
 

Nyár gyerekszemmel 

A tavasz zárásaként a 

gyereknap hoz örömet 

nekünk, melynek 

alkalmából a felnőttek 

számos programot 

szerveznek a gyerkőcök 

napjának ünneplésére. 

Erre az örömre még az is 

rátesz, hogy lassan 

kipihenhetjük a tanév 

fáradalmait, hisz közeleg a 

nyár, s vele együtt a 

VAKÁCIÓ! 

Végre eljön az ideje 

annak, hogy ne kelljen 

naphosszat az 

iskolapadban ülni, hogy ne 

kelljen a következő felelés 

miatt izgulni, és ami a legjobb az egészben: hogy ne kelljen iskolába járni. 

Valószínűleg sokan vártátok már ezt a részét az évnek, hiszen jön a jó idő, lehet 

szaladgálni, és a strandszezon is megérkezik. Ugyan mindenkinek ki kellett bírni az 

év végi hajtást, a sok dolgozatot, témazárót, különböző méréseket, de most vár ránk 

a megérdemelt pihenés. Lassacskán mehetünk kirándulni, élvezhetjük a jó időt, 

ehetünk finomabbnál finomabb gyümölcsöket, ihatunk limonádét, vár a strand, a 

játék és a szórakozás! 

 A nyár is sok ünneppel és jeles alkalommal köszönt be hozzánk, de ezeket már nem 

az iskolában fogjuk ünnepelni. Most pont elég időd van még ahhoz, hogy 

megszervezd a szünidőd. Ha esetleg nem lenne ötleted, lapozd át a (Z)Űrlap legújabb 

számát, és találj magadnak néhány jó kis programot ! 

A Kisújságírók csapata nevében csodás nyarat, tartalmas vakációt kívánok nektek! 
Tóth Maja Ajándék 6.d 
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Velünk történt 

Szakma Sztár Kiállítás 

A Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara 2019-ben is 

megrendezte a Szakma Sztár 

Fesztivált március 12-14-e 

között Budapesten a Hungexpo 

Vásárközpontban. A mi 

évfolyamunk is részt vett a 

rendezvényen 12-én. A 

fesztiválon szakemberek 

mutatták  be a különféle 

foglalkozásokat. Néhányat ki is 

lehetett próbálni, mint például a 

cukrászatot, festészetet, kertészetet és az informatikát. Mi a cukrászatot próbáltuk 

ki, ahol marcipán rózsát készítettünk. Nagyon jól éreztük magunkat, és a nagy tömeg 

ellenére sok érdekes dolgot láttunk. 
Fürjesi Zsófia 7.a 

Március idusán-  

-avagy, hogyan ünnepeltük iskolánkban a márc. 15-ét? 

Ebben a tanévben a 4.c osztály készült a március 

tizenötödikei ünnepi műsorral. 

Az idei előadásban is megjelentek a klasszikus elemek, mint 

például a gyülekezés a Pilvax kávéházban, a Nemzeti dal 

elszavalása a Nemzeti Múzeum lépcsőjén vagy a 12 pont 

kinyomtatása a Landerer nyomdában. A szereplők 

megszemélyesítették Petőfi Sándort, Jókai Mórt és Vasvári 

Pált is. 

Ez a műsor azonban nem volt teljesen szokványos. A 

történelmi részek között sok táncos jelenet volt, ami az 

előadást igazán változatossá tette. A díszletet a nemzeti színű 

szalagok és zászlók varázsolták színessé, a műsort pedig a 

kreatív, újszerű megközelítés. Mindezt köszönjük a 4. c osztálynak és Nagy Istvánné 

felkészítő pedagógusnak.  
Al-Assaf Meymoona 5.a 
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Világjárók 

Máltai tanulmányi kirándulás és nyelvtanulási program 

2019. május 6. és május 13. közözött első 

alkalommal szerveztünk tanulmányi 

kirándulást az angol nyelvet tanuló diákjaink 

részére a Földközi-tenger középpontjában 

elhelyezkedő Málta szigetére.  

Hétfőn reggel indultunk el Salgótarjánból a 

budapesti Liszt Ferenc nemzetközi 

repülőtérre, ahonnan a Ryanair járatával 

délutánra már meg is érkeztünk Máltára. A 

reptérről a „Gateway School of English” 

nyelviskola kisbuszával elutaztunk St. Julians városába, ahol mindenki elfoglalta 

szállását a vendéglátó családoknál. 

Diákjaink angol nyelv tanulását délelőttönként sokéves tapasztalattal rendelkező 

nyelvtanárok segítették, délutánonként pedig a kellemes mediterrán környezetben 

ismerhették meg a szigetvilág kultúráját, a brit kultúra hagyományait és az ősi 

történelmi múlt jellegzetességeit. Ellátogattunk egy „Ta’Qali” nevű kézműves 

faluba, ahol az ékszerkészítés és üvegfújás mesterségébe nyertünk bepillantást. 

Szent Pál legendájával ismerkedtünk meg Rabat városában, valamint a régi főváros, 

Mdina („Silent City”) történelmi, műemlékekkel teli szűk kis utcáin sétálhattunk és 

gyönyörködhettünk a csodálatos kilátásban. Idegenvezetőnk javaslatára a séta előtt 

megkóstoltuk a máltaiak jellegzetes péksüteményét, a „Pastizzi”-t is. Málta jelenlegi 

fővárosa, Valletta. Itt található Viktória királynő szobra, valamint a brit kultúra más 

jellegzetes kiegészítői is jelen vannak, mint például a piros telefonfülkék. A 

városkapu előtt gyönyörű szökőkút áll. Sétánk során megcsodálhattuk a máltai 

lovagok templomát, a sok szép barokk épületet, a hangulatos utcákat és jellegzetes 

házakat. 

A hétvégén két egésznapos kiránduláson vettünk részt. Szombaton Gozo szigetére 

utaztunk el komppal, ahol megnéztük a „Calipso barlangot”, valamint a fővárosban, 

Victoria-ban a citadellát. Ezt követően Comino szigetére mentünk, ahol a gyönyörű 

„Kék lagúna” fogadott minket. Itt teljesen elvarázsolódtunk, és természetesen 

mindenki megmártózott a fantasztikusan égszínkék, tiszta vízben. Vasárnap délelőtt 

a „Marsaxlokk” nevű halászfaluba utaztunk el, ahol a kikötőben a hagyományos 

máltai csónakokban („Luzzu”) gyönyörködhettünk. A kikötő mellett a vasárnapi 

piac is nagyszerű élmény volt, ahol az aznap kifogott halak és tenger gyümölcsei, 

valamint sok-sok helyi termék és ajándék vásárlására is volt lehetőség. Délután a 

„Kék barlangokhoz” látogattunk el, ahol kis csónakokban utazva fedeztük fel a 

barlangok kéklő vízét és koralljait. 

Az utolsó napon elbúcsúztunk a vendéglátó családoktól, és a már ismerős kis piros 

buszunkkal elindultunk a máltai repülőtérre. Sok szép élménnyel hazaérkezve 

mindenki örült, hogy újra láthatja a családját. 
Máté Mariann - szervező pedagógus 
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Civilizációs verseny 

2019. március 29-én rendezték meg 

iskolánkban IX. alkalommal az Országos 

Angol Nyelvi Civilizációs Versenyt. Ebben az 

évben a verseny témája New York volt. Öt 

csapat mérettette meg magát. Először egy 

bemutatót kellett előadniuk, amit egy 

háromtagú zsűri pontozott. Ezután összesen tíz 

feladatot kellett teljesíteniük, állomásonként 

kettőt. Miután minden csapat végigment az öt állomáson, egy kis „büfé” várta 

vendégeinket az ebédlőben, ahol kedvére falatozhatott mindenki. Ezt követően New 

York-i salsát tanulhattunk Kéri Szabolcs és Juhász Amarilla táncművészektől. Végül 

következett az eredményhirdetés, ahol a zsűri kihirdette a legtöbb pontot elért 

csapatot. Az iskolánkat a First Ladies  csapat képviselte. Csapattagok: Nagy Noémi, 

Mucs Rebeka és Lászlók Sára 7.a. Különdíjban részesültek. 

Ugyanezen a napon rendezték meg az V. Megyei Német Nyelvi Civilizációs 

Versenyt is. A versenyre 16 csapat nevezett, a döntőre a legeredményesebb 8 csapat 

kapott meghívást. Az idei verseny témája - DACHL - Länder - a német nyelvű 

országok kultúrája volt. A döntő első részében 

a háromfős csapatok játékos feladatokon 

keresztül adhattak számot tudásukról. A 

verseny második részében az előzetes feladat 

bemutatására került sor. A csapatok egy plakát 

elkészítése segítségével képzeletbeli 

osztálykiránduláson vettek részt, és erről 

számoltak be német nyelven. Iskolánkat a 

Deutsche Mӓdchen - Mánczos Luca, Nagy Zita 

és Nagyfalusi Regina 7. b osztályos tanulók csapata képviselte. 
Gáspár Lili, Visnyovszky Panna 7.a 
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Határtalanul 

Ebben az évben is a Határtalanul program keretében hetedikesként ellátogattunk 

Erdélybe.  Május 23-án egy hosszú utazást követően megérkeztünk első 

állomásunkra, Nagykárolyra, ahol egy gyönyörű gótikus stílusú kastélyt 

csodálhattunk meg. Ezt követően pedig egy kis bekukkantást nyerhettünk Petőfi 

Sándor és Szendrey Júlia kapcsolatába. Következő hely, ahová ellátogattunk, Ady 

Endre szülőfaluja, Érmindszent volt. Estefelé érkeztünk meg szálláshelyünkre, 

Torockóra. Nagyon szép település, kis fehér házikókkal. Másnap korán reggel 

túrázni indultunk a Tordai - hasadékhoz. Személy szerint nekem ez volt a kedvenc 

programom. Ezt követően a tordai sóbányát néztük meg, ahol a sok érdekes 

információ közül talán a legérdekesebb az volt, hogy a só néhány helyen elérheti az 

1 km vastagságot is. Egy kis szabadidőt is kaptunk, amit azzal töltöttünk, hogy 

felültünk egy óriáskerékre, ahonnan tüneményes kilátás nyílt mindenre. A nap végén 

Kolozsvárra látogattunk el, ahol egy templomlátogatást tettünk. Aztán elérkezett az 

utolsó nap. Nagyenyedre érkeztünk először, majd Gyulafehérvárra mentünk. 

Fantasztikusan szépek voltak azok a turisztikai látványosságok, melyeket 

megnéztünk. Aztán Vajdahunyadra látogattunk el, ahol a csodálatos várat 

tekintettünk meg. Ez a program is a kedvenceim közé tartozott. Végül megérkezünk 

utolsó állomásunkra, Aradra. Ott megemlékeztünk az aradi vértanúkról, és 

elénekeltük tiszteletükre a nemzeti himnuszunkat. 

Hosszú utazás után mindenki sok élménnyel és örök emlékkel tért haza. 
Gáspár Lili  7.a 
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Csodás versek 

2019. április 11-én rendezték meg iskolánkban a költészet napja alkalmából az idei 

versolvasó délutánt. Több mint 30 tanuló kedvenc versét hallgathattuk meg. 

Diákjaink mellett Kadlótné Hulitka Julianna és Feketéné Danyi Andrea tanárnők is 

elhozták kedvenc versüket a programra. Igen sok szép verset hallhattunk. A 

hangulatot kellőképpen sikerült megteremteni, remélhetőleg jövőre is ilyen sokan 

jönnek el, hogy megosszák velünk kedvenc verseiket. Az biztos: ez egy örök élmény 

marad.  
Tóth Maja Ajándék 6.d 
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Akikre büszkék vagyunk 

A 2018-19-es tanévben névadónk tiszteletére rendezett ünnepségen május 10-én két 

8. osztályos tanuló és egy pedagógus részesült elismerésben: Szabó Zétény 8. b 

osztályos tanuló Gagarin Emlékplakettet vehetett át,  Kun Máté 8.a osztályos tanuló 

Talent -díjban részesült, Kadlótné Hulitka Julianna pedagógus munkáját Gagarin 

Emlékplakettel jutalmazták. 

Interjú Julika nénivel 

Számított erre a díjra? 

Tantestületünkben nagyon sok olyan pedagógus van, 

aki munkáját nagy precizitással,hozzáértéssel, 

hivatását magas színvonalon végzi. Éppen ezért 

minden évben nehéz döntés csak egy pedagógust 

kiválasztani. Erre nem lehet igazán „számítani”.  

Milyen érzés volt megkapni? 

A Gagarin Emlékplakett  erkölcsi elismerés a kollégák 

részéről. Természetesen nagyon örültem, és 

megtisztelőnek érzem. 

Miért választotta a tanári pályát? 

Nem készültem pedagógusnak, az irodalom és a 

nyelvek szeretete sodort erre a pályára.  

Mióta tanít az iskolában? 

11 éve dolgozom a Gagarinban.  

Szeret itt tanítani? 

Igen. Minden nap egy újabb kihívás. Nincs két egyforma óra, hét, tanév. Nincs két 

egyforma osztály. A tanításon kívül nagyon sok programot, szakkört szervezünk a 

tanulóknak, ahol kipróbálhatják és megmérettethetik magukat. Az érdeklődő és 

tehetséges gyerekekkel pedig öröm együtt dolgozni. 

Miért lett magyar – német szakos? 

Hamar kiderült, hogy humán érdeklődésű vagyok. Szerettem verset mondani, 

műsorokat szerkeszteni, minden érdekelt, ami a kultúrával kapcsolatos. Az általános 

iskolában és a gimnáziumban is legendás tanáraim voltak, akik ezt a kötődést és 

érdeklődést tovább erősítették bennem. Ezért az érettségi után egyértelmű volt, hogy 

magyar-orosz szakra jelentkezem. Az orosz nyelv kötelező oktatásának eltörlése 

után megszereztem a német nyelvtanári diplomámat is.  

Hány osztálya volt eddig? 

Itt a Gagarinban most viszem a harmadik osztályomat, de előző munkahelyeimen 

természetesen több osztályt is elbúcsúztattam. Egykori tanítványaim már szülőként 

köszönnek rám az utcán. 

Hová járt általános iskolába?  
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Zagyvarónán születtem, és a mesés szépségű kis Rónafalu volt gyermekkorom 

színhelye. Az alsó tagozat működött csak itt, összesen 12 tanulóval, egyetlen 

osztályteremmel és egy tanító bácsival.  

Mi volt a kedvenc tantárgya? 

Természetesen az irodalom, de nagyon szerettem a történelmet és a nyelveket is. A 

testnevelés is a kedvenc tantárgyaim közé tartozott. Sokáig versenyszerűen 

röplabdáztam. 

Az eddigi sikerei közül mire a legbüszkébb? 

Természetesen jó érzéssel tölt el, ha tanítványaim szép megyei és országos 

versenyeredményeket érnek el. Az ő sikerük az én munkám elismerése is: Simonyi 

Zsigmond helyesírási verseny, Ladik médiavetélkedő, Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny, Szép magyar beszéd verseny. Büszke vagyok akkor is, ha a 

középiskolában megállják a helyüket. Legfontosabb mindig az aktuális feladat és 

eredmény. Most a Suliújság szerkesztése és a Gagarin Emlékplakett.  

Fürjesi Zsófia és Lászlók Dóra 7.a 

 

Interjú Kun Mátéval 

Milyen érzés volt megnyerni ezt a díjat? 

Nagyon jó érzés volt, hogy én kaptam meg ezt a díjat, és büszke voltam magamra, 

hogy a sok munka és tanulás meghozta a gyümölcsét. 

Számítottál rá? 

Igen, számítottam, mert a tanárok is említették, hogy lehet beküldeni 

versenyeredményeket, és mi megpróbáltuk. 

Szerettél ide járni? 

Igen, mert nagyon jó volt az osztályközösség, 

az órák is jól teltek. 

Mi a kedvenc tantárgyad? 

Mindegyiket szeretem, hiszen a tanárok is 

nagyon jók, de ha egyet kell mondanom, 

akkor a testnevelés. 

Hova mész továbbtanulni? 

A Bolyai János Gimnázium négyéves 

kéttannyelvű osztályában folytatom 

tanulmányaimat. 

Ki segített az iskolaválasztásban? 

Főként a családom, emellett a tanárok, 

osztálytársaim és a középiskolás barátaim egyaránt. 

Mi motivált arra, hogy ilyen sokat tanulj? 

Leginkább az, hogy a tudásomat a jövőben is tudjam hasznosítani. 

Fogsz nyelvvizsgázni? 

Ebben az évben még nem, de a középiskola 9-10. osztályában szeretnék. Most még 

nem tartom olyan fontosnak, hogy letegyem ezt a vizsgát.  
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Miért a táncot választottad szabadidős elfoglaltságodnak? Mióta táncolsz? 

Az egyik barátom miatt kezdtem el. Nyolc éve táncolok az Ifjú Nógrád 

Táncegyüttesben, és a közösség is csodálatos, összetartó, úgyhogy ez is az egyik 

oka, hogy ennyire beleszerettem a táncba. 

Szeretnéd folytatni a néptáncot, van terved vele? 

Igen, most a felnőtt csoportban fogom folytatni, és még sokáig nem is szeretném 

abbahagyni. 

Mióta kosarazol és miért? 

Szintén nyolc éve kosarazom, és a bátyám miatt kezdtem el, és nagyon megtetszett 

ez a sport. Emellett voltak barátaim, akik szintén kosaraztak, úgyhogy ez is motivált 

a jelentkezésre, és ezt is folytatni szeretném sokáig. 

Milyen a kapcsolatod a testvéreddel? 

Vannak időszakok, amikor veszekszünk, de ezen kívül nagyon-nagyon jó a 

kapcsolatunk. Számíthatok rá, és mindent meg tudunk beszélni. Jobb testvérre nem 

is vágyhatnék. 

Mit üzensz az alattad járó gyerekeknek? 

Azt, hogy soha ne adjátok fel, mindig lesznek hullámvölgyek, de mindig fel tudtok 

belőle állni! Tanuljatok még nagyon sokat! 

Mire vagy a legbüszkébb, és mire emlékszel vissza a legszívesebben? 

Bennem nagyon megmaradtak a farsangok, meg az iskolai műsorok. Nagyon jó érzés 

volt, amikor előadtunk valamit és kiállhattunk, hogy mi ezt megcsináltuk. 
Fürjesi Zsófia és Lászlók Dóra 7.a 

Interjú Szabó Zéténnyel 
Milyen érzés volt a Gagarin Emlékplakettet megnyerni? 

Elsős korom óta szerettem volna ezt a díjat elnyerni, mindig 

sóvárogva néztem a díjazott nyolcadikosokat. Ahogy 

nőttem, egyre többet tettem annak érdekében, hogy 

megkaphassam ezt az „úgymond” kitüntetést. Nagyon 

örültem neki. 

Számítottál rá? 

Zsanett néni jelezte a szüleimnek két héttel előtte, hogy én 

fogom megkapni. Ők azonban nagyon csalafinták voltak, és 

eltitkolták előlem. Mondták is, hogy nem baj, ha nem nyerem meg és stb… Aztán 

aznap, amikor megláttam a szüleimet a folyosó végén, tudtam, hogy valami történni 

fog velem ezen a díjátadón. Egyáltalán nem számítottam rá előtte. 

Szerettél ide járni? 

Igen, nagyon szerettem. Szeretném megköszönni az iskolának, hogy egyáltalán itt 

tanulhatok, hiszen nem tartozom a körzethez, és elég nehéz volt a bejutás. Eltelt ez 

a nyolc év, de rengeteg emlékkel, élménnyel és tudással távozok innen. Szerintem a 

Gagarin a környék egyik legjobb iskolája. 

Mi fog a legjobban hiányozni? 

Leginkább a tanárok és a barátaim fognak hiányozni. Nagyon jól összekovácsolódott 

ez a kis csapat. Mindig számíthattunk egymásra, mindenki segítőkész volt, 

köszönöm nekik.  
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Mi a kedvenc tantárgyad? 

A történelem. Tavaly az országos töri versenyen megyei harmadik, idén megyei 

második helyezést értem el, ezen kívül a földrajz versenyen országos tizennegyedik 

lettem. Zsanett néninek szeretném megköszönni ezt a sok-sok támogatást. 

Hová készülsz továbbtanulni és miért? 

A Bolyai János Gimnázium 5 osztályos angol kéttannyelvű előkészítős osztályába 

fogok járni.  A környéken nem találtunk ettől jobb iskolát. Az egri Neumann János 

Gimnáziumban gondolkodtunk még, de a kollégiumok láttán kicsit 

elbizonytalanodtam. A Bolyai azonban nem ismeretlen számomra, hiszen ide járok 

külön németórára. A testvéremtől is pozitív dolgokat hallottam. Várom már, 

kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. 

Miért pont angol? Eddig németet tanultál. 

Megmondom őszintén, az angol nyelv jobban érdekel, jobban tetszik, mint a német. 

Szeretném kipróbálni magam benne, remélem, menni fog. Természetesen ősszel 

szeretném letenni a nyelvvizsgát németből, aztán pedig belevágok az angolba és a 

franciába.  

Mi motivált a tanulásra? 

Elsősorban a szüleim, akik mindig mondták, hogy a tanulás nagyon fontos, és az 

sose veszik majd el belőlem. Nekik is szeretném megköszönni a sok-sok támogatást. 

A bátyám pedig mindig előttem járt, és rengeteget segített. 

Miért kezdted el és miért hagytad abba a trombitálást? 

A testvérem elsős korában kezdett el trombitán játszani, és nekem is nagyon 

megtetszett. Az édesapánk is játszott régen, és szerette volna, ha mi is ezen az úton 

haladnánk. Az elején még megvolt az elszántság, a darabok is könnyűek voltak, de 

ahogy idősebb tettem, kiszerettem belőle. A zenélést viszont folytatom. 

Basszusgitáron játszom egyelőre még csak hobbi szinten, de szeretnék azzal is 

sikereket elérni. 

Sokszor említetted a testvéredet, Kevét. Mennyire jó a kapcsolatotok? 

Mikor kisebbek voltunk, akadtak kisebb-nagyobb afférjaink, de szerintem ez minden 

testvérpárnál előfordul. Később a másfél év korkülönbség egyre kevésbé számított, 

és tényleg mindig ott van nekem, segít, mindig számíthatok rá. Nagyon jóban 

vagyunk, és remélem, leszünk is örökre. Azt hiszem, jobb testvért nem is 

kívánhatnék. 

Mit tanácsolsz az alsóbb éveseknek a következő tanévekre? 

Lehet, hogy ez egy kicsit sztereotipikusan fog hangzani, de tanuljatok! Nagyon sokat 

tanuljatok! Egy jó tipp: ha órán nagyon odafigyelsz, otthon csak át kell olvasnod, és 

nem lesz gondod vele. Én nagyon sok dolgot tudtam elérni, és valamilyen szinten 

sikeres is lettem a tanulás által. Minden feladat egyre nehezebb lesz, de ezeket le kell 

dönteni és hajtani kell. A házi feladatot se felejtsétek el megírni, hiszen az egyfajta 

gyakorlás is. (Én mindig elkészítettem.) A mai világban elengedhetetlen a tanulás 

ahhoz, hogy jó munkahelyed legyen. Kitartást! 
Fürjesi Zsófia és Lászlók Dóra 7.a 
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Tudtad-e? 

4 érdekesség a gránátalmáról  

A gránátalmában 1400 mag is kifejlődhet.  

A gránátalma az egyik legrégebbi 

gyümölcs, amivel az ember eddig 

találkozott. Nem hagyományos almafáról , 

hanem gránátalmafáról szakított gyümölcs.  

A gránátalma jót tesz a bőrnek, a 

keringésnek és az immunrendszernek.   

Tartalmaz vitaminokat, ásványi anyagokat, 

élelmi rostokat.  

Forrás: Internet 
Szlavkovits Hanna, Bíró Nóra 5.b  

A pokol kapuja 

Már több, mint négy évtizede lángol egy 

tátongó mélyedés a közép-ázsiai 

Karakum-sivatag közepén. A 60 méter 

széles és 20 méter mély kráter 1971-ben 

jelent meg egy rosszul sikerült szovjet 

bányafúrás következtében. A kísérlet 

során elértek egy nagyméretű földalatti 

gázkamrát, a felszín beomlott, ezzel 

megnyitva a metánnal telített óriási 

lyukat. 

A geológusok úgy döntöttek, hogy el 

kell égetni a kamrából szivárgó földgázt. Arra számítottak, hogy miután 

meggyújtják, a gáz teljes mennyisége néhány hét alatt elég. Azóta is várják ezt a 

pillanatot. A szovjet szakemberek alaposan alábecsülték a nyílás méreteit, a katlan 

ugyanis máig nem aludt ki. Csak találgatni lehet, mekkora mennyiségű gáz égett el 

eddig, illetve mennyi tartalékkal rendelkezik még. 

A helyi lakosok által "A pokol kapujának" nevezett képződmény érdekes 

látnivalóval szolgál az arra tévedő maroknyi turistának. A Darvaza falu közelében 

fekvő látványosság Türkmenisztán középső részén, Közép-Ázsia szinte alig lakott, 

nehezen megközelíthető sivatagi területén található. 

Az izzó gödörből kiáramló hőség csak néhány percig elviselhető, érdemesebb 

távolabbról szemlélni a lángoló üstöt, mely főként éjszaka nyújt "pokoli" látványt. 

Forrás : Internet 
Demeter Laura 7.a 
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Veszélyes utakon az iskola felé 

 

Az iskolába járás nem mindig olyan 

egyszerű, mint ahogy mi gondoljuk. India, 

Kína, Indonézia és Kolumbia egyes 

területein például igen nehéz dolguk lehet a 

gyerekeknek. 

A kínai Gulu-ban lévő iskolához egy 

meredek sziklafalon kell átmászni, ami igazi 

életveszély. Emellett ez az út nem is rövid, 

körülbelül 5 órás, és az sem könnyíti meg a 

diákok dolgát, hogy az ösvény alig fél méter 

széles. 

 

 

Egyes indiai gyerekek a Himaláján keresztül 

jutnak el az iskolájukba. Szerencséjükre ez 

egy bentlakásos iskola, szóval ezt az utat nem 

kell minden nap megtenniük, de még így is 

rettenetes körülmények között gyalogolnak a 

jeges hágókon keresztül évi több 

alkalommal. 

 

 

Sok filmben szerepelnek a folyók felett 

átívelő függőhidak, de ez nem csak a fantázia 

szüleménye. Az indonéz diákok széles és 

sebes vizű folyók felett jutnak keresztül ilyen 

kötélhidak segítségével. A kisebbeknek 

segítenek a felnőttek, ha félnek elindulni, 

vagy esetleg útközben megijednek. 

 

 

800 méter magasról lecsúszni egy 

kötélpályáról szintén emberpróbáló feladat. 

Kolumbiában az iskolások így kelnek át a 

Rio Negro folyón. A kötélpályára erősített 

hurokba ülnek bele, és jól megkapaszkodnak, 

nehogy a mélységbe zuhanjanak. 

 

Forrás: Internet 
Al-Assaf Meymoona  5.a 
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Sikolts, száguldj, zuhanj, repülj! – A világ legjobb vidámparkjai 

PortAventura, Spanyolország 

Európa leggyorsabb hullámvasútjával (135 km/h) együtt a 

barcelonai reptértől fél órára fekvő PortAventura Park 

harminc attrakcióval várja látogatóit. A vidámparkban 

elbarangolhatunk Kínába, a vadnyugatra, Mediterrániába, 

Mexikóba, Polinéziába, és sorra próbálhatjuk ki, milyen vad 

kanyonban száguldani, miközben vízágyúval lőnek, Indiana Jones-ként a 

pirotechnikus Tűz Templomában kincset keresni, lélekvesztő bányászvasúton 

repeszteni, szabadesés-toronyból utolsó imát mondani, zombik elől menekülni vagy 

a hajmeresztő, nyolc átfordulásos Dragon Khan hullámvasúton köszönni újra a 

reggelinek. 

A park számos kiváló étteremmel is várja az immár újra üres gyomrú és pihenésre 

vágyó felnőtteket és temérdek izgalmas gyerekjátékkal (kalózkaland, labirintus stb.) 

a kisebbeket. 

Canada's Wonderland 

A csodaföld százharminc hektáron fekszik, és kétszáz attrakciójával, 68 vasútjával 

(beleértve 16 hullámvasutat) valamint vízi parkjával Kanada 

legnagyobb vidámparkja. Kivitelezői nem feledkeztek meg a 

lélegzetelállító tájról sem, így sok játék beépül a környezetbe, 

mint például a 81 ezer négyzetméteres vízipark is. Kanada 

legmagasabb és leggyorsabb hullámvasútja, a már kinézetében is 

hátborzongató Leviathan is ott található, amely 70 méter magasra repít fel, és eléri a 

124 km/h sebességet is. A parkot régen a Paramount Pictures üzemeltette, így 

számos attrakció a filmgyárhoz kötődik és kialakításában ötvözi a nemzetköziséget 

(a bejárat egy nemzetközi utcával kezdődik, felvonultatva a világ számos csodálatos 

helyét), fantáziavilágokkal, mesehősökkel és múltidéző atmoszférával (középkori 

szekció). 

Universal's Islands of Adventure, Amerika 

Harry Potterrel, a Marvel szuperhőseivel vagy épp Jurassic 

Parkban őrjönghetsz ebben a hatalmas orlandói élményparkban. A 

villámsebhelyes szekcióban elfelejtheted, hogy valaha is mugli 

voltál: bevásárolhatsz az Abszol úton, seprűn repülhetsz, 

sárkányokkal viaskodhatsz és rosszban sántikálhatsz a Roxfort titkos útjain is, 

miközben elképesztően élethű technikai megoldásokkal robbannak mágikus lények 

az arcodba. 

Ha a varázslógéneken kívül más mutációval megáldott lények is érdekelnek, akkor 

együtt szelheted a felhőkarcolók tetejét Pókemberrel 3D-s szemüvegben, de ha 

gyorsan szeretnél megszabadulni az elfogyasztott hamburgerektől, akkor 

rápöröghetsz a hihetetlenül gyors Hulk Coasterre, vagy dinóknak integetve 

zuhanhatsz vízesésbe a Jurassic Park River Adventure ultramodern prehisztorikus 

minitúra keretein belül. 

Forrás: https://player.hu/eletmod/a-vilag-legjobb-vidamparkjai/ 
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Lászlók Dóri 7.a 

Ajánló 

Nyár, Tarján... Látnivalók? 

Ha már majd megsülsz a nyári melegben, 

vagy csak szimplán unod a folytonos 

otthonülést, itt van néhany látnivaló és 

kirándulóhely számodra! 

Dornyay Béla Múzeum: Széles körű 

állandó kiállítások, valamint igényes, 

gazdag anyagú időszakos kiállítások 

várják a látogatókat a salgótarjáni 

Dornyay Béla Múzeumban. 

Bányamúzeum: Az ország első, föld 

alatti bányamúzeuma, mely egy egykor működő bányarendszerben kapott helyet.  

Cipőmúzeum: A sportcipők tulajdonosai mind részt vettek a már több éve, 

Somoskőben megrendezett Ugrógálán. A lábbelikben elfér 61 világrekord, 25 

világbajnoki cím és 8 olimpiai bajnokság, győzelem is..  

Boszorkánykő: Különös formájú szikla Salgótól pár száz méterre, melyre geológiai 

tanösvény vezet fel. 

Salgó vára: Salgótarján egyik névadója és egyik legmagasabban fekvő 

nevezetessége. 

Medves-fennsík: Nálunk található Közép-Európa legnagyobb területű 

bazaltfennsíkja. 

Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet: Vidékünk egyedülálló természeti értékeit 

vigyázza a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet. 

Kercseg-lapos: Közkedvelt kirándulóhely 

Salgótarjántól néhány kilométerre. 

Margit-kápolna: A legenda szerint a 

kápolnát Szent Margit emeltette édesapja, 

IV. Béla király a tatároktól való 

megmenekülésének emlékére a XIII. 

században. Margit nevét viseli a csúcsra 

vezető út melletti forrás is. 

Ipolytarnóci Ősmaradványok 

Természetvédelmi Terület: Ahol 

megelevenedik vidékünk 20 millió évvel 

ezelőtti állapota. 

Remélem, minél többen meglátogatjátok ezeket a helyeket, és sok új élménnyel 

fogtok gazdagodni! 
Tóth Maja Ajándék 6.d 
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Filmajánló 

Egy kutya négy élete 

Bailey egy pajkos kiskutyaként jön a világra, története 

pedig egy szerető kisfiú karjaiban kezdődik. A 

tapasztalatlan gazdi és a játékra mindig kész eb 

hamarosan elválaszthatatlan barátokká válnak, akik 

feltétel nélkül elfogadják egymást. Megannyi izgalmas 

kalandot élnek át együtt, miközben Bailey arra a nagy 

kérdésre keresi a választ: mi lehet a létezése célja, mi 

keresnivalója van az emberek között. 

Ahogy múlnak az évek a már aggastyán korba lépő 

Bailey tudja, hamarosan el kell búcsúznia a számára 

legfontosabb személytől, akivel élete minden egyes 

napját megosztotta. Ám ekkor megtörténik a csoda, és 

egy újabb kölyökkutya testében születik újjá. Később 

aztán egy újabb és megint egy újabb eb bőrébe bújva 

éli mozgalmas, vidám és meghitt pillanatokkal teli 

életét. Vándorlásai során számos gazdit tanít meg nevetni és szeretni, mialatt 

próbálja megérteni, milyen küldetéssel született a világra.  
Szlavkovits Hanna, Bíró Nóra 5.b 

Unalom kizárva! 
Esetleg unatkozol a nyáron? Akkor ezzel a 20 tippel segítek neked, hogy tartalmasan 

töltsd el a vakációt. Itt az idő: 

– képeslapot készíteni rokonoknak vagy barátoknak 

– limonádét készíteni 

– naplementét és a napfelkeltét nézni 

– lemosni az autótokat 

– jó tettet végrehajtani 

– elmenni a piacra valakivel a családból 

– éjszakai sétára indulni 

– szalonnát sütni 

– kerti bowlingot rendezni palackokkal, vizes lufival 

– zoknibábot készíteni 

– krétarajzot készíteni járdára 

– fűben feküdni és felhőket bámulni 

– megnézni az augusztus 20-i tűzijátékot 

– keresztül rohanni egy locsolón 

– felmászni egy kilátóhoz 

– régi családi fotókat nézegetni 

– papírrepülőt hajtogatni és versenyeztetni őket 

– nyári naplót készíteni mindarról, amit a listáról megcsináltál!  
Vojtkovszky Lea 6.d 
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Jó étvágyat! 

Hűsítő koktélok a nyári napokra 

Dinnyés limonádé 

Hozzávalók: 

– közepes méretű fél dinnye 

– ízlés szerint citromlé 

– jégkocka 

– szódavíz (elmaradhat) 

A dinnyét kockázd fel! A felét mixeld össze a 

citromlével, majd töltsd üvegkancsóba! Ha 

szükséges, adj hozzá szódavizet! Jégkockákkal 

töltsd meg a poharakat, oszd el egyenletesen a 

dinnyedarabkákat, majd öntsd rá a citromos 

dinnyelevet! Citrom- és dinnyeszeletekkel, 

mentalevelekkel díszítsd az extrafinom dinnyés 

koktélt!  

Gyümölcsös álom  
Hozzávalók: 

– 7 dl ananászlé 

– 7 dl meggylé 

– 1 l Canada dry gyömbér üdítő 

– 15 dkg magozott friss vagy fagyasztott meggy 

– jégkocka 

– lime-szeletek 

Mixeld össze az ananászlevet a meggylével, majd öntsd fel a gyömbérrel! Töltsd a 

koktélt nagyobb üvegkancsóba, add hozzá a gyümölcsöket! Hagyd a 

hűtőszekrényben 1 órát állni, hogy jól lehűljön! Koktélos poharakat tölts meg 

jégkockával, öntsd rá az üdítően friss koktélt! 

Mentás ananászos koktél 

Hozzávalók: 

– 7 dl ananászlé 

– 7 dl szódavíz 

– 2 citrom kifacsart leve 

– 2 lime fölszeletelve 

– friss mentalevelek 

Az ananászlevet engedd föl a szódavízzel, keverd hozzá a citromlevet! Töltsd meg 

a koktélos poharakat jégkockákkal, öntsd rá a keveréket, tégy bele ízlés szerint lime-

szeleteket és mentaleveleket! Szívószállal kínáld! 
Demeter Laura, Visnyovszky Panna, Gáspár Lili 7.a 
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Humor 

Német humor 

Eine Blondine sitzt bei Günther Jauch. 

Sie ist bei der Millionenfrage, die lautet: "Welcher 

Vogel baut kein Nest?" 

A) Der Specht 

B) Die Amsel 

C) Der Kuckuck 

D) Die Drossel 

Blitzschnelle Antwort: "C!" 

Alle applaudieren, Günther Jauch gratuliert und fragt: "Haben Sie das geraten oder 

gewußt?" 

Darauf die Blondine: "Herr Jauch, jedes Kind weiß doch, dass der Kuckuck in der 

Uhr wohnt!" 

Forrás: Internet 
Kiss Viktória 5.b 

English jokes 

1. What is a Maths teacher’s favourite 

sum?          -Summer 

2. When do you go at red and stop at 

green?… When you’re eating a 

watermelon. 

3. What does the sun drink out 

of?… SUN glasses 

4. What did the beach say as the tide 

came in?… Long time no sea. 

5. What do you call a french guy in 

sandals?… Phillipe Phloppe. 

6. How do bees get to summer 

school?… By school buzz! 

7. How do you catch a 

monkey?… Climb a tree and act 

like a banana. 

8. What do you call a fish with no 

eyes?… A fsh. 
Fürjesi Zsófia 7.a 
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Divatsarok 

 

Overálok: Ha lesz ruhadarab, ami meghatározza a 

szezont, akkor az az overál, neon színekben is divatosnak 

számít most. Ezen kívül még fehér, zöld és bézs 

színekben lesz látható a kifutókon. Nem csak azért fogjuk 

imádni, mert egy aránylag kényelmes és lenge ruhadarab, 

hanem azért is, mert garantáltan sikkes kinézetet 

kölcsönöz mindenki számára. 

 

 

Pliszé: Ebben az évben nagyon nagy divattá vált a pliszé 

(vagy pliszírozott) szoknya. Mindenfajta színben és 

hosszúságban meg lehet majd találni az üzletek polcain. 

Szépek, nőiesek, légiesek és könnyen variálható 

ruhadarabok 

 

Cargo nadrág: Ismét újabb fazonnal bővül a nadrágok 

trendje, ami nem más, mint a kényelmességről és 

lazaságról híres cargo. Az átmeneti időszakokban 

tökéletes öltözéket biztosít, ráadásul a tervezők nagyon 

nőies darabokat is piacra dobtak. 

 

 

Rojtok: Az előző év meghatározó eleme volt a cowboy 

csizma, idén pedig egy másik western-ihletésű trend 

köszönt be: a rojt. Gyakorlatilag mindenre kerülnek 

rojtok, a dzsekiktől kezdve a szoknyákon át a 

kézitáskákig. 

 

Gáspár Lili 7.a 

 

18 



Törd a fejed! 

Rejtvények kicsiknek és nagyoknak 

Rejtvény kicsiknek: 

   1      1. Tavaszi ünnep 

2. Télen esik, tavasszal olvad 

3. Egy évszak 

4. Tavaszi hagymás virág 

5. Nincsen…. tövis nélkül 

6. Húsvétkor ezt festjük 

7. …ága, barackfa virága 

 

   2       

 3        

4         

   5      

6         

 7        

 
Megfejtés:……………………………………………. 

Rejtvény nagyoknak: 

 

 

1. Ebben laknak a méhek 

2. Tavasszal nyíló lila színű virág 

3. Pillangó 

4. Egy … nem csinál nyarat 

5. Ezekből lesz az őszi avar 

6. Friss szinonímája 

7. Orroddal érzékeled  

  

Megfejtés:……………………………………………………….. 
Fekete Réka Boglárka 5.a 

 

 

 

 

 

    1      

    2      

 3         

   4       

  5        

  6        

7          

19 



Művészet 

Elballagsz… 

Hallod a csengőszót, 

Tudod az utolsót 

Legalábbis ezen a helyen, 

Mit kívántál, hogy ne legyen. 

 

Jön a sok gondolat. 

S mielőtt elmegy a vonat, 

Az éveket megköszönöd,  

Mert ezt súgja az ösztönöd. 

 

Elballagsz, elhagyod az iskolád, 

De valahol reméled, hogy megbocsát. 

„Nem hiányzik˝- gondolod, 

De egyszer fog, ezt jól tudod. 

 

S megérted, amit a felnőttek mondtak, 

Azt amire a gyerekek vállat vontak. 

„Élvezd amíg még lehet!˝ 

Ugyanez megtörtént veled. 

 

Furcsa érzés, mert eddig utáltad, 

De most, hogy elmész és más jön utána, 

Hiányzik, de csak egy kicsikét. 

Szidalmaznád még mindig kicsiként? 
Al-Assaf Meymoona  5.a 

 

Helyreigazítás 

Az előző számunkban megjelenő Hóvirág című cikk szerzője Szlatkovits Hanna 5.b 

osztályos tanuló. 

 


