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KICSI IROK NAGY MESEI
R eszlet a B arkâcs Barbi es Ecsetes Eszter tim u  

m eseregenybol
I.FEJEZET

(am elyben szmre lepunk, de csak jobb  lâbbal)

M essze - m essze a civilizâciotol, vagyis, hogy 
szavunkat ne rontsuk, a falutol es a m ellettunk levo 
lyokaruktol (itt m âr lâtszanak a beszedhiba elso jele i) 
elunk mi egy csodâlatos, m inden szm ben pom pâzo 
hâzikoban.

Tortent egyszer, hogy a lyoka (ami ugy-e m elletunk 
lakik) bejott a konyhâba. Tudni illik, hogy mi vagyunk a 
vilâg legnagyobb egyetem es âllatrajongoi, -vedoi, - 
gondozoi es hât lâssuk be,- gyujtoi is. Tele vannak a 
szobâk, a konyha, a furdoszoba, a folyoso, vagyis 
egyszoval az egesz lakâs âllatos kepekkel, rajzokkal es 
nehâny elo peldânnyal is. V iszont a pulykasultet, azt 
m indennel jobban  szeretjuk. M eg az âllatoknâl is, ami 
nagy szo. Tortenetesen is a roka (aki m ellettunk lakik) 
m egette a pulykât, az egeszet. M ert az a konyhaasztalon 
volt. H ogy ez tobbe elo ne forduljon, keritest ephettunk. 
Jo, jo , ezzel nincs is semmi, de olyan csunya szm e volt a 
fânak, hât gondoltuk lefestjuk. N a de âlljunk meg! N e 
fussunk el a loval! Barbi hiper-szuper, atom 
kirâlykeritest ephett. V irâg alaku volt m inden lec! 
M eghozzâ m indegyik m âs fele virâg! M eno nem? En 
pedig festettem . A zaz festeni akartam , m erthogy a szme, 
az csunya volt.

N ekiâlltunk festeket keresni, de hât nem  konnyu 
m egtalâlni a m egfelelo szmt. A  nagy keresesben O szkâr 
is segitett, a hâzicsacsink (aki eleg kolontos szep szoval 
elve). M ikor vegre m egpillantottuk a keresett szmt, m it 
csinâl ez a felnotâs csacsi? Felboritja! Fel-bo-rit-ja!

Futtunk volna az ertekes festek m egm entesere, de m âr 
keso volt. A  festek kiborult, mi m eg egyenesen a 
kozepebe. Zsuppsz! Es m eg azt m ondjâk, hogy az em ber 
bal fele a szerencsetlen! M i ezt m egcâfoltuk. Szmre 
leptunk, JOBB lâbbal! M eg egyszer m ondom  JOBB 
lâbbal! E rdekes nem?

Mârko Barbara es Sânta Eszter
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Mindennapok fizikaja

2017. mârcius 30. es âprilis 1. kozott kerult megrendezesre a 

MIFIZ, teljes neven a Mindennapok Fizikâja verseny 

Kolozsvâron. Iskolânkbol hârom csapat vett reszt: egy hatodik, 

egy hetedik es egy nyolcadik osztâlyosok âltal alkotott csapat. 

Mârcius 30-ân, penteken tartottâk meg a versenyt a Bâthory 

Istvân Elmeleti Lmeumban, mely versenyfeladatokat es egy 

k^serleti reszt tartalmazott. Szombaton a Babeş-Bolyai 

Tudomânyegyetem epulete es udvara biztosftotta a helyet a 

felnottek, diâkok, de kisebb koru gyerekek szâmâra is erdekes 

Kiserletszombataak. A vidâm, tanulsâgos Mserletek kiprobâlâsa, 

megfigyelese utân kezdodott az unnepelyes dijkioszto. Szep 

eredmenyeket ertek el a baroti csapatok, de kozuluk is a 

legugyesebbek a nyolcadik osztâlyosok voltak, akik 2. dijat 

kaptak otletes kisfilmjukre es 3. dijat feladatlapukra. 

Resztvevo csapatok es tagjaik:

6. osztaly - Bekes fizikusok csapat: Berszân Kamilla, Bodi-

Kolumbân Agnes, Hajdo Annabella, Lâzâr Bernadett

7. osztaly - Fizikalandorok csapat: Cocean-Szekeres Kriszta,

Imre Mikolt, Mârko Agnes, Smântână Kamilla

8. osztaly -  Fizi fagyi csapat: Benedek Samu, Dimeny Peter-

Zoltân, Pap Timea, Zajzon EmHia 

Az eredmenyukre valo tekintettel es elismeresunk celjâbol 

kerdeztunk a nyolcadikos csapatot elmenyeikrol, az eltoltott 

napokrol, a csapatmunkâjukrol: ->

Diakdoboz

Motivacios uzenetek

Minden szâmft, amit az eletben tettunk, illetve az is, amit nem 
tettunk meg, bâr a lehetosegunk megvolt râ. (Pataki Agnes)

©
Egyedul azok a korlâtok leteznek, amiket te emelsz magadnak.

(Omar Epps)
©

A kulonbseg a kozott, amit megteszunk es amire kepesek 
lennenk, megvâltoztathatnâ a vilâgot. (Mahatma Gandhi)

©
Van ugy, hogy erdemes s^kra szâllni, bârmilyen kicsi is az esely.

(Mark Lawrence)

Gyujtotte: Incze Johanna

P: Eloszor is megkerdeznem, hogyan telt az ott toltott ido, mely 

programok tetszettek a legjobban?

F.f: A 2017-es MIFIZ versenyen eltoltott ido ugyanolyan jo 

hangulatban telt, mint az ezelotti evekben. Mind a negyen egyetertunk 

abban, hogy felejthetetlen emlek marad szâmunkra az ott toltott ido, 

legjobban a Kiserletszombat nyerte el a tetszesunket, amelyet minden 

evben nagy izgalommal vârtunk.

P: Nehezek voltak a versenyfeladatok? Konnyen tudtatok csapatban 

dolgozni? Gondolom nem okozott gondot hisz osszeszokott csapat 

vagytok măr.

F.f.: Mivel rendkivul jol tudunk egyUttmukodni, ez elosegftette a 

feladatok megoldâsât, amelyek igy nem okoztak nehezseget.

P: Szămitottatok arra, hogy ilyen szep eredmenyt ertek el, vagy 

meglepeteskent ert?

F.f.: Mivel a csapatunk nagy onbizalommal vâgott bele a versenybe, 

Samunak koszonhetoen, remenykedtunk egy szep eredmeny 

elereseben, amelynek beteljesedeset nagy orommel fogadtuk.

P: Es mivel van koztetek, akinek az utolso MIFIZ versenye volt, mit 

uzennetek a kisebb osztălyos fizikus csapatoknak az elkovetkezokre 

nezve?

F.f.: Sajnâljuk, hogy szâmunkra ez volt az utolso alkalom, amikor egy 

csapatkent dolgozhattunk. A fiatalabb fizikusoknak pedig kivânunk 

ugyanilyen kellemes elmenyeket, emlekeket, osszetartâst es sok sikert 

a kovetkezokben!

Marko Âgnes 2



Eredmenyek matematikabol

Interj u Zajzon Csaba matematikaszakos tanâr urral, a 
matematikâval es a matematika versenyekkel kapcsolatban:
P: Mi a celja a matematika versenyeknek?
Z.Cs.: A versenytol fugg. A Korverseny azert szuletett meg 1993-ban, 
mert keves verseny volt abban az idoben, es lehetoseget kmâltunk a 
diâkoknak a megmeretteteshez, ahol elfogadhato nehezsegu feladatok 
mellett sikerelmenyuk is lehet. A megyei tantârgyolimpiâkon mâr 
nehezebb feladatokkal talâlkoznak, ^gy sikerelmenyuknek kisebb a 
valoszmusege.
P.: A diâkok szeretik a versenyeket?
Z.Cs.: Akik szeretik a matematikât, azok tobbsegukben szeretnek 
versenyezni is.

P.: A Tanâr ur szerint nehezek a versenyek, a diâkok neheznek tartjâk 
oket?
Z.Cs.: Amint emlitettem mâr, vannak nehez es vannak hozzaferheto 
versenyek. Minden versenyen a feladatok nehezsegi sorrendbe vannak 
rendezve. Egy feladat pedig akkor nehez, ha nem tudod megoldani, 
mivel nem tanultad meg a szukseges elmeleti reszeket, modszereket.

P: Altalâban kevesebb vagy tobb jelentkezo van a versenyekre?
Melyik evfolyambol szoktakjelentkezni a legtobben?
Z.Cs.: A versenyekre mindig van jelentkezo, âltalâban a kisebb 
osztâlyokban van tobb, utâna morzsolodnak le azok, akik nem tudnak 
eredmenyt elerni, mivel nincs folyamatos es celtudatos tanulâs.

P.: Az idei evben kik szerepeltek a legjobban a versenyeken, milyen 
eredmenyek voltak?
Z.Cs.: Az iden a Korverseny oszi fordulojân Marko Barbara V. 
osztâlyos tanulo kapott dicseretet, Marko Agnes es Kovacs Almos I., 
illetve II dijasok voltak. Az Erdelyi Magyar Matematikaverseny 
megyei fordulojân Marko Agnes es Kovacs Almos II. illetve III. 
dijasok voltak, az orszâgos donton Agnes a verseny II. dijât es 
miniszteriumi dicseretet kapott, majd a nemzetkozi szakaszon 
dicseretet.
A korzeti tantârgyversenyen az V. osztâlyosok kozul Marko Barbara 
lett az I. helyezett, Nemeti Zsolt a III. helyezett, Nagy Alpar a IV. 
helyezett, VI. osztâlyosok kozul legjobb Tordai Akos volt, aki I. 
helyezett, Gal Noemi II. helyezett, Demeter Gergo a III. helyezett , 
Galicza Ervin pedig a IV. helyezett.

folytatâs ->

Diakdoboz
Aranykopesek

- Mit jajgatsz? Holnapra se 
tanultâl volna!

©
- Akkora fejed van csoda, hogy 

befer az osztâlyba!
©

- A tegnap holnapj a a ma!
©

- Tâtott szâjjal nem beszelunk!

A VII. osztâlyosoknâl Kovacs Almos I. helyezett, Marko Agnes 
II. helyezett, Szabo Janos III. helyezett, Szocs Gellert Zsolt 
pedig IV. helyezett volt.
A VIII. osztâlyosok kozul Kopeczky Otilia Noemi lett az 
I.helyezett, a felsorâkosi Szekely Erzsebet Imola diâklânnyal 
egyutt.
A tantârgyverseny megyei szakaszân Gal Noemi dicseretes, 
Kovacs Almos Il.dij as, Marko Agnes IlI.dij as volt.
A Zrinyi Ilona Matematikaversenyen Kovacs Almos II.dijat 
kapott.

P. :Miert es hogyan lett matematikaszakos tanâr ?Hâny eve tanit ? 
Z.Cs.: Szerettem mindig a matematikât, konnyebben tanultam 
meg, mint bârmilyen mâs tantârgyat. Nekem a matematika 
logikus volt, egymâsra epulo elmelet, ugy ereztem, hogy mindig 
csak egy keveset kell râtegyek. Nem tanârnak keszultem kisebb 
koromban, a sors akarata volt.
1992 -  ben vegeztem, azota tanitok az iskolânkban.

P.: Neheznek tartja a matematikât ?
Z.Cs.: Igen, meg nem. Ismerem nehezsegeit, tudom, hogy vannak 
diâkok, akik nem tudjâk megtanulni, de tobbseguk csak nem 
akarja, feladva a harcot a konnyebb utat vâlasztottâk: „Nem 
tudom. ”

P.: A mertant vagy az algebrât kedveli jobban?
Z.Cs.: Mindkettot szeretem, a mertan a gyerekkori kedvencem.

P. : Mi a velemenye arrol, hogy a diâkok legnagyobb resze nem 
szereti a matematikât? Mi lehet az oka ennek?
Z.Cs .: Sok tanulâst igenyel, mellette nem lehet henyelni, az 
ismetles âllando kell legyen, a tanulâs pedig a megertesen kell 
alapuljon.
A ne m folyamatos tanulâs, az informâciok mennyisege, a zavaro 
tenyezok (szâm^t6gep, Facebook, Instagram, ...)

P. : Milyen tapasztalatot szerzett es milyen eszrevetelei vannak a 
matematika tanitâsâval kapcsolatban? A versenyek mennyire 
vâltoztak az evek alatt?
Z.Cs.: Nagyon sok tapasztalatot szereztem, felsorolni nem is 
lehet. A matematikâban meg kell talâlni a szepseget, a 
fontossâgât, hiszen nam csak matematikât oktatunk, hanem a 
gondolkodâs muveszetet is.
A versenyek nehezsegi foka vâltozo.

P. : Mit uzen a diâkoknak?
Z.Cs.: Nem szabad feladni, a penzt, vagyont elvehetik, 
elveszithetjuk, a tudâst viszont nem tudjâk elvenni tolunk.
A munka elobb vagy utobb mindig meghozza gyumolcset.

Incze Tilda-Erzsebet

3
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Interju Kolumbân Agnes aligazgatonovel

P.: Hogyan vălt aligazgatonove?
K. Â.: A tantestulet es a vezetoseg jelolese, valasztasa soran.

Magyar nyelvu vetelkedok
P.: Eszlel-e văltozăst a hetkoznapjaiban aligazgatOnokent?
K. Â.: A munkakori lemasom valtozott es ennek okan termeszetesen a 
hetkoznapjaim is. Mas feladataim vannak aligazgatokent.

P.: Milyen teendoi vannak?
K.Â.: A tamtasi orak mellett az aligazgatoi feladataim.

P.: Neheznek erzi- e azt, hogy aligazgatonoi feladatai mellett tanEania is 
kell?
K.Â.: A tamtasi feladatomat szeretem, tehat egyaltalan nem nehez.

P.: Văltozott- e a diăkok magatartăsa a szabălyzat ujttăsăval?
K.Â.: Reszben valtozott, mivel odafigyelest igenyel mint a tanarok mint a 
tanulok reszerol a rendszabalyzat kovetese.

P.: Melyik szerep ăll onhoz kozelebb? A tanări vagy az aligazgatonoi? 
K.Â.: A tanari szerep kozelebb all, mivel szeretem a tanuloimat, ennek 
okan az aligazgatoi is, mert ha indirekt modon is, de tehetek a tanulokert.

P.: Milyen tervei vannak? Mit gondol, mire van szuksege az iskolănknak? 
K.Â.: A tervem az, hogy a Gaal Mozes Âltalanos Iskola egy olyan hely 
legyen, ahol mindenki szrvesen tartozkodik, mivel jol erzi magat ott. Egy 
olyan intezmeny, amelyre buszkek a tanuloi es szaktanarai egyarant. Az 
iskolanknak szuksege van jo tanuloi kozossegre, szakkepzett tanarokra, jol 
felszerelt tantermekre.

P. : Mit uzen a diăksăgnak?
K.Â.: A tanuloknak azt uzenem, hogy a feladataikat vegezzek el.

Akâcsos Mâria-Zsofia, Gergely Orsolya, Szabo Noemi, 
Szâsz Boglârka, Szente Izabella

Diâkdoboz
Konyvajânlo

Ransom Riggs: Vandorsolyom kisasszony kulonleges gyermekei

Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek meseltek mar a nagyszulei 
mindenfele erdekes tortenetet a fiatalkorukrol, arrol, hogy hol jartak, 
miket csinaltak. Ugyanez tortent a fohosunkkel, Jacob-bal is egy 
icipici kulonbseggel. Jacob nagypapaja mesebeli torteneteket meselt 
unokajanak egy arvahazrol, ahol o is elt, egy Vandorsolyon nevu 
igazgatonorol es sok-sok kulonleges gyerekrol. Jacob sokaig nem hisz 
nagyapjanak, de mikor nagypapaja elvesztese utan elutazik az emlftett 
arvahazhoz, kenytelen elhinni mindent, amit nagyapjatol hallott, hisz 
szemtol-szembe talalja magat a gyerekekkel es az igazgatonovel. A 
regeny igazan lebilincselo olvasmany, szinte lehetetlen letenni, annyira 
izgalmas es cselekmenydus. Ha szereted a misztikus es neha picit 
hatborzongato konyveket, akkor ezt a trilogiat neked talaltak ki!

A 2016-2017-es tanevben sem maradhattak el a 
tantargyversenyek, ^gy a magyar nyelvuek sem. 2017. marcius 
4-en a Simonyi Zsigmond helyesmasi- illetve 2017. marcius 
25-en a Mikes Kelemen magyar nyelv es irodalom 
tantargyverseny kerult megrendezesre. Ket, a versenyen 
resztvevo diaktol kerdeztem.
Elsokent Mârko Agnes, VII.C osztalyos tanulo jutott szohoz, 
aki megyei elso helyet ert el a Simonyi Zsigmond helyesmasi 
versenyen.
P: Mibol ăll, hogyan megy vegbe egy ilyen helyesirăsi 
verseny?
Â: Ket reszbol all: tollbamondasi resz es a feladatlap resz. 
Elso a tollbamondas, amit haromszor olvasnak fel. Eloszor 
ismertetik a szoveget, aztan tollba mondjak, kesobb pedig ujra 
felolvassak az esetleges hibak kijavftasaert. A tollbamondast a 
leglassabban mo diakhoz igazodva diktaljak. A feladatlap 
reszre 35 perc van a rendelkezesunkre.
P: Mit gondolsz, mi a celjuk es miben hasznosak ezek a 
versenyek?
Â: Szerintem a korosztaly raebresztese a helyesmas
fontossagara. Ebben az e-mailezos vilagban sokan nem tartjak 
fontosnak a helyesmast, habar ez az ekessege a magyar 
nyelvnek.
P: E versenyre felkeszules mennyi idot emesztett fel?
Â: Sok idot keszultem ra, de valojaban hogy jo eredmenyt 
eijek el, folyamatosan, egesz evben keszultem. A helyesmasi 
szotarbol szabalyokat tanulok, es begyakorlom oket.
Ezutan Sânta Eszter, VB osztalyos tanulo kerult sorra, aki 
megyei masodik lett a Mikes Kelemen magyar nyelv es 
irodalom tantargyversenyen.
P: Mennyire erezted neheznek e versenyt?
E: Egy kicsit neheznek talaltam, de inkabb a nyelvtan reszet. 
P: Szeretnel-e jovo evben is a verseny resztvevoje lenni?
E: Igen, mindenkeppen. Jîtaru Vasile

Filmajânlo
Szemfenyvesztok

A vilag legjobb illuzionistai eloadas kozben kirabolnak egy 
parizsi bankot, de ezt annyira lelemenyesen oldjak meg, hogy a 
nezok nem tudjak eldonteni, hogy amit latnak az igazi vagy csak 
illuzio csupan. A kis csapat ezutan megismetli furfangos 
trukkjet, ekkor viszont mar jobban vigyaznak, mert korozott 
bunozokent vannak szamontartva. De hala lelemenyesseguknek 
es ugyesseguknek kibujnak a letatroztatasuk alol es legutolso 
musoruk utan kodde, pontosabban "penzze" valnak. A film 
utolso perceiben, viszont olyan csattanonak lehetunk tanui, 
amire garantaltan senki sem szamit...

U.I. A konyvrol (pontosabban az elso kotetrol) film is keszult, de B oga K in csO
szemely szerint azt ajanlom, hogy egyszer mindenkepp a konyvet 
olvassatok el! © 4



Interju a nyolcadik osztalyok 
osztalyfonokeivel

A VIII.D. osztăly osztălyfonoket, Vajda Augusta tanărnot 
kerdeztuk:

P: Milyen osztălykozossegnek tart minket?
V.A.: Nagyon jo osztălykozossegnek, egy jopofa, megbizhato es 
erett kozossegge alakultatok.

P: Mi volt az, amire mindig emlekezni fog az osztălyăval 
kapcsolatosan ?
V.A.: A  kirăndulăsokra es a sok kozosen eltoltott tornaorăkra es 
osztiorăkra.

P: Sok nehezseget, "fejfăjăst" okoztunk e negy ev alatt?
V.A.: Akadtak nehezsegek, de azokat ătveszeltuk es en, mint 
osztălyfonok, csak a jo dolgokra emlekszek.

A VIII.B. osztăly osztălyfonoket, Gyulai-Gyorgy Eva tanărnot 
kerdeztuk:

P.: Hogy gondolja, be tudott jol illeszkedni az uj osztălyăba?

Gy.-Gy.E.: Semmikepp nem gondolom, hogy szămomra idegen volt a 
VIII.B, hisz otodikes koruk ota tamtom oket. Persze azota sokat 
văltoztak, es most ereztem azt, hogy osztălyfonokkent sok jo temăt 
meg tudok veluk beszelni.

P.: Hogyan viszonyulnak a diăkjai Onhoz?

Gy.-Gy.E.: Mint minden kezdet, ez sem volt zokkenomentes. Ismertek 
engem, tudjăk, hogy mik az elvărăsaim, elveim s ezt szeretem is 
betartani. Miutăn mindezt megbeszeltuk, azt gondolom, hogy most 
măr egeszen jol kijovunk.

P: Sokat văltoztunk a negy ev alatt?
V.A.: Igen, ugy alakra, mint szemelyisegre. Eleg megnezni az 
otodikes kepeket.

P: Mit uzen az osztălyănak a jovore nezve?
V.A.: Azt, hogy văltsăk valora az ălmaikat.

P. : Milyen erzes, hogy ujra nyolcadikosoknak az osztălyfonoke?

Gy.-Gy.E.: Kettos erzes van bennem. Orvendek, hogy osztălyfonokuk 
lehettem.

P.: Mit uzen jovore nezve a diăkoknak?

Szasz Boglărka

A VIII.C. osztăly osztălyfonoket, Szabo Iren-Erzsebet tanărnot 
kerdeztuk:
P.: Melyik volt az a "beszolăs", ami Ont is megnevettette? 
Sz.I.-E.: Vicces helyzetek kialakulăsa, peldăul a mondatok 
helytelen fordităsakor, amit a diăkok felre ertelmeztek.

P.: Van-e olyan emlek, amire sztvesen vissza emlekszik a negy ev 
alatt?
Sz.I.-E.: Minden pillanatra szivesen emlekszem vissza, meg a 
rossz napokra is, hiszen az is az eletunk resze. Persze a boldog 
pillanatok mindig mosolyt csalnak az arcomra.

P.: Mi az, ami orokre megmarad az osztălyărol?
Sz.I.-E.: Minden egyutt toltott pillanat orokre megmarad, en ugy 
szerettem az osztălyomat, ahogy volt es mindig a jot akartam 
nekuk.

P.: Mit uzen az osztălyănak a jovore nezve?
Sz.I.-E.: Legyenek kitartoak, bizzanak magukban es soha ne adjăk 
fel az ălmaikat!

Balo Edina, Gergely Orsolya, Szente Izabella

Gy.-Gy.E.: Azt, amit măr sokszor elmondtam nekik. Bărhovă 
kerulnek, a tudăs mellett a szeretet es a tărsaik irănti empătia a 
legfontosabb! Sok sikert a vizsgăkhoz!

Balo Edina, Gergely Orsolya, Szente Izabella

A VIII.A. osztăly osztălyfonoket, Angheluţă Jolan tanărnot 
kerdeztuk:

P.: Milyen osztălykozossegnek tartja az osztălyăt?
A.J.: Az osztălykozosseg osszetarto es ugy gondolom, hogy minden 
problemăra kozosen vălaszt talălunk.
P.: Mi volt az, amire mindig emlekezni fog az osztălyăval 
kapcsolatosan?
A.J.: A sok minden mellett, az utolso kirăndulăsunkra fogok 
leginkăbb visszaemlekezni, amely elmenyekben es tapasztalatokban 
gazdag volt.
P.: Sokat văltoztak a negy ev alatt?
A.J.: Ugy gondolom, hogy a negy ev alatt pozitiv irănyba văltoztunk, 
es a kis csibeszek erett fiatal fiukkă kovăcsolodtak.
P.: Mit uzen az osztălyănak a jovore nezve?
A.J.: A jovot illetoen azt szeretnem, hogy ezek a fiatalok ne felejtsek 
el az itt szerzett tapasztalatokat, hanem azt gazdagitsak es merjenek 
ălmodni, szărnyalni. Soha ne adjăk fel. Lepjenek ăt minden 
akadălyon, gyozzek le azt is, ami ătWdalhatatlannak tunik.
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DIÂKOLDAL
Irodalmi sarok

Szeretet
Dabasi diâkok

A szeretet egy bolondsâg 

Kinek a szerelme a boldogsâg 

Ha valaki szerelmes az boldog 

Ha boldog akkor jokedvu 

S igy az elet nagyszeru 

A szeretet egyszeru 

Megtartani konnyu

Aprilis 25-en volt szerencsenk dabasi diâkokkal talâlkozni es 
ismerkedni. Hâlâsak vagyunk nekik mindenert, mivel ez a ket nap csupa 
mosolygâssal teli volt.
Kulon koszonet Sztancs Greta dabasi diâklânynak a vâlaszokert.

P .: M i volt az elso gondolatod, amikor megtudtad, hogy Erdelybe josztok? 
Sz.G.: Az, hogy nagyon izgalmas lesz, hogy vajon ott milyen lehet az elet, 
es jo  lesz megismerni az ottani eletmodot.

Elvesziteni szornyu 

De ha valaki râtalâl es megorzi 

Az egesz eletet betolti 

A konnyeket letorli 

A szerelmet meg megorzi 

Csodâlatos erzesei 

Velunk lesznek szepsegei 

Ezek az elet ertekei

P. : Jo elmenyekkel tertetek haza?
Sz.G.: Igen, kulonleges het volt!

P .: Szerinted miert fontos ăpolni ezt a testveri kapcsolatot?
Sz.G.: Azert mert tudom, hogy a hatâron tul is szeret valaki! Es mikor 
beszelunk, ujra âtelem azt az elmenyt, mint amikor Erdelyben voltunk.

P .: M it uzensz/uzentek az itteni diăkoknak?
Sz.G.: Nagyon hiânyoztok es nagyon remelem/remeljuk, hogy meg az 
eletben talâlkozunk! Sok erot es kitartâst uzenunk.

Vallomas Kakucs Kata

A szeretet egyszeru erzes 

Sokszor furcsa kerdes 

De igaz feltes

Hisz az eletben sok a dontes 

Egyszeru szeretni valakit 

Bâr nehez legyozni a gondok hadait 

Amikor megcsokolod ajkait 

Soha tobbe nem kersz semmit 

Viszont szerelmeert megadsz bârmit!

Szerzo: Szekely Helga

Szmjatszâs

Iden ugy dontottem, en is belekostolok a sz^njâtszâs vilâgâba, igy szabadidos 
tevekenyseg vegett csatlakoztam az Alterego amator sz^njâtsz6csoporthoz. 
Tavaly lâttam az eloadâsukat es nagyon megtetszett a târsasâg es a hangulat 
is, ^gy egy mâsik barâtnommel csatlakoztunk. Nagyon jol tettuk, mivel remek 
idotoltesnek szâm^t: a târsasâgba egyszeru beilleszkedni, a probâk mindig 
sok-sok szorakozâssal es egyuttmukodessel telnek. Egyâltalân nem bântam 
meg, hogy csatlakoztam es a tobbiek neveben is kijelenthetem, hogy 
izgatottan vârjuk az eloadâst!

Boga Kincso

Diâkdoboz
Szakâcs tipp 

Muffin recept
Hozzâvalok :

2 bogre finomliszt 
1 bogre cukor 
250 ml tej
125 ml napraforgo olaj 
1 db toiâs 
1 csomag sutopor

Elkeszites:
1. A lisztet a sutoporral elvegyitjuk.
2. A tojâst habosra keverjuk es hozzâadjuk a 
cukrot, valamint a tejet es az olajat is.
3. Vegul az egeszet elkeverjuk.
4. A muffinformâkat kivajazzuk vagy 
muffinpapirral beleljuk.
5. A masszât a formâkba ontjuk es 175-180 
fokon tuprobâig sutjuk.
A belsejebe lehet te îmi: csokit, mazsolât, szâritott 
gyumolcsot stb. Bartis Greta
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DIAKOLDAL

Keresztrej tveny

V \  t

&

1

3
4
5

1. M elyik az a virag, am ely folyton a n ap fele 
fordul?

2. Ki az em ber legjobb baratja?
3. Edes m int a mez.
4. R avasz allat.
5. Itt tanulnak sokat a gyerekek.

Keszftette: Molnâr Katalin

Diâkdoboz
Viccek

Keresztrejtveny

1
2
3
4
5
6 
7

HOGY fflVJÂK?

...A VALLÂSOS SZUPERHOSOKET? 
Â-MEN.

...A NEMET JEGESMACIT? 
DERMEDVE.

...A VILLAMOSZEK 
NAGYTESTVERET? 
ELEK-TRON.

1. R egen azzal m ertek a penzt.
2. Oreg rokonertelm e.
3. K anyadi Sandor nevjegye.
4. E va parja.
5. Salata fajta, keresztnev is lehet.
6. Edison talalm anya.
7. A  nagy varazslo.

Keszftette: Nagy Alpâr

ES A KISTESTVERET?
ELEKTROMOS KIS ULES.

A  ket keresztrejtveny m egfejtese:

Nagy Alpâr
7



Diâkoldal

Mi îrtuk:
8+1 tipp a vakâciora

Marko Barbara (V.B)

Molnar Katalin (V.B)
Nagy Alpar (V.B)

Santa Eszter (V.B)

Moroianu Anna (VI.B)

Szasz Monika (VI.B)

Andras Anita-Vanda (VII.B) 

Balo Csenge-Eva (VII.B)
Bartis Greta (VII.B)

Kakucs Kata (VII.C)

Marko Agnes (VII.C)

Szente Izabella (VIII.B)

Balo Edina (VIII.C)

Boga Kincso (VIII.C)

Gergely Orsolya (VIII.C)

Incze Johanna (VIII.C)
Incze Tilda-Erzsebet (VIII.C) 

Veres Panna (VIII.C)

Akacsos M aria-Zsofia (VIII.D) 

Jîtaru Vasile (VIII.D)

Szabo Noemi (VIII.D)

Szasz Boglarka (VIII.D) 

Szekely Helga (VIII.D)

Iranyfto tanarunk:

Cristian Andrea nemet szakos 

tanarno

K ozeleg a vakâcio, m indenki lâzasan keszulodik,vârja a szunidot. 

t a e  egy pâr otlet, tanâcs, m ivel to ltsd  a vakâciod.

8+1 tipp a vakâciora:

1. P ihend ki m agad es m inden nap ajândekozz egy olelest valakinek!

2. Tolts sok idot a szabadban, biciklizz, piknikezz, napozz!

3. Olvass!! H a az ido nem  alkalm as arra, hogy a szabadban legy, 

olvass el egy konyvet, am it erdekesnek talâlsz!

4. Sporto lj!! M inden nap ha jo  az ido setâlj vagy szaladj legalâbb egy

fel orât!

5. K ezm uveskedj, kreativkodj, rajzolj, am ennyit csak tudsz!

6. Talâlkozz a barâtaiddal, es vegyetek reszt kozosen program okon, 

tâborokban vagy akâr fagyizzatok egyutt!

7. H allgass zenet vagy nezz film et!!! H a van egy kis szabadidod, 

hallgass zenet vagy nezz filmet! Jo kikapcsolodâs.

8. Adj hâlât, hogy nem  kell reszt vegyel a nyâri 

olim piâszon(potvizsgân)!

8 +1 . M osolyogj, erezd jo l m agad, legy nagyon vidâm , m ivel csak 12

het a vakâcio!! ©

Javftasban kisegftett:
Timar Ida magyar szakos tanarno

Moroianu Ana 

Szasz Monika

Nyomtatja: 
Actual Print kft.

KOSZONJUK, HOGY VEGIGOLVASTAD MUNKÂNK GYUMOLCSET,
A PLAJBÂSZT!

Kellemes vakâciozâst kvânunk! 8


