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KICSI ÍRÓK NAGY MESÉI 

                                                                             
       Részlet a Barkács Barbi és Ecsetes Eszter című meseregényből 

 Összefoglaló az előző rész tartalmából: aki nem emlékezne, piknikezni 

mentünk a Sötét-erdőbe, ETTÜNK, ALUDTUNK nem vagyunk lusták, 

ETTÜNK  VOLNA , ha nem lett volna ott Pufi, és ott maradtunk el, hogy jött 

az ÉÉÉS.... 

III.FEJEZET 

(Köszöntünk, Vulfi, a falkában) 

II.RÉSZ 

Aki nem tudná, az ÉÉÉS extrém sportokat foglal magába, amelyeket 

előszeretettel űzünk. Nincs tapasztalatunk, nincsenek eszközeink (csak 

amiket a Flohmarkt-ban vásároltunk, olcsón). Csupán most jutottunk el 

odáig, hogy végre az Ikeában vásárolhattunk egy olcsóbb kenut, amelynek, 

később megtudjátok, hogy mi lett a sorsa.... Persze, hogy tudjátok: 

összetörtem. Na tehát, ott voltunk az erdő kellős közepén, ültünk a koprócon, 

és vártuk a csodát, ami az ÉÉÉS. Pár percnyi gondolkodás után rájöttünk, 

hogy nincs mire várni, hiszen csak rajtunk múlik, hogy el akarjuk-e törni a 

lábunkat, vagy nem. Közben persze az  ikeás emberkék kihozták a kenut az 

erdő szélére, onnan pedig ránk hárult a feladat, hogy elhozzuk, vagyis hogy 

vonszoljuk. Mit ad Isten, félúton a folyó felé, elkezd hullni a hó. Tél lett. 

Vagy csak szórakozik az idő. De könyörgöm, ki látott már AUGUSZTUSI 

HÓESÉST?!?! Fürdőruhában kellemes dolog kenut vonszolni, fél méteres 

hóban, ami folytonosan szakadt ránk az égből. NA, MINDEGY. Csak 

elértünk a folyóhoz, kis híján megfagyva, lila ujjakkal, színes végtagokkal. 

 Befagyott a víz, az egész víz.... a vízesés is. És lassacskán mi is. Az 

a gyenge, vékony kopróc, nem szigetel az jól. Éppen ezért a haza-utat 

választottuk. Viszont nem tudtuk, hogy mi lesz az ikeás kenuval. A hátunkon 

kellett hazaszállítani, kellemes kiruccanás. Már jó fél órája bandukoltunk, 

nem, nem bandukoltunk, vonszoltuk magunkat. S akkor hirtelen csak annyit 

láttam, hogy Barbit elhagyja az erő, összeesett. Már én sem bírtam, 

fürdőruhában, mínuszfokban. Úgy döntöttem, hogy követem a példát, 

belevetettem magam a hóba. Azután nem lett semmi, vagyis lett, csak én nem 

vettem az adást. 

   Hirtelen, pár perc múlva, ami már nem hirtelen, de na....valami fényt 

és nagyon jó meleget észleltem, és ami még furább, FARKAST, nem egyet, 

nem kettőt, hanem mindjárt HÁRMAT. FARKAST!!! Úgy mondtam a 

miatyánkot!!! Hadd ne legyek ilyen fiatalon farkascsemege... De akkor 

hirtelen megláttam azt, amivel, vagyis akivel szemkontaktust akartam 

felvenni. A lelkem megnyugodhatott egy pillanatra, mert Barbi ott állt 

előttem, vagyis feküdt. Itt volt a baj... Él-e még???? Ekkor láttam először 

Vulfit.... 

HA TUDNI AKAROD, HOGY MI TÖRTÉNT BARBIVAL, ÉS 

HOGY VULFI MIKÉNT VÁLT TÁRSAMMÁ, CSEKKOLD LE A 

PLAJBÁSZ KÖVETKEZŐ SZÁMÁBAN! 
  

Szerzők: Márkó Barbara és Sánta Eszter           1 
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Gyakran felkeresték újságírók, akiket 

végigvezetett a falun és bemutatta a történelmi 

nevezetességű helyeket. 

 

1979. január 31-én a kolozsvári 

törvényszék felbontotta házasságukat a felesége 

kérésére. 

  

1980. április 20-án éjjel szén-monoxid 

mérgezés áldozata lett, szülőfalujában 49 éves 

korában váratlanul elhunyt. 

 

A rendszerváltás után, 1990-ben a vargyasi 

iskola felvette a nevét. Az iskola előtt áll 

mellszobra. Emlékét Székelykeresztúron és 

Vargyason  kopjafa őrzi. Arcmását fába metszette 

Kósa Bálint grafikus és megfestette Veress Miklós 

vargyasi festőművész. 

 

(következő lapszámunkban folytatjuk) 

 

Felhasznált könyvészetek:  

Szécsi Antal: Borbáth Károly: A „lábon járó 

lexikon“ 

 Farkas Margit: Borbáth Károly emlékezete 

 (újságcikk ) 

 Kisgyörgy Zoltán: Dr. Borbáth Károly ( újságcikk ) 

 
 

utánanézett: Nagy Alpár   

 

 

Borbáth Károly 

 

1931-1980 

 
Borbáth Lajos és Pál Anna gyermekeként született 

Vargyason,  vallása unitárius.  Az  1930- as években román nyelven 

folyt a tanítás. Az óvódában a román pap felesége tanított. A 

székelykeresztúri unitárius gimnáziumban érettségizett, történelem 

szakos tanári diplomát a Victor Babeș egyetemen szerzett 1954-ben. 

Négyéves leningrádi tanulmányútján kandidátusi fokozatot szerzett 

középkori történelemből. Szerénységgel és alapos tudásával 

mindenki szeretetét elnyerte, olyannyira, hogy amikor a Magyar 

őshaza (Magna Hungaria) felkutatására indult Ázsiába, 

mindannyian felkarolták hónapokig tartó utazását. 

Kelemen Lajos követőjeként a helyszínen kereste fel Erdély 

műemlékeit, a székelyudvarhelyi Székely támadt várról és 

szülőfalujáról írt tudományos monográfiái befejezetlenül maradtak 

kéziratban. Könyvtári és levéltári kutatásaiból és kritikai 

jegyzeteiből közölt a Korunk, Megyei Tükör, Művelődés.Adalékok 

a székely népmesék gyűjtésének történetéhez c. tanulmánya a 

Székelykeresztúri Múzeum emlékkönyvében (Csíkszereda, 1974), 

Magyari Andrással közös Társadalmi mozgalmak a Székelyföldön 

1562 után c. tanulmánya a Székely felkelés 1595-1596 c. 

gyűjteményben jelent meg. A V. Cucu – M. Ștefan-féle műemlék- 

és útikalauz egyik fordítója és szakellenőrzője. 

1958 október 1-től adjunktusként kinevezik a Bolyai 

Tudományegyetemre. Előadásai vonzóak voltak, szakmai 

igényességük, adottságuk okán, de az ő előadói modorának 

köszönhetően is. 1964. December 31-én feleségül vette Mátyás 

Emma Mária magyar-orosz szakos tanárnőt. Egy fiúk született, Pál. 

1968 október 1-től félreállítják, mert tudományos 

munkásságát nem volt hajlandó alárendelni a rendszer törtnelmet 

meghamisító politikájának. 

Hivatalból áthelyezik a Bethlen Gábor Kollégium 

Dokumentációs Könyvtárába. A Securitáté több mint 700  oldalas 

megfigyelési anyagból kiderült, hogy nehezményezték a külföldi 

turistákkal való kapcsolatát, valamint a kollégium diákjai iránti 

törődését, idegenvezetői szerepét. A Babes-Bolyai 

Tudományegyetem 1977. szeptember 19-től felbontja 

munkaszerződését. 

Torockószentgyörgyre került történelmet tanítani V-VIII-ik 

osztályos tanulóknak, de ott értetlenség fogadta az ő kutatói 

tevékenységét. 

1977. december 7-én levelet kap Sepsiszentgyörgyről, 

amelyben az állt, hogy felkérik a Sepsiszentgyörgyi Dokumentációs 

Könyvtár vezetésére. 

         1978. nyarán is kecsegtetik ezzel a munkahellyel, de 

nem lett belőle semmi, feltehetőleg a Securitáté is közrejátszott 

ennek megakadályozásában. 

Közben, Vargyason megüresedett a történelmi katedra. 

Amíg a vargyasi iskolában tanított, senki sem zaklatta, habár itt is 

megfigyelés alatt volt. 

 

    

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelykereszt%C3%BAr
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Leningr%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kelemen_Lajos_(t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1eml%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelyudvarhely
https://hu.wikipedia.org/wiki/Korunk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megyei_T%C3%BCk%C3%B6r
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9s_(foly%C3%B3irat)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADkszereda
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyari_Andr%C3%A1s
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Müller Orsolya: Heléna, a kis hangya 

 

 

 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis hangya. Őt 

Helénának hívták. Ő is dolgozott, ahogy a többi hangya is szokott, de 

ő minden hangyánál többet akart dolgozni, hogy bebizonyítsa: ő a 

legszorgalmasabb.  

 Egy este viharfelhők gyülekeztek az égen.  

- Eső lesz, menjünk be a hangyabolyba!  - mondta az egyik 

hangya. 

 Mindenki bement, kivéve Helénát, ő tovább dolgozott. 

Nagyon rossz idő közeledett. Fekete fellegek gyülekeztek, s egyszer 

csak eleredt az eső. Csak úgy zuhogott, és fújt a szél. Heléna 

menedékbe húzódott, egy falevél alá. Elaludt. Arra ébredt, hogy 

valami hideg ért hozzá. Esővíz volt az. Az egész kertet, ahol a 

hangyaboly volt, ellepte a víz. Gyorsan felmászott a falevélre, amely 

alá elrejtőzött, hogy nézzen körül.  

 S akkor a levél elindult. Vitte az esővíz a falevelet s rajta 

Helénát, a kis hangyát. Heléna azon töprengett, miként tudna lejutni a 

levélről anélkül, hogy a víz elvinné őt. Egyszer csak a levél megakadt 

valamiben, és nem úszott tovább. Heléna gyorsan lemászott, és 

menedéket keresett, ahol meghúzódott az eső elől. Egy kis idő 

elteltével elállt az eső. Heléna ekkor előjött és körülnézett. Lámpafény 

sütötte be az udvart, ahová érkezett. Amint nézelődött, meglátta, hogy 

egy tanyára hozta a falevél. Nem messze megpillantott egy kutyát, 

amely a talpát nyalogatta. Odament hozzá, és megszólította: 

-  Szia, kedves kutya! 

 A kutya szétnézett, de mivel nem látott senkit, tovább 

nyalogatta a talpát. 

- Hahó, itt vagyok lent! 

 A kutya lenézett, s észrevette a kis hangyát, és ő is 

köszöntötte: 

 -  Szervusz, kicsi hangya, hát mi járatban vagy errefelé? 

 -  Engem egy falevél hozott ide, amely az esővízen úszott. 

 -  Az én nevem Vakkancs, téged hogy hívnak? - kérdezte a 

kutya. 

 -  Heléna vagyok, de te miért nyalogatod a talpad? 

 -  Azért, mert van egy tüske a talpamban. 

 -  Ó, értem, de talán én tudok segíteni rajtad. 

 -  Jól van, akkor kérlek, segíts. 

 -  Jó, segítek. 

 
Akkor a kutya letette a mancsát a földre, Heléna pedig felmászott a 

kutya talpára, kiszedte a kis tüskét. A kutya hálálkodott neki: 

 -  Nagyon köszönöm, de én ezt mivel háláljam meg? 

 -  Azzal tudnád meghálálni, hogy hazavinnél. - mondta 

Heléna. 

 -  Hát jó, de erre az éjszakára, ugye, maradsz? 

 -  Igen, ha szállást adsz. 

 -  Hát persze, hogy adok. - mondta a kutya mosolyogva. 

 

 

 

 

 

 folytatás: 

 

A kutya körbevezette a kis hangyát az istállóban s az 

udvaron. Később Vakkancs megkapta a vacsorát, és 

persze, megosztotta az újdonsült barátjával, 

Helénával. Jó barátok lettek. Vacsora után 

lefeküdtek Vakkancs kutyaházában.  

 Hamarosan eljött a reggel. Heléna kijött a 

kutyaházból, a tanya kertje felé pillantott, és 

ismerősnek tűnt a kert. Vakkancsot megkérte, hogy 

vezesse körbe őt a kertben. A kutya körbe is vezette, 

és akkor Heléna rájött, hogy a kertben levő 

hangyaboly az ő otthona. Ennek mindketten örültek, 

hogy az otthonuk nincs messze egymástól, és, hogy 

sokat látogathatják egymást.  

 Mind a ketten hazamentek, Heléna pedig 

megfogadta, hogy soha többet nem marad kint, 

hogyha esik az eső. S máig is boldogan élnek, ha 

meg nem haltak. 
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Tanár vs Diák 

 

Mi, diákok, sok mindent másképp tennénk tanárként. Kíváncsiak voltunk, vajon a tanáraink másabb diákok 

lennének, mint mi?! 

 

A tanárok közül Jakab Attila kémia szakos 

tanár vált diákká. 

 

1.) Hogyan közölné diákként a szüleivel, 

hogy rossz jegyet kapott? 

 

-  Mindenképp teljesen őszintén elmondanám, 

függetlenül attól, hogy hányas az a rossz jegy. 

Persze, én sem voltam éltanuló, de próbáltam 

mindig a  középkategóriába tartozni, és ezért is 

nem voltam szigorban tartva, mivel a 

feladataim, kisebb-nagyobb sikerrel, de mindig 

elvégeztem. Mindenkinek van rossz napja, 

amikor megesik, hogy nem tanul valamiért, 

vagy tanul ugyan, de nem úgy sikerül a 

dolgozata, ahogy ő azt elképzelte, de ez nem a 

világ vége. Lényeg a lényeg, ha rossz jegyet 

kaptam, év végéig próbáltam kijavítani, és kész. 

  

2.)Mit tenne, ha felszólítanák felelni, és nem 

tud semmit? 

 

-  Először is, nagyon elszégyellném magam, 

majd közölném a tanárral, hogy nem készültem, 

és, ha a tanár annyira megértő,  kérnék tőle  még 

egy lehetőséget. 

 

3.)Melyik tantárgyat tanulná a 

legszívesebben? 

 

A földrajzot, mert az a kedvencem. 

 

4.)Milyen diák lenne: 

 

a) akinek a tanulás az első és a legfontosabb. 
b) akit nem érdekel semmi 

c) csak a kedvenc tantárgyából tanul 

A diákok közül Komporály Bálint lett „kémia 

szakos tanár”. 

 

1.) Milyen szakos tanár szeretnél lenni, és 

miért? 

 

Kémia szakos tanár lennék, mert nagyon szeretem 

a kémiát és a jelenlegi tanáromat is. 

 

2.)Mit tennél, ha a legjobb diákod gyengén teljesít 

egy dolgozatban? 

 

Először is, megkérdezném, hogy mi történt, mivel 

tudnám, hogy szokott készülni, majd beírnám a 

jegyet, és szólnék, hogy készüljön következőkor 

jobban. 

 

3.)Hogyan csitítanád a feleselőket? 

 

Annyira jó tanár lennék, hogy nem feleselnének. 

 

4.)Milyen tanár lennél? 

 

Egyértelműen jó fej, akit szeretnek a diákok. 

 

 

        Kérdeztek:  

  Moroianu Ana, Márkó Ágnes, Szász Mónika,       

Bartalis Levente 
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Interjúk nyolcadik osztályosok   

osztályfőnökeivel 
 

(folytatás) 

 
Józsa Delinke tanárnőt, a VIII. D.   osztályfőnökét  

kérdeztük: 
 

1. Ön szerint milyen osztályközösséget alakított 

az osztályából? 

J.D: Egy összetartó, vidám osztályközösséget 

alakítottam az osztályból. 

2. Melyik kirándulások voltak a 

legemlékezetesebbek? 

J.D: A brassói állatkert és az azt követő vásárlás. 

 

3. Voltak-e olyan humoros pillanatok, melyekre 

szívesen visszaemlékszik? 

 

J.D: A legemlékezetesebbek az Iskola másként - hét, 

gasztronómia és a gyereknapi főzés. 

 

4. Az elkövetkezendő években szeretne-e 

osztályfőnök maradni? 

 

J.D: Gondolkodom rajta, mivel sok problémával jár. 

 

5. Mit üzen az osztályának? 

 

J.D: Legyen olyan az életük, amilyent megálmodtak. 

Váljék valóra minden álmuk, azt kívánom nekik. 

 

 

 

Angheluță Jolán tanárnő, a VIII. A. osztály 

osztályfőnöke: 

 

- Önnek könnyebb vagy nehezebb volt kis létszámú 

osztály osztályfőnökének lenni? 

 

A.J: Az osztályfőnökség minősítése szerintem nem 

függ össze azzal, hogy hány gyerek van az 

osztályban. Úgy vélem mindenhol lehetnek kisebb-

nagyobb problémák, melyeket közös erővel meg 

kell oldani. 

 

- Milyen osztályfőnöki témákkal foglalkoztak? 

 

A.J: Az osztályfőnöki óra keretén belül nevelő 

jellegű témákkal foglalkoztunk,  a világ fontos 

dolgairól ejtettünk szót. A szépirodalmat beleértve. 

 

- Ön szerint a jó hangulat függ-e attól, hogy többen 

vagy kevesebben vannak egy osztályban? 

 

A.J: Úgy gondolom, a jó hangulatot két dolog 

határozza meg: a tolerancia és az együttműködő 

magatartás. 

 

- Jellemezze osztályát három szóval! 

A.J: Szerények, becsületesek, kitartóak. 

 

 

Kérdeztek: András Anita-Vanda, Baló Csenge,  

   Bartis Gréta 

 

Diákdoboz 

                                  Filmajánló        

 
Rádió – Láz 

 
A Rádió - Láz főhőse Tara, a végtelenül szégyenlős 

kamaszlány, aki titkon a rejtélyes, névtelen és hihetetlenül 

népszerű DJ Rádió-Lázként éli meg titkos álmait. De amikor 

az iskolaigazgató azzal fenyegetőzik, hogy kirúgja az 

iskolából "Rádió-Láz"-t, Tarának össze kell szednie minden 

bátorságát, hogy felfedje titkos énjét, és kiálljon amellett, 

amiben hisz. 

 
Lejegyezték: Cristian Eszter, Imre Sarolt 

                                        Csillagainkban a hiba 

 

A történet elején megismerhetjük Hazel Grace-t aki egy 

végstádiumú  pajzsmirigyrákkal  küzdő tinédzser. Orvosa 

a lelkiállapota miatt egy önsegítő csoportba küldi, ahol 

megismeri Augustus Waterst, aki bár kigyógyult 

betegségéből, egyik lábát elveszítette. A fiú rögtön 

elhívta filmet nézni. Innentől kezdődik kettőjük 

kapcsolata, amit leginkább Hazel kedvenc regénye erősít 

meg. 

  Lejegyezte: Kakucs Kata 
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       DIÁKOLDAL 
 

Vidám  Versek Versmondó  Versenye 

 

 
Tókos  Lilla  Eszter V.B. osztályos tanulótól  kérdeztem: 

 

1.  Mi a neve a versenynek , amelyen részt  vettél? 

- Vidám Versek Versmondó  Versenye. 

 

2. Ez mikor történt? 

 - Ez  a verseny 2018. április 21- 22 között zajlott. 

 

     3. Milyen volt a verseny? 

 - Jó volt ez a verseny, mert sok tapasztalatot  szereztem. 

 

      4. Milyen helyezést  értél el? 

 - A Hám János Római Katolikus Teológiai Középiskola  

különdíjában részesültem. 

 

       5. Milyen volt a szállás, ahol vendégül láttak? 

 -  Nagyon jó volt, szép és otthonos. 

 

       6. Milyen érzés volt az iskolánkat képviselni a versenyen? 

 - Megtisztelő volt,  mert ilyen nagy  és messzi városban 

képviselhettem az iskolát. 

 

      7. Hogyan érezted magad Szatmáron? 

 -  Nagyon-nagyon  jól éreztem  magam, mert Szatmáron 

mindenki közvetlen volt. 

 

          8. Milyen érzéseid voltak a verseny végén? 

 - Boldognak éreztem magam, mert nem gondoltam, hogy 

különdíjas leszek. 

 

         9. Vannak terveid  ezzel a versennyel kapcsolatosan, jövőre is? 

           - Igen, minden évben szeretnék részt venni ezen a versenyen. 

                                                                                                                 

Kérdezett: Virág Kristóf 

 

 

 

 

EREDMÉNYHIRDETÉS 
 

Top 10 olvasnivaló  - avagy mit olvasnak szívesen az 

iskola diákjai – 

 

 

Előző lapszámunkban a szavazók között hirdetett 

nyereményjátékunk szerencsés nyertese a VI. C osztályos 

Nyáguly-Tordai Gyöngyike lett.   

 

Gratulálunk neki! 

 

Megvalósították: Márkó Ágnes, Moroianu Ana,       

Szász Mónika,      Bartalis Levente 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Diákdoboz 
Viccek 

 

Megszólítják az öreg székelyt a vásárban: 

- Bátyám, magáé ez a borjú? 

- Nem fiam, a tehenemé. 
 

A tanító néni kérdezi az elsős Ferikét:                                                                                                                      

 - Ha a testvérednek van 3 almája, és te abból kettőt elveszel, akkor mi lesz az eredmény? 

- Bunyó.                                                                                                                                   Gyűjtötte: Nagy Alpár 

 

 

 



DIÁKOLDAL 

 
 

Emlékek 
 

 A VIII. osztályosok számára hirdetett fotóversenyre beküldött fotók minden osztályban nagyszerű hangulatot 

teremtettek. Jót nevetett mindenki a „pici énén”, a fura emlékeken és az olykor erőltetett vagy boldog mosolyán. 

Egy-egy fotót nekünk is megmutattak.                
 

          „Gyűjts emlékeket, ne dolgokat!”                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márkó Ágnes, Moroianu Ana, Szász Mónika 
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DIÁKOLDAL 
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Divat - ötletek a nyárra 

 

 Mindenki tudja, hogy nyárra nagyon nehéz megfelelő ruházatot találni. 

Itt bemutatnánk pár jó ötletet.  

 Mivel nem mindegy, hogy mit veszünk fel, és mivel a nyár a boldogság 

egyik szimbóluma, ezért ajánlott rövid, vidám és világos ruhákban járni. 

Érdemes kimutatni érzelmeinket a ruháinkkal. Jól dominálnak a csíkos, pöttyös, 

virágos és egyéb mintás ruházatok.  Nyáron tombolnak a színes körömlakkok 

és - matricák. Az egyéb kiegészítők magabiztosságot sugallnak a rádtekintő 

embernek.  

 Nyáron érdemes megválogatni a cipőinket is. Tegyük el a zárt cipőket, 

a szandál és a nyitott cipők kényelmesebbek. Olyan cipőt kell választani, amely 

kényelmes és jól mutat.  

 Az sem mindegy, hogy milyen a hajviseletünk. Érdemes nem kiengedett 

hajat viselni, mert úgy fürtjeinket a nyár megviseli. Frappáns és egyszerű 

hajviseleteket kell hordani.  Reméljük, tudtunk segíteni ezekkel az ötletekkel.  

  

Jó nyaralást nektek!!!                                    

 

     Deák Zsófia, Cristian Eszter 
 

 DIÁKDOBOZ 

 

Könyvajánló 

 

Diablo, álmaim lova- ifjúsági regény  (sorozat) 

 

 Ricki apja szeretné, ha a lánya jobban tanulna, de Rickinek nehezére esik, hogy figyeljen az órákon. Az anyukáját  

nagyon elfoglalja a munkája, és alig van ideje, hogy leüljön a lányával beszélgetni.  

 A tinédzserek élete olykor nehéz, ám Rickit igazából nem a szülei vagy a jegyei aggasztják, hanem 

Diablo. Kiderül, hogy ezt a gyönyörű lovat bántalmazza a tulajdonosa, ezért Ricki úgy dönt, tennie kell valamit. Ám 

amikor az anyukája  megtiltja, hogy betegye a lábát az istállóba, Ricki kétségbeesik. Diablo iránti szeretete olyan erős, 

hogy elhatározza, kezébe veszi az ügyet, és bármi áron megmenti Diablót kegyetlen gazdájától. 

               

                                                                                                                    Cristian Eszter 

 

 

 

 

  

Top 10 zene 2018 nyarára! 

 
            A zene nem maradhat el egy 

nyári vakációból sem.  

A következő dalokat ajánlom, hogy 

találd meg a saját kedvenced erre a 

nyárra! Próbáltam minél több műfajt 

megjeleníteni a listán, minél több 

nyelven. 

 

1. Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy 

Yankee 

2. Margaret Island – Engedd, hogy 

szabad legyek 

3. Lidia Buble – Sub apa 

4. Bagossy Brothers Company – 

Valahol itt 

5. Barfuß Am Klavier - 

AnnenMayKantereit 

6. J. Balvin – Ambiente 

7. Trap Nation: 2018 Best Trap 

Music 

8. Kis Grofó – Lávkóma 

9. Ibiza Summer Mix 2018 Best 

Summer Hits Best of Remixes 

10. Sixpence None The Richer – Kiss 

Me 

 

 

Gyűjtötte: Bitai Adorján 



 

DIÁKOLDAL 

 

 

Keresztrejtvény 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      A keresztrejtvényt és a vicceket 

 

               gyűjtötte:    Nagy Alpár 

 

.  

 

 

 

Megjegyzés: 

A keresztrejtvény megoldásával keressétek Nagy Alpárt 

 a VI.B-ben! Az első három megfejtő meglepetésben részesül. 
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Diákdoboz 

 

Top 5 hely, ahová érdemes elutazni nyáron 

 
1. Transzfogarasi hegyek- Bámulatos hosszúságban elnyúló tája mindenkit elvarázsol,egy igazi festői táj 

látható. 

 

2. Torockó- Erdély legszebb falva, ezen a településen kétszer kel fel a nap, ugyanis az itt magasodó Székelykő 

formája miatt az első napkelte után a sziklák mögött eltűnik, majd ismét felbukkan.    
 
3.Törcsvári-szoros- A Törcsvári-szoros előtt van egy kastély, Vlad Țepes, vagyis Drakula gróf egyik 

otthonának tartják. A kastély ma múzeumként működik. 

 

4. Bâlea vízesés- Több kisebb vízesésből áll, bár nincs turista út mellette, de sokakat vonz a látvány, egy 

felvonóból lehet gyönyörködni. 

 

5.Tordai sóbánya- Varázslatos látvány,a só kitermelése már a rómaiak idejében működött. 

 

Ha úgy van alkalmad, időd és lehetőséged rá, látogass el valamelyikhez a nyáron! Bármelyiknél lenyűgöző 

kilátásban és élményekben lehet részed.      

Gyűjtötte: Németh Ágnes-Abigél 

 

 

Diákdoboz 

Viccek 

 

- Jean, mi ez a nagy dübörgés a szekrényben? 

- Csak a ruhák mennek ki a divatból uram! 

 
A megbukott vállalkozó idegesen üti a falat a börtönben: 

- Az ügyvédemmel akarok beszélni! 

Mire az őr: 

- Semmi akadálya uram, csak kérem a másik falon 

kopogjon, mert az ügyvéd úr abban a cellában ül! 

 

 

 



 

Mi írtuk: 
Benedek Szeréna-Ágota (5.B) 

Cristian Eszter (5.B) 

Deák Zsófia (5.B) 

Imre Sarolt (5.B) 

Korodi Panna (5.B) 

Virág Kristóf (5.B) 

Márkó Barbara (6.B) 

Nagy Alpár (6.B) 

Sánta Eszter (6.B) 

Moroianu Ana (7.B) 

Szász Mónika (7.B) 

Müller Orsolya (7.D) 

András Anita-Vanda (8.B) 

Baló Csenge-Éva (8.B) 

Bartis Gréta (8.B) 

Bartalis Levente  (8.C) 

Bitai Adorján (8.C) 

Kakucs Kata (8.C) 

Márkó Ágnes  (8.C) 

Németh Ágnes-Abigél (8.C) 

 

Irányító tanárunk: 

     Cristian Andrea  

     német szakos tanárnő 

 

 
 

Diákoldal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   KÖSZÖNJÜK, HOGY VÉGIGOLVASTAD MUNKÁNK GYÜMÖLCSÉT,   

A PLAJBÁSZT! 

                                             Kellemes vakációzást kívánunk! 10 

 

 

 

Mivel töltsd a nyarat? 

 

10+1 tipp 

 

1. Aludj délig, és élvezd ki, hogy bármikor felkelhetsz! 

2. Éjszakázz a csillagos ég alatt! 

3. Játssz vízi-pisztollyal vagy vízibombával! 

4. Ha bánatos vagy, ha csak egyedül szeretnél lenni, egy táskába 

pakolj egy pokrócot, ropit, üdítőt vagy vizet, fülhallgatót, akár egy 

könyvet, menj ki a mezőre, és hallgass maximális hangerőn zenét 

egész nap! 

5. Egy igazi nyárhoz mindenképp kell egy tábor! 

6. Hülyülés! Szerintünk menni fog magadtól is, ugye? XDD 

7. Párnacsata! 

8. Naplóírás! 

9. Menj biciklizni! 

10. Készíts bunkert! 

 

+1: Találkozz a barátaiddal! 

 

 

Benedek Szeréna, Deák Zsófia, Korodi Panna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


