk leírni, hogy akármilyen rossz jegyet kapunk, vagy ha valami nem úgy 
sikerül, ahogy vártuk, a hátunk mögött ott vannak, akik szeretnek és támogatnak. S ez boldoggá tesz 
bennünket. 

Tornai Anett, Zákány Tamara 7.c 

Magyar nyelvtanverseny 

2012. február 4-én, csütörtökön, Nyíregyházán rendezték meg a megyei helyesíró versenyt.  

Iskolánkból négyen vettünk részt: Szabó Édua Asszunta 5., Groholy Levente 6., Éles Petra 7., és Tóth 
Patricia 8. osztályos tanulók.  

Hetekig készültünk a versenyre. A feladatok megírása után a megoldással kapcsolatban legfőképp 
pozitív, de negatív érzéseink is voltak. Türelmetlenül, izgatottan vártuk az eredményeket. A 
középmezőnyben végeztünk, pedig jobbra számítottunk. Az esemény így is jó erő felmérés volt, 
hiszen megtapasztalhattuk a valós versenyhelyzetet, és tudatosíthattuk magunkban azt, hogy jó úton 
járunk, de a siker érdekében még többet kell tenni. Arra bíztatok mindenkit, hogy merjetek nagy 
versenyekre is kiállni! A vesztes csatákból is lehet tanulni. S ha még célratörőbben tanulunk, előbb 
vagy utóbb meg lesz „munkánknak” az eredménye is. 

Éles Petra, 7.c 

 

„Bármit tanulsz, magadnak tanulod." 

(Petronius) 



Ha találkoznék Petőfi Sándorral, akkor... 

Újságíró szakkörön, miután napjaink hírességeiről, sztárjairól beszélgettünk, egy érdekes kérdést tett 
fel számunkra tanár úr.  „Mit tennétek, ha találkoznátok Petőfi Sándorral?” Elgondolkodtunk a 
feleleteken, majd papírra vettettük gondolatainkat. A következő ötletes válaszok „születtek”: 

Leveleznék vele, 

bemutatnám neki a családomat és Vaját, 

megmutatnám neki a különbségeket az akkori és a mostani világ között, 

elmennék hozzá vendégségbe, és megismerkednék a feleségével és fiával, 

elbeszélgetnék a gyerekkoráról, beszélgetnénk arról, hogy hol tanult, és mit csinált a katonaságnál,  

megkérdezném, hogy honnan kapott ihletet arra a sok csodálatos versre,                                            

megkérném, hogy szavalja el nekem a Nemzeti dalt, 

megkérdezném, hogy milyen volt az 1848/49-es szabadságharc, 

megkérdezném tőle, hogy miért áldozta fel életét a hazájáért, 

elmesélném neki, hogy milyen tisztelettel tekintenek fel rá a magyarok,                                                   

megkérném, hogy tanítson meg verset írni, 

kérnék tőle autogramot, 

írnánk közösen egy verset Az osztálytársaim címmel, 

elmennénk  vele színházba, 

megkérdezném, hogy milyen érzés híresnek lenni, 

megkérdezném tőle, hogyan érezte magát, mikor annyi ember előtt szavalta a Nemzeti dalt, 

írnék róla egy könyvet. 

Tóth Tamás, Tirpák Márk 7.évf. 

Nőnapi műsor 

Nőnapon virágillattal volt tele iskolánk. Virágcsokrok találtak új gazdára, a 

hála, a szeretet, a megbecsülés jeleként. 

Ezen a napon lány tanulók sokaságát lehetett látni egy-egy szál virággal a 

kezükben. Fiú tanulótársaik ugyanis felköszöntötték őket néhány kedves 

szó kíséretében. A tanító- és tanárnők sem lettek elfelejtve. Virágerdőbe 

borult a nevelői helyiség. 

Március 8-án iskolánkban egy verses, prózai szöveggel ellátott, csodás dallamokkal, 

dalokkal tűzdelt, színészi szavalatokat is tartalmazó rádiós műsort adtak elő Tóth Zoltán tanár úr által 

felkészített diákok a tanító-, és tanár néniknek, az itt dolgozó nőknek, illetve a lány tanulóknak. 

Nagyon örültünk ennek a színes, szívhez szóló műsornak. 



165 éve történt- Most is megemlékeztünk róla 

1848. III. 15.  

Győzött Pesten a forradalom. Március 15. jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság 
utáni vágyát fejezi ki. A bécsi forradalom hírére a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai 
Mórral es Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig 
néhányan indultak el Landerer Lajos es Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzura nélkül 
kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét, a 
Nemzeti dalt. Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember 
jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot, és Petőfi is elszavalta költeményét. 

Idén, 2013 márciusában, a 3. évfolyamos tanulótársaink kis csapata tartott megemlékező műsort erről 
az eseményről. Köszönjük nekik, és felkészítő tanáraiknak /Czakóné Paczári Tímea és Kovács Katalin 
tanítónőknek/ lelkes előadásukat. 

 

Könyvtárhasználati verseny 

Márciusban megtörtént a felsősöknek meghirdetett könyvtárhasználati verseny értékelése. A verseny 
témája földrajz és történelem témakör volt.  Minden évfolyam képviseltette magát, de a legtöbb 
versenyző az 5. osztályosok között volt. Az eredmények a következők lettek: 

5. évf.: 1. Nagy Tamás 

             2. Szabó Édua Asszunta és Bihari István 

             3. Fekete Petra 

6.évf.: 1. Mizsei Gréta 

            2. Kovács Dóra 

            3. Matolcsi Henrietta 

7. évf.: 1. Háda Edina 

             2. Varga Szabina 

             3. Tornai Anett 

8. évf.: 1. Szántó Eszter, Tisza Gábor, Tamási Anita 

             2. Matolcsi Tamara 

             3. Tóka Andrea 

 

„A könyvre adott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag.” 

Gárdonyi Géza 



Érdekes tények az álmokról  

Veled is előfordult már, hogy ébredés után néhány perccel 

nehezedre esett fölidézni egy furcsa álom részleteit, s csak a 
hangulata maradt meg benned? Többet szeretnél tudni az álmokról? 
Kíváncsi vagy, hogy mi történik a testeddel, amikor alszol? 
Szakköri munkánk során kereső, kutatómunkát végeztünk erről. 
Elolvastuk, összegeztük a talált információkat, s most a 
legérdekesebbeket megosztjuk veletek. 

1. A vak emberek is álmodnak. 

Azok az emberek, akik jóval a születésük után veszítették el a 
látásukat, képesek álomképek észlelésére. Azok pedig, akik látás 
nélkül születtek, szintén álmodnak, de a többi érzékszervük által nyert információk alapján fog kialakulni az 
álom. Egy átlagos, látó ember számára igen nehéz elképzelni hogyan lehetséges ez, de a szervezetnek szüksége 
van a pihentető alvásra, ezért képes előállítani szinte bármit az álomban, csak hogy megtörténjen. 

2. Az álmaink 90 százalékát hamar elfelejtjük 

Az ébredéstől számított öt percben az álmaink 50 százaléka feledésbe merül. Tíz perc után pedig már 90 
százalékukra nem emlékszünk. Sok művész, költő, író, nagy gondolkodó személy nyer (nyert) ihletet az álmából, 
a probléma akkor van, ha nem veti azonnal papírra a ködös emlékképeket, mert azok hamar eltűnnek. Sok 
művész járt úgy, hogy félbemaradt a műve, mert nem jegyezte le időben az álmát. 

3. Csak arról álmodunk, amit már megismertünk 

Az álmainkban sok idegen és furcsa dolgot tapasztalunk, például számunkra idegen és ismeretlen emberekkel 
találkozunk. Vajon az agyunk alkotta azokat a személyeket?  Nem, azok valós, létező emberek, akikkel életünk 
során találkoztunk, vagy csak láttuk őket valahol. Az agyunk eltárolja a beérkező összes információt, és később 
felhasználja az álmok alkotása során. Így gyakorlatilag végtelen mennyiségű nyersanyag áll az agy 
rendelkezésére, amiből aztán színes, érdekes vagy rémisztő álmokat gyárthat. 

4. Nem minden ember álmodik színeset 

A látássérültek 12 százaléka gyakorlatilag csak fekete-fehérben látja az álmait. A többiek számára pedig az 
álmok színesek. 

5. A külső ingerek befolyással vannak álmainkra 

Ezt szinte mindenki megtapasztalta már, például egy, a külvilágból érkező hang érzékelése, ami kivált 
valamilyen hatást az álomban, beépül oda. Egy hasonló példa (bár kevésbé külső inger), ha szomjas vagy a 
valóságban, akkor az álmodban is az leszel. Azonban hiába iszol álmodban, az inger folyamatosan fennáll a 
valóságban, és addig folytatódik az álombeli körforgás, amíg fel nem kelsz, és iszol egy jót. 

Extrák 

– Amikor valaki horkol, akkor épp nem álmodik semmit. 

– A kisbabák nem álmodnak önmagukról egészen hároméves korukig. Szintén kicsi korban a gyerekek sokkal 
gyakrabban és intenzívebben tapasztalnak rémálmokat, mint a felnőttek, egészen 7-8 éves korukig. 

– Ha valakit a REM-fázisból (mélyalvásából) keltenek fel, akkor sokkal jobban és részletesebben fog emlékezni 
a látott álomra, mintha rendesen, a teljes alvási szakasz végén ébredne és beszélne arról. 

 



Iskolarádió 

Lassan itt a tanév vége, de hétfőtől csütörtökig minden reggel 7.45-től továbbra is legalább három 
zeneszámot hallhattok iskolarádiónkon keresztül. Péntek reggelente pedig az elmúlt héten történt 
eseményekről tartunk számotokra beszámolót, majd a megmaradt időben ismert slágerekkel 
szórakoztatunk benneteket. Néhány jeles nap alkalmából műsorokat állítunk össze és adunk elő, hogy 
ismereteiteket bővítsük, és színesítsük iskolai életünket. Megemlékeztünk a karácsonyról, a Magyar 
Kultúra-, a Költészet napjáról, a trianoni eseményekről. Úgy gondolom, hogy a sok gyakorlás és a 
sokféle tartalmú próba a jövőnkre nézve is gyümölcsöző lehet. 

Kósa Dóra 8.b 
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Tóth Zoltán magyar irodalom bemutató órája az 5.b osztályban 2013. ápr. 22-én 



 
Nyári veszélyek - kerüld el a bajt!  

 

Hamarosan itt a nyári szünet kezdete. A gondtalannak tűnő vakáció közben sem árt azonban az óvatosság. Élvezzük a 
nyarat, de figyeljünk néhány apró, mégis fontos körülményre is! 

A nyár, az iskolai szünidő beköszöntésével beindul a kerékpár- és strandszezon. 
Figyelmetlenségünk miatt a nyár folyamán sok esetben eshetünk olyan 

bűncselekmények áldozatává, amelyeket azonban kis odafigyeléssel könnyen 
megelőzhetünk. A tanév végén mindnyájan türelmetlenül várjuk a vakáció kezdetét, 

azonban a szünidő nem csak gondtalan kikapcsolódást kínál. Közülünk sokan 
ugyanis néha nem tudják, hogyan, és mivel tölthetik el hasznosan, kellemesen, de 
biztonságosan a hirtelen rájuk szakadt szabadság óráit, napjait. Sok-sok unatkozó, 
csellengő gyermekek látható ilyenkor lakáskulccsal a nyakában. Ez valószínűleg 

mindenki számára ismerős látvány.   

Biztonságuk érdekében minden jó tanács hasznos lehet! 

 

A fürdés és a strandlopások veszélye: 

Hogy be ne fürödjünk  

A nyári szünidő jelentős veszélyforrását a szabadvizek és a strandok 
is magukban rejtik. Sajnálatos, hogy az úszás, fürdőzés közben 
bekövetkezett balesetek sokszor végződnek drámaian. Mindenkit 
meg kell tanítani a szabad vizek veszélyeire, s arra, hogy ezek a 
veszélyek hogyan kerülhetők el. Rendkívül fontos, hogy csak arra 
kijelölt helyeken, strandokon, a balesetek elkerülése végett lehetőleg 
a szakszemélyzet által ellenőrzött helyeken fürödjetek, kisgyermekek 
pedig csak felnőtt kíséretében mártózzanak a vízbe. Fontos szabály, 
hogy felhevült testtel, teli gyomorral, bódult állapotban, rossz 
közérzet esetén vízbe menni tilos! Felhevült testtel ne ugorjunk hideg 
vízbe! Először arcunkat, csuklónkat, mellkasunkat vizezzük be! 
Folyóink egy részénél fennáll a fertőzés kockázata. Veszélyesek az 
áramlatok - minden évben elragad a sodrás néhány óvatlan fürdőzőt. 
Az örvénnyel a legjobb úszók sem tudnak megküzdeni. 

Az állóvizeken is van mire ügyelni: a bányatavak gyorsan mélyülnek, a bizonytalan úszók könnyen pórul járhatnak. A 
hőáramlatok is okozhatnak bajt, ha hideg „folt"-hoz érünk, izmaink begörcsölhetnek.  A bányatavak tehát különösen 
veszélyesek a hirtelen változó vízmélység és a hőfok-különbség miatt. Fürdőzésre csak a kijelölt helyek javasolhatók, és ott 
is be kell tartanunk néhány szabályt! 

Ne engedjétek a veszélyes játékokat, egymás megdobálását, társaik víz alá nyomását, itatását, fejesugrásokat felhevült testtel 
csekély vízbe. Fiatalabb, kisebb testvéreiteket felügyelet nélkül ne hagyjátok a vízparton! 

Ujjé, az aquaparkban nagyszerű - mégis minden évre jut strand- 
vagy aquapark-tragédia. Az üzemeltető felelősségteljes 
hozzáállásáról nem tudunk meggyőződni, a legjobb, ha magunk 
ügyelünk a biztonságára. A vízi csúszda, zuhatag, élménymedence 
veszélyes üzem! Az alacsony gyerkőcök veszélynek vannak kitéve a 
nem nekik szánt csúszdákon. Csak olyan csúszdára üljünk fel ami 
számunkra is engedélyezett és ahol úszómester felügyel. Sose 
menjünk a vízszűrők, lefolyók és egyéb berendezések közelébe!  

 



Óvjuk az értékeinket 

Értékeinket mindig testre hurkolható, póló alatt is hordható táskában tartsuk, mely kevésbé feltűnő, és levágni sem könnyű. 
Buszon, vonaton, tömegben mindig vigyázzunk a zsebtolvajokkal!  

 Nagyobb értéket (készpénz, telefon, ékszer, mp3-lejátszó) lehetőleg ne vigyetek magatokkal! Mindig maradjon valaki a 
táskák közelében, vagy adjátok le értékes tárgyaitokat az értékmegőrzőben! Értékeiteket semmilyen esetben ne hagyják 
őrizetlenül a strandon sem!  

Az utca veszélyei: 

Balesetek - az utakon, játszótereken: 

A nyár, a vakáció ideje a közlekedés szempontjából is veszélyeket rejthet. Statisztikailag bizonyított tény, hogy életkorunknál 
fogva meggondolatlanabbak, olykor kiszámíthatatlanabbak a viselkedéseink, mint a felnőtteknek. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy túlságosan bízunk a közlekedés felnőtt résztvevőiben, az autóvezetők, a buszsofőrök tapasztalatában. A 
közlekedés azonban olyan váratlan helyzeteket hozhat, amelyeket még az idősebb, a közlekedésben jártasabb felnőttek sem 
tudnak megoldani. Fontos, hogy ismerjétek, és tartsátok be az alapvető közlekedési szabályokat, valamint ti magatok is 
legyetek óvatosabbak!  

Szüleitekkel, tanáraitokkal, barátaitokkal tekintsék át a legfontosabb gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályokat. 
Vizsgáljátok, vagy vizsgáltassátok át kerékpárjaitokat, és szereljétek fel a kötelező tartozékokkal, mint pl. a fékek, a 
világítóberendezések, prizmák, stb. Ezek legyenek mindig üzemképes állapotban.  

Kerékpárlopások:  

A nyári vakáció ideje alatt, a napsütés, a jó idő a szabadba vonz sok-sok 
fiatalt. Előkerülnek a görkorcsolyák, a gördeszkák és a kerékpárok. Ilyenkor 
több esetben történik lopás is. Kérjük, ügyeljetek arra, hogy biciklijeiteket 
lehetőleg több, különböző fajtájú zárral zárjátok le, és azokat stabilan 
(kerékpár-tárolóhoz, villanypóznához, padhoz, fához) rögzítsétek!  

 

A szünidőben birtokunkba vesszük a lakóházat, a lakóházhoz tartozó kertet vagy a közeli zöld területet. Ahhoz, hogy 
elkerüljük a későbbi baleseteket, fontos ellenőrizni, hogy az ezeken a helyeken található építmények, eszközök 
biztonságosak-e. Évente sok ezer utcai, játszótéri baleset történik, de a legtöbb nem igényel orvosi ellátást. Ám egy apróbb 
horzsolás, zúzódás is megkeserítheti az egész család hétvégéjét, nyaralását. Különösen a 4-6 éves korosztály veszélyeztetett, 
mert belőlük még hiányzik a veszélyérzet, ám már nagynak számítanak, így gyakrabban lazul a szülői figyelem. Vigyázzatok 
kisebb testvéreitekre! 

Különösen veszélyes a görkorcsolya és a gördeszka, bukósisak használata nélkül sok sérülés keletkezhet. Semmi esetre se 
használjátok ezeket a játékokat az úttesteken, a forgalomban!  

 

Ne legyen égés a napozás!  

Tíz-húsz év alatt a rosszindulatú bőrdaganatok előfordulása megkétszereződött. 
Fontos, hogy délelőtt 10 és délután 3-4 óra között kerüljük a napot. Viseljünk 
kalapot, napszemüveget, és használjunk fényvédő krémeket, naptejeket! 

Ha leégnénk, kezeljük az érintett területet, súlyosabb esetben pedig forduljunk 
bőrgyógyász szakorvoshoz. A bőr nem felejt - a gyermekkorban elszenvedett 
súlyos napégés következménye akár felnőttkori bőrrák is lehet. Fejünket védjük a 
napszúrástól fejfedővel vagy vizes kendővel! Különösen veszélyes lehet, ha 
elalszunk a gumimatracon a nyílt vízen. 

 



Pótoljuk a folyadékot! 

Fontos, hogy legalább 2,5 liter folyadékot fogyasszunk naponta a kánikulában. Különösen az idősek figyeljenek oda erre, és 
mit is gyakran igyunk! 

 

Óvatosan a fagyival és a gyümölcslevessel!  

Ha jégkrémet vásárolunk, vizsgáljuk meg, nem olvadt-e fel már egyszer. Erősen jeges 
csomagolású fagyit inkább ne vegyünk meg! Magyarországon évek óta nem fordult elő 
fagylaltmérgezés, de azért ha az eladó két gombóc kimérése között egy szivacsba vagy 
rongyba törli a kanalat, vásároljunk másutt. A tejes, tejszínes levesekben hamar 
felszaporodik a szalmonella, forró napokon inkább válasszunk mást. 

Viharos események - Az utóbbi évek pusztító viharai a házakban is hatalmas károkat 
okoztak. Ha három másodpercnél sűrűbbek a villámlások, áramtalanítsuk a házat a vihar 
idejére. Ha nincs fedél a fejünk fölött, keressünk zárt, fémtetejű kocsit - itt a kocsi váza 
vezeti el az áramot. A magas, egyedülálló fákat, póznákat kerüljük el! Ha nem találtunk 
menedéket, a guggoló pozíció a legbiztonságosabb. 

 Kiránduláson  

A kullancsot távolítsuk el! - Ha kirándulunk, fújjuk be magunkat kullancsriasztóval, 
hosszúszárú nadrágot, zárt cipőt húzzunk! Otthon vizsgáljuk át a testünket, legfőbbképpen 
a hajlatokat! Ha rendszeresen kirándulunk, oltassuk be magunkat. 
A kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás ellen védetté 
válhatunk két alapoltással. 

Nem csípjük a darazsakat - A szúnyogok, méhek és darazsak 
csípése esetén hideg vízzel, jéggel borogassuk a fájdalmas, viszkető 
területet. A méh fullánkját távolítsuk el! Alkalmazhatunk hűsítő 
krémeket, géleket is. Fokozott érzékenység esetén fontos a 
kalciumbevitel is (pezsgőtabletta legyen nálunk!). Élénk, sárga színű 
ruházatot ne viseljünk, édes italokat óvatosan fogyasszunk, motoron 
használjunk védőfelszerelést! 

 Életmentő oltások - A tetanusz bármely sérülésen keresztül bejuthat szervezetünkbe. Azonnal fertőtlenítsük a sebet, 
komolyabb sérülés esetén forduljunk orvoshoz, és adassunk emlékeztető oltást! 

A veszettség bőrön, illetve nyálkahártyán keresztül, harapás vagy marás útján terjed. Minden esetben halálos kimenetelű, 
azonnal oltásra van szükség! Rókák, denevérek is hordozhatják a kórt, így a barlangok levegője is fertőzött lehet. 

 

További tanácsok iskolai szünidőre: 

Nyitva hagyott ajtók, ablakok: 

Fel kell hívni egymás figyelmét arra, hogy kinek, és milyen módon nyithattok ajtót, mit kell tennetek, ha egyedül vagytok, és 
segítségre van szükségetek, valamint hogy milyen információkat nyújthattok az otthoni vezetékes vagy mobil telefonon 
ismeretlen hívása esetén. A nagy melegben előfordul, hogy a lakók elfelejtik becsukni a lakásuk ajtóit, ablakait. Ilyen 
esetekben a szúnyoghálón át a bűnözők könnyűszerrel bejuthatnak otthonukba, ezért kérjük, az ablakokat, ajtókat, kertkaput 
minden esetben zárjátok be! 

Az idegeneknek soha ne nyissatok ajtót, s a lakásba be ne engedjétek őket!  

Nagy százalékban hagyjátok el rövidebb-hosszabb időre otthonaitokat, hogy kalandot keresve felfedezzétek a világot. Ezen 
esetekben - amikor teljesen magatokra maradtok - nagyobb arányban vagytok kitéve bűncselekmény elkövetésének, azonban 
a sértetti pozíció mellett - miután a zsebpénz már elfogyott - akár elkövetővé is válhattok. 



Az utcán ne vegyék elő mobiltelefonjaitokat, útközben ne kezdeményezzetek, illetve ne fogadjatok hívásokat, ne játsszatok a 
készülékkel, ne használjatok drága médialejátszó eszközöket. Amennyiben ismeretlen, gyanús személy különféle ürügyekkel 
( pl.: a pontos idő megtudakolása ) a mobiltelefon átadását próbálja elérni, javasoljuk, hogy forduljatok egy felnőtthöz, ne 
vegyétek elő saját telefonjaitokat, illetve azt ne adjátok át semmilyen kérésre (zenehallgatás, zeneszerkesztés, játék, 
telefonálás). Ha értékeiteket erőszakkal próbálják meg elvenni tőletek, úgy minél hangosabban hívjátok fel magatokra a 
figyelmet, ne szégyenlősködjetek, próbáljatok meg higgadtak maradni. 

Ha az utcán idegenek szólítanak meg benneteket, sem útbaigazítás, sem pedig más indok alapján ne tartsatok velük, illetve ne 
fogadjatok el semmit. Legalább ilyen fontos tudnotok, hogy ilyen esetekről mindig érdemes beszámolni a szüleiteknek. 
Biztosítsátok elérhetőségeiteket szüleitek részére, illetve őket is el tudjátok érni, ha segítségre szorultok. Bátran szólítsátok 
meg az egyenruhás rendőrt, kérjetek tőle segítséget.  

Ne feledjétek, hogy szeptemberben mindenkit visszavárnak az iskolák! 

A Suli-Saláta szerkesztői 

 

Miért jó Magyarországon élni?  

Manapság a hazánkban való életnek sokan csak a 
rossz oldalát látják. Ám a sok keserű tény mellett 
vannak jó dolgok is. Szívesen lakom itt, mert ismerjük 
az összes évszakot. Alaszkában például nem tudják, 
milyen a nyár. Ezért olyan helyekre vágynak, ahol 
meleg van, ahol lehet napozni, s nem kell rétegesen 
öltözni. Afrikában pedig hűvösebb helyekre utaznának 
az emberek, ahol tudnak hógolyózni és szánkózni. 
Nem kell félnünk a hurrikánoktól, a cunamiktól, vagy 
a szökőáraktól. Nagyon sok, csodálatos terület van, 

ahol gazdag a növény- és állatvilág. A 10 nemzeti parkunk pedig ezeknek a helyeknek az élővilágát 
védik. Számtalan élőlényt tekinthetünk meg, melyek más országokban nem honosak. Történelmünk 
során a hátra maradt várak többségét megcsodálhatjuk és próbálják fent tartani az állapotukat. Ha a 
nyaraláson gondolkodunk és vízparti napozásra vágyunk, nem kell külföldre mennünk. A Balaton 
partján kialakított üdülőhelyek minden nyáron rengeteg családot vonzanak vakációzni. A 
gasztronómiában is helyt áll az országunk, és több város nevével együtt mondandó termékünk híres. 
Nálunk béke van. Nem állunk hadban egy országgal sem. Többek között ezért szeretek itt élni. 
Büszkének kell lennünk Magyarországra, hisz számtalan feltaláló, világhírű sportoló és művész 
hazája. A magyar kultúra még Európa, sőt világszinten is színes, sokoldalú. Legvégül, ami sokak 
számára fontos: a magyar lányok a legszebbek. 

Kósa Dóra, Tóth Réka 8.b illetve Agárdy Vilmos 8.a 

Az öröm 

Az egész világ siet, rohan, és nem veszik észre az örömöt. Pedig nagyon sok dolog okozhat örömet az 
embereknek. Az öröm egy nagyon jó dolog, mert ha szomorúak vagyunk, felvidít. Az nem okoz 
örömet, ha valakit kinevetünk, és ezzel szégyenben hagyjuk! Nekem az okoz örömet, ha az iskolában 
jó jegyet kapok, ha elmegyünk kirándulni egy olyan helyre, ahol kikapcsolódhatok. Vannak olyanok, 
akiknek egy kis dolog is örömet okoz. Nekem annyi is örömet okoz, ha egy finom ebédet kapok. A 
világon nagyon sok dolog okozhat örömet, csak nem kell az életnek mindig a rossz oldalát nézni. 

Balogh Géza 6.a 



Erdei iskola 

Szilvásvárad 

8 órakor indultunk busszal Szilvásváradra. A fárasztó, hosszú út után elfoglalhattuk szálláshelyünket a 
Lipicai Hotelban. Elmentünk a lipicai méneshez, ahol megtekinthettük a Kocsi Múzeumot és a 
lovakat. Ez után megnéztük a református kerek templomot, ami nagyon nagy és szép volt. Mikor 
visszamentünk a szálláshelyre, akkor kaptunk vacsorát. Ez után elmentünk egy éjszakai túrára, ahol 
megmutathattuk bátorságunkat egy próbával. Másnap ősember foglalkozással kezdtük a napot, ahol 
kőbaltát készíthettünk, tűzet csiholtunk és régészkedhettünk. Ezt követően nagy gyalog túrát tettünk  a 
Szalajka-völgybe, ahol megnézhettük az ősember barlangját és az út melletti forrásokat. A 3. nap 
felgyalogoltunk a kilátóhoz, ahol beláthattuk az egész Szilvásváradot. A szálláshelyre visszaérve 
megebédeltünk és indultunk haza. Nagyon jól éreztük magunkat ezen a szép kiránduláson. Köszönjük 
iskolánk vezetőinek a lehetőséget, és a bennünket elkísérő osztályfőnökeinknek ezeket a feledhetetlen 
napokat. 

Gyügyei István 6.a 
 

                                                              

                                

 

Vihar a tónál /Tornádó/ 

Egy szép tavaszi napon, 2013. május 12-én apa, keresztapa és én elmentünk pecázni a Hódi-tóra. 

Először nem fogtunk semmit, de utána beindult a kapás.  Én fogtam a legnagyobb halakat. Eleredt az 

eső.  Nagyon nagy szemű eső volt, jégszemek záporoztak az égből. Így bementünk egy náddal fedett 

pihenőbe. Valami füstöt láttunk, azt hittük, hogy valaki „zetorozik”. Közelebb mentem, és láttam, 

hogy ez bizony egy tornádó. Elkezdtünk futni. Olyan gyorsan futottam, mintha egy gepárd veszett 

volna el bennem. Bemenekültünk egy kis fa épületbe. Láttuk, hogy vonul el a tornádó.  Kinéztem az 

ajtón, és láttam, hogy két kisfiú ül abban a helyiségben, ahonnan mi elszaladtunk. Szerencsére rájuk 

talált az apjuk, a vihar pedig elcsendesült. Kiszaladtunk a biciklikhez, és elindultunk haza. Az utcákon 

láttuk, hogy mit okozott a tornádó. Végül megpillantottuk otthon anyukámat és tudtuk, hogy már 

nincs baj. Ez a vihar nagy pusztítást végzett, és sok családnak segítségre lett szüksége. 

Matolcsi Patrik 5.a 



Víz világnapja  

Március nevezetes napjai között találjuk a víz napját. Ez a nap felhívja a figyelmünket arra, hogy a víz 
drága kincs.  Vigyázzunk rá! Ne szennyezzük, ne 
pazaroljuk! Az életet adó víz élőhelyet, 
búvóhelyet és táplálékot ad a benne élő 
növényeknek, állatoknak.  Nemcsak az a víz lesz 
élőlényükben szegényebb, amelyet szennyeznek, 
hanem az is, amelyikbe belefolyik. A sok „kis” 
bajból így lesz nagy.  Figyeljetek környezetetek 
tisztaságára, mert ami a talajba bekerül 
szennyeződésként, az a vízhez is eljut! 
A víz napján veszi kezdetét a környezetvédelmi 

hónap, amely április 22-ig, a föld napjáig tart. 

Iskolánkban erről a jeles napról egy vetélkedővel 

erősítettük meg környezetvédelmi tudatosságunkat. 

Föld napja 

A Föld napja mára a legnagyobb önszerveződő 
környezeti megmozdulássá vált Magyarországon. 
Cselekvő ünnep, amely mindnyájunk jövőjéről szól. 

Ezen a napon külső- és belső körleteinket 
takarítottuk, szemetet szedtünk iskolánk közvetlen 
környezetében, és virágültetésekre került sor. 

 

Sport eredményeink 

Labdarúgás (tavaszi eredmények) 

Garabonciás Kupa Vásárosnamény   4. hely   IV. korcsoport 

Kőrösi Kupa Jármi    1. hely  IV. korcsoport 

Diákolimpia Megyei Elődöntő   3. hely  IV. korcsoport 

Diákolimpia Megyei Döntő   7. hely  III. korcsoport 
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