
 

ÜNNEPLŐ TAVASZ 

A tavasz a természet ébredése, zöldellnek a fák, eltűnik a hótakaró, felélénkül az 

élet, s levesszük a nagykabátot. A reggelek egyre inkább világosabb ruhába 

burkolóznak. Ebben az évszakban szeszélyesebbé válik az időjárás, és hosszabbodni 

kezdenek a nappalok. 

Számos jeles nap áll a naptárban márciustól júniusig, köztük a húsvét, a keresztény 

világ egyik legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadására emlékeznek mindenhol a 

templomokban. Húsvét hétfőjén a férfiak locsolkodni járnak a lányokhoz, 

asszonyokhoz, ezért cserébe hímes tojást és pénzt kapnak. 

Május első vasárnapja az édesanyáké. Ezen a napon a gyerekek ajándékot készítenek 

az óvodában, iskolában, és szív alakú csokoládékkal vagy virággal lepik meg 

édesanyjukat. Ezt a szép szokást más országokban is megtalálhatjuk. 

Tavasszal van a gyerekek 

kedvenc ünnepe, a 

gyermeknap is. A 

hagyomány Törökországból 

ered. Magyarországon 1931 

óta ünneplik, 1950-től május 

utolsó vasárnapján. Ilyenkor 

a gyerekek ajándékot kapnak 

szüleiktől, rokonaiktól. 

A következő keresztény 

ünnep a pünkösd, melyet a 

húsvét utáni hetedik 

vasárnapon és hétfőn 

ünneplünk. Pünkösd hétfő 

Magyarországon 

munkaszüneti nap. 

Mi nagyon szeretjük a 

tavaszt, többek közt a sok-

sok gyönyörű, jeles nap 

miatt. 

Visnyovszky Panna, Gáspár Lili 5.a 
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Velünk történt 

Szerepeltem a március 15-ei műsorban 

Kati néni a téli szünet után azzal fogadott 

minket, hogy a március 15-ei műsort mi adjuk 

elő. Izgatottak voltunk, hogy milyen szerepeket 

kapunk. Felelevenítettük a 48-as eseményeket. 

A műsor versekből és egy színdarabból állt. 

Nagyon sokat gyakoroltunk. Először csak 

olvastuk, majd amikor mindenki megtanulta a 

szövegét, szerepét, a helyszínen is elpróbáltuk. 

Hogy mindenki halljon minket, a színdarabot a 

stúdióban playbackre vettük fel. A főpróbára 

elhívtuk a szüleinket is, akik a próba végén megtapsoltak minket, és nagyon büszkék voltak 

ránk. 

Elérkezett a nagy nap; a szereplés napja. Mindannyian ünneplőben jöttünk. Az ingünkre 

kokárdát és egy Petőfi Sándort ábrázoló jelvényt tűztünk. Az iskola tanulói zenére vonultak 

le, és foglalták el helyüket. Műsorunkat a Himnusz és a Szózat foglalta keretbe. Két jó 

hangú nyolcadikos tanuló is olvasott fel narrátor szerepet. 

A műsort mindenki kitörő lelkesedéssel fogadta. Az igazgató néni megdicsért, és még 

sokan jöttek nekünk gratulálni. Nagyon örültünk, szép napunk volt. 

4.c osztály 

GAGARIN DIÁKKÖR 

Iskolánkban második alkalommal került megrendezésre a Társadalomtudományi 

Diákkör. Április 24- én 14 órakor a 34-es teremben irodalmi és történelmi témájú 

előadásokon vehettek részt az odalátogatók. 14 prezentációt láthattak és hallhattak 

az érdeklődők. 

Ünnepeink közül a húsvétról és az anyák napjáról készültek prezentációk. A 200 éve 

elhunyt Arany Jánosra emlékeztünk balladáival, Arany és Petőfi barátságáról készült 

bemutatóval. Történelmi témájú előadások között a következőket hallhattuk: népünk 

bevonulása a Kárpát - medencébe, Mátyás királyunk uralkodása, valamint a 

holokauszt. A görög isteneket és az iszlám tanait is megismerhették a kíváncsi 

hallgatók. Kedvencem Márkus Boglárka 7.a osztályos tanuló I. világháborúról szóló 

bemutatója volt. Bogi dédnagyapja életétől, fogságáról, hőstetteiről mesélt élvezetes 

prezentáció formájában. 

Mind a diákok, mind tanáraink szép élményekkel gazdagodtak ezen a tartalmas 

délutánon. 

Országh Bence 7.a 
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A víz világnapja 

1993. március 22-e óta a világ minden táján 

ünneplik a víz világnapját. Mivel a Föld 

vízkészlete nem kifogyhatatlan, és a világon már 

majdnem minden vizünk szennyezett, ezért 

nagyon kell figyelnünk arra, hogy helyesen 

bánjunk vele; ne pazaroljuk, ne szennyezzük. A 

2017-es szlogen erre a problémára figyelmeztet 

minket: „Szennyvizek? Tiszta vizet!” Évente 

nagyon sok gyermek és felnőtt betegedik meg vízszennyezés miatt. Ennek leggyakoribb okai: 

a mezőgazdaságban használt műtrágya a talajvízbe jutva mérgezi ivóvíz készleteinket; a 

tavainkba, folyóinkba engedett nagy mennyiségű szennyvíz miatt egyre korszerűbb és 

hatékonyabb szűrő-, és víztisztító berendezések használata szükséges ahhoz, hogy megfelelő 

tisztaságú ivóvíz folyjon a vízcsapokból otthonunkban. 

Iskolánkban különböző programokkal ünnepeltük a víz világnapját. A képen a 6.c osztály 

fogyasztja az általuk kialakított ,,Vízbár” választékát, a különféle márkájú egészséges 

ásványvizeket. 

Molnár Hanna 6.c 

Angol és Német Civilizációs Verseny a Gagarinban 

2017.március 31-én immár hetedik alkalommal 

került megrendezésre iskolánkban az Országos 

Angol Nyelvi és harmadik alkalommal a Megyei 

Német Nyelvi Civilizációs Verseny. 
A versenyt a diákok zenés angol és német nyelvű 

műsorral vezették fel. A rendezvény elején 

Dániel Zoltán alpolgármester és Simon Tibor, a 

Tankerület igazgatója köszöntötte a 

megjelenteket.  

Mindkét megmérettetés hasonló tematikára épült. Az angol versenyen a diákoknak 

először Angliához kötődő híres személyeket kellett bemutatniuk kötetlen formában, 

majd egy virtuális angliai utazás során Quiz - kérdéseket kaptak történelem, földrajz, 

zene és kulturális témakörben. 

A német verseny megyei szintű és három előfordulós volt, melyre 8 csapat jutott a 

döntőbe. A verseny Németország kultúrájának, földrajzának, spotjának 

megismerésére adott lehetőséget. 

A felkészítő tanárok a verseny időtartama alatt szakmai megbeszélésen vehettek 

részt. 

A német nyelvi verseny lebonyolításában én is segítettem. A sok gyakorlásnak és 

felkészülésnek köszönhetően szép eredmények születtek. 
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Angol nyelvi helyezések: 

1. helyezés Tudor Ladies - Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola, Budapest 

2. helyezés Gryffindor Students - Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi 

és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Budapest 

3. helyezés Com Kids - Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű 

Gimnázium, Székesfehérvár 

Különdíj The Crickets - Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium, 

Salgótarján 

Német nyelvi helyezések: 

1. helyezés Kobolde - Beszterce - lakótelepi Tagintézmény, Salgótarján 

2. helyezés B-Gy. Dózsa 8. – Balassagyarmati Dózsa György Általános 

Iskola, Balassagyarmat 

3. helyezés Feuer – Kiss Árpád Általános Iskola, Balassagyarmat 

Gratulálunk nekik, és a jövőre nézve sok sikert kívánunk számukra! 

Megyeri Ajna 7.b 

Versolvasó délután az iskolánkban 

2017. április 11-én ismét megrendezésre 

került a versolvasó délután, a magyar 

költészet napja tiszteletére. A felső tagozatos 

tanulók szép számban vettek részt 

felolvasóként és a hallgatóság soraiban is.  

Arany János, József Attila, Ady Endre, 

Szabó Lőrinc, Váci Mihály művei mellett 

elhangzott többek között Varró Dániel, 

Szepesi József, Tóth Krisztina, Beney 

Zsuzsa egy-egy verse is. A képek tanúsága 

szerint jó hangulatban töltöttük el ezt a 

délutánt.  

József Attila munkásságának a díjak, kitüntetések mellett talán a legnagyobb 

elismerése, hogy 1964 óta az ő születésnapján ünnepeljük a magyar költészetet. 

Példát mutatva ezzel a világnak, hisz a költészet világnapját csak 1999. március 21. 

óta rendezik meg. 

A költő és az ember rövid életútján megjárta a mélységet, de magasba, a csillagokba 

csak az utókor repítette. 

Idén a versünnepen Arany Jánosra is nagyobb figyelem irányul, mert 2017 Arany-

emlékév, a költő születésének 200. évfordulója tiszteletére. 

Gyetvai Jázmin 7.c osztályos tanulótól is hallhattunk egy szomorú, de szép verset, 

amit a Művészet rovatban olvashattok.  

Szepesi Attila 7.b 
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Természettudományos Diákkör 

 Április 26-án, egy szerdai délutánon 

került megrendezésre az ötödik 

Természettudományos Gagarin 

Diákkör.  A rendezvény első részében 

a környezettel kapcsolatos 

előadásokat láthattunk.  A második 

részben pedig az izgalmas fizikai és 

kémiai kísérletek következtek, mint 

például a lángoló kéz, illetve a 

titkosírás.  A délután összességében nagyon jól sikerült, valamennyi kísérlet sikeres  

volt. A jelen lévő szülők és gyerekek is élvezték a bemutatókat.  Jó volt látni, hogy 

ilyen sokan érdeklődnek a természettudományok iránt.  Aki nem volt ott ezen a 

színvonalas eseményen, az bánhatja, mert nem csak a látványos részekről maradt le, 

de a zsíros kenyérevésből is kimaradt.  Jövőre viszont ismét mindenkit szeretettel 

vár a Gagarin diákkör. 

Sótér Fruzsina 8.a 

Búcsúzás 

Azt hittük, az első napok lesznek a legnehezebbek, de tévedtünk, az utolsók azok. 

Ha akkor ezt mondták volna nekünk, mikor beléptünk az iskola kapuján, biztos nem 

hittük volna el. Pedig igaz. 8 év nagyon sok idő, mégis olyan, mintha csak tegnap 

lett volna, mikor először találkoztunk egymással. 

Az elején még félénkek és kíváncsiak voltunk. Sokat hibáztunk, és kerültünk nehéz 

helyzetekbe. Ma már csak nevetünk az akkor még borzalmasnak tűnő dolgokon. 

Mindegy, hogy miről volt szó, mindig ott voltunk egymásnak és segítettünk. Nagyon 

sok mindenen mentünk keresztül. Voltak napok, amikor jó, példamutató osztályként 

viselkedtünk, akikkel könnyű volt dolgozni az órákon. Viszont legtöbbször 

hangosak és elevenek.  Osztálykirándulásaink mindig emlékezetesek maradnak, és 

bár néha nem minden úgy alakult, ahogy terveztünk, mindig ki tudtuk hozni a 

helyzetből a legjobbat. Aztán ott voltak az unalmas hétköznapok, amelyek csak a 

tanulásból álltak, de ezt is átvészeltük valahogy. Egymást nézve, kicsit félve, de váll-

vállvetve küzdöttünk a sok – sok tantárgy elsajátításával. Sokat sírtunk, nevettünk, 

vesztünk össze, és megtanultunk megbocsátani.   

Csak egy osztály, egy közösség voltunk, amelyről néhányan túl jókat hittek, később  

sokan azt gondolták, tévedtek… És rajtunk kívül senki sem tudja, kik voltunk 

valójában. 

Pádár Nikolett és Lőrik Kitti 8.a 
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Az űrhajózás világnapja 

1961. április 12-én a Szovjetunióban Föld körüli pályára bocsátották a világ első 

embert szállító űrhajóját, fedélzetén Jurij Gagarin repülő őrnaggyal. Iskolánk ezen a 

napon emlékezik meg névadónkra, Jurij Gagarinra. 7 -8. osztályos diákjaink 

színvonalas műsorral készültek. Az ünnepségen adták át a Gagarin- plakettet és a 

Talent- díjat. Gagarin-plakettet két pedagógus és egy diák kapott: Baráth Árpádné, 

Helénke néni, Mravcsik Sándor pedagógusok és Fülepi Dávid tanuló. A Talent- díjat 

Dobos Zétény kapta. Gratulálunk! 

Fürjesi Zsófia 5.a 
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Akikre büszkék vagyunk 

Gagarin-Plakett 2017 

Interjú a díjazott 

pedagógusokkal: Baráth 

Árpádnéval és Mravcsik 

Sándorral 

Nagyon meglepődött? Számított 

a díjra? 

Helénke néni: Nem 

számítottam rá, és 

meglepődtem. Köszönöm a 

kollégáimnak, hogy rám szavaztak. 

Sanyi bácsi: Nem számítottam rá. Meglepődtem valóban, mert igaz, hogy itt 

dolgozom a Gagarinban 2004 óta, de mióta összevonásra kerültek a város 

intézményei, azóta azok vezetésében veszek részt. Tehát nem kimondottan csak 

gagarinos vagyok. 

Hogy ünnepelték meg a nagy sikert? 

Helénke néni: Otthon ünnepeltünk, szűk családi körben, ennyi. 

Sanyi bácsi: Tulajdonképpen nem ünnepeltük. Örültem neki, meg a családom is, de 

semmi ünnepséget nem rendeztünk. 

Hogy reagált a családja? 

Helénke néni: A kitüntetésre? Meglepődtek, örültek, gratuláltak.  

Sanyi bácsi: Örültek neki. 

Mennyi ideje tanít, dolgozik itt, és mik a tervei a jövőre? 

Helénke néni: Ebben az iskolában 30 éve dolgozom, még egy évem van, és utána 

nyugdíjba megyek. 

Sanyi bácsi: 2004 július 1-én kerültem a Gagarinba Zagyvarónáról, miután azt 

bezárták. Akkor még Gagarin nevű iskola volt. Ide igazgató-helyettesként kerültem, 

azóta vagyok itt. Jövőbeli terveim: az intézményeket (a Gagarint is beleértve) 

szeretném a jövő kihívásainak megfelelően irányítani, és segíteni a tagintézmény-

vezetők munkáját. 

Nagyon meglepődött, hogy két Gagarin-díjas pedagógus lett? Erről mi a véleménye? 

Helénke néni: Általában egy Gagarin-plakettet szoktak kiadni, de idén lehetőség 

volt arra, hogy kettőt is kiadjanak, és nagyon büszke voltam arra, hogy Mravcsik 

Sándor igazgató úr volt az, akivel együtt kaptam meg ezt a díjat. 

Sanyi bácsi: Nem első alkalommal volt már ez, hogy két díjazott lett. Váratlan volt 

azért persze, hogy ketten is lettünk. 

Olvassa–e ön az iskolaújságot? 

Helénke néni: Igen, szoktam olvasni az iskolaújságot, és a gyerekeknek is szoktam 

propagálni, ajánlani. 

Sanyi bácsi: Ha kezembe kerül, akkor át szoktam nézni. 

Megyeri Ajna 7.b 
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Interjú a 2016-17. tanév Gagarin- plakettet és Talent- díjat nyert 

tanulóival 

Milyen érzés volt, amikor a díj kiosztásakor kimondták a neved? 

Dobos Zétény: Már a díj előtti körülírásból sejteni lehetett, hogy kinek a nevét mondják ki, 

és amikor tényleg kimondták a nevemet, az nagyon felemelő érzés volt számomra. 

Fülepi Dávid: A díj megnyerése előtt, amikor elmondták a versenyeredményeket és általános 

tulajdonságokat, gondoltam, hogy én kapom a díjat és mikor kimondták a nevemet, nagyon 

örültem. 

Büszke vagy-e a versenyeredményeidre?  

Dobos Zétény: Igen, büszke vagyok a versenyeredményeimre, mert megdolgoztam értük, és 

szerintem szép eredmények születtek. 

Fülepi Dávid: Igen, büszke vagyok rájuk, mert sokat gyakoroltam és készültem a jó 

helyezésekért. 

Melyik versenyeredményedre vagy a legbüszkébb? 

Dobos Zétény: A legbüszkébb arra az eredményemre vagyok, amikor tavaly a 

Tudásbajnokságon országos első helyezést értem el. 

Fülepi Dávid: Én a tavalyi Országos Kémia Versenyen elért első helyezésemre vagyok a 

legbüszkébb.  

Szeretsz-e tanulni? 

Dobos Zétény: Ez egy érdekes kérdés. A tanulás nem a kedvenc elfoglaltságom, de 

megtanulom, amit kell. 

Fülepi Dávid: Szeretek tanulni és utánanézni dolgoknak. 

Milyen érzés nyolcadikosnak lenni? 

Dobos Zétény: Amíg nem voltam nyolcadikos, úgy tekintettem rájuk, hogy milyen jó lehet 

nyolcadikosnak lenni, de valójában csak több program és teszt van, mint a többi évfolyamon. 

Fülepi Dávid: Régebben felnéztem a nyolcadikosokra, most hogy én is az vagyok, jó érzés, 

de nem nagy különlegesség számomra. 

Várod-e a ballagást? 

Dobos Zétény: Igen, várom, mert az egy szép alkalom lesz, bár el kell búcsúznom 

osztálytársaimtól. 

Fülepi Dávid: Várom is, meg nem is, mert új embereket ismerhetek meg, de szomorú is 

vagyok, mert el kell hagyni ezt az iskolát és az osztálytársakat. 

Hiányozni fog-e az iskola és az osztálytársaid? 

Dobos Zétény: Igen, hiányozni fog pár barátom, akik 

nem ugyanabba az iskolába fognak járni, mint én. 

Fülepi Dávid: Igen, hiányozni fognak, mert nem 

minden nap fogok találkozni velük. 

Olvasod-e a suliújságot? 

Dobos Zétény: Igen, el szoktam olvasni. 

Fülepi Dávid: Igen, szoktam olvasni. 

Gáspár Lili és Visnyovszky Panna 5.a 
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Ismerd meg! 

Vendégünk volt AL GHAOUI HESNA 

2017. május 5-én  Al Ghaoui Hesna 

külpolitikai újságíró, televíziós, 

dokumentumfilmes látogatott el 

iskolánkba a Kis újságírók meghívott 

vendégeként.  Hesna riportfilmjeivel 

kétszer nyerte el a Kamera Hungária 

díjat, a libanoni palesztin 

menekülttáborról készített riportjával 

harmadik helyezést ért el a CNN World 

Report pályázatán. 2011-ben megkapta 

a Prima Primissima díjat. Idén áprilisban a Magyar Tehetség Nagykövetévé 

választották. 

Volt gagarinosként örömmel fogadta meghívásunkat, s két tartalmas órát töltött el 

nálunk. Az épületbe belépve számos kedves emlék jutott eszébe, s örömmel nézte 

megújult, színesre festett iskolánkat. Még az ebédlőbe is bekukkantott, hogy 

beszippantson egy kis menza-illatot….  

Izgalmas előadást tartott munkájáról, videórészletet vetített le Bábel – Hesnával a 

világ című műsorából, majd lehetőséget adott az érdeklődő tanulóknak, hogy 

kérdéseket tegyenek fel. Sokan sokat kérdeztek, ezért cikkünkben csak egy kis 

ízelítőt tudunk adni a kedves olvasóknak. 

Hány napot töltöttetek egy-egy háborús övezetben? 

Általában legalább két hétre mentünk, de maximum három hétre. Ennek egy nagyon 

prózai oka volt. A háborús tudósítás nagyon drága műfaj. Egy-egy ilyen helyzetben 

gyorsan mennek fel az árak. A helyiek sem szívesen sofőrködnek stáboknak, hiszen 

ezzel saját életüket is veszélyeztetik, kevesebb a szállás, általában bezárnak a 

hotelek, amelyek nyitva vannak, drágábban adják a szobákat. Egy háborúban egyből 

az infrastruktúrát rombolják le. Sokszor már a mobiltelefon sem működik. Azok a 

szolgáltatók, amelyek még tudnak szolgáltatást biztosítani, méregdrágán árulják a 

SIM-kártyákat. A kommunikáció, információszerzés ilyenkor nagyon-nagyon 

fontos. Sokszor ez az életben maradás kulcsa. Általában külföldi nagy 

hírcsatornáknak van csak akkora költségvetésük, hogy egy-egy haditudósítót 

hónapokig finanszírozni tudjanak. Én nem tartom magamat haditudósítónak: 

tudósító vagyok, aki időnként háborúkba jár. Mindig tudatosan kerültem a bulvár 

lapokat, bulvár médiát, azt, hogy ne csináljanak szenzációt ezekből az utakból, mert 

nem az a lényeges, nem az a fontos, hogy én ott vagyok, hanem az, amit látok és 

hallok, és amit át akarok adni. 

Oda kell figyelni arra, hogy az ember kinek nyilatkozik és mit, mert ennek 

felelősségvonzata van. Egy-egy szónak is borzasztó nagy jelentősége van, egy- egy 

szó is dolgokat tud szentesíteni, másokat megkérdőjelezni, főleg amikor az ember 

kiszolgáltatott emberekről, konfliktusokról tudósít.  
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Milyen gyakran találkozol a családoddal Szíriában? 

A háború előtt nagyon sokat jártunk kint, volt, hogy évente, kétévente, de olyan is 

volt, hogy egy évben többször is. Mióta a háború elkezdődött, sajnos nem volt 

lehetőségem. Több okból sem. Persze azért is, mert veszélyes. Igazából tudják, hogy 

én újságíró vagyok, mert sokat dolgoztam kint. S most, hogy annyira megosztott ott 

is az ország, nem szeretném őket bajba sodorni azzal, hogy esetleg azt gondolják, 

dolgozni megyek oda. 

Szíriához kötődik ez az egész pálya is, amin most vagyok. Volt bennem 

gyerekkoromtól egy misszió, hogy megmutassam, milyen is az élet Szíriában, hogy 

élnek ott az emberek, hogyan szórakoznak ott a fiatalok, lehet, nem bort isznak, 

hanem vízipipáznak helyette. Volt bennem egy ilyen szándék, mesélni arról, miben 

más az élet, miben ugyanolyan. 

Egy családi látogatásra mentünk Szíriába, amikor meghalt Jasszer Arafat. 

Mindössze két hónapja voltam a televíziónál, és eszemben sem volt, hogy én akár 

forgatni elmenjek, hiába dolgoztam újságíróként már évek óta. A televíziózás 

teljesen más műfaj, más kihívásokkal. Az apukám biztatására felhívtam az akkori 

főnökömet a Panomáránál, hogy érdekelné-e egy helyszíni riport ebben a történelmi 

helyzetben.  

Felbolydult egész Szíria. Az egyik nagybátyám segítségével, aki szír újságíró 

szereztünk kamerát, operatőrt, és elindultunk Damaszkusz utcáin. Minden adott volt 

egy jó, izgalmas riporthoz: utcai demonstráció, levegőbe lövöldözés, interjúk az 

emberekkel, vezetőkkel. Apukám cipelte vállán a kamerát, anyukám követett 

minket. Olyan jól sikerült ez a riport, amit ebből készítettem, hogy nagy bátorságot 

adott ahhoz, hogy legközelebb két hónap múlva már Egyiptomban forgattam. 

Milyen jó, hogy hittek bennem a szüleim, pedig már felnőtt voltam és újságíróként 

dolgoztam. Néha kell egy kis lökés, de legjobb, ha te magadnak megadod ezt a 

bizalmat. A sikerélmény rögtön az elején katalizált. Az ember megtanul úszni, ha 

bedobják a mélyvízbe, mert valahogy ki kell evickélni a partra. 

Melyik volt a legemlékezetesebb tudósításod? 

Az utolsó szériára, amit Európában és Amerikában forgattunk, a 

szociálpszichológiai kísérletre nagyon nagy örömmel emlékszem vissza. Olyan nagy 

élmény volt számomra, hogy saját magam is belehelyezkedtem bizonyos 

helyzetekbe, nemcsak kívülálló voltam, hanem benne is voltam a történetben. Ez 

azért izgalmas, mert híradós szerkesztő riporterként, tudósítóként fontos volt, hogy 

maximálisan elfogulatlan, objektív legyek. Főleg azért, mert az apukám szíriai, és az 

arab világból tudósítottam. Amikor elkezdtem a saját műsoromat, a Bábelt forgatni, 

rendkívül nehéz volt, hogy hirtelen az lett az elvárás, hogy én szubjektíven is benne 

legyek. Egy magazinműsor akkor lesz jó, ha az én személyiségem, szubjektív 

véleményem is benne van. 

Nyolc év híradózás után rendkívül nehéz volt levetkőzni ezt a három lépés 

távolságot. Nagyon nehéz volt beletennem magamat a történetekbe, és nem is 

sikerült rögtön. Ezért is nehéz műfajok között táncolni, de meg lehet tanulni. A 
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szociálpszichológiai szériával érkeztem el oda, hogy mertem véleményt formálni, 

magamat is belehelyezni a történetekbe. Talán éppen ezért ez a kedvenc forgatásom. 

Van- e olyan szituáció, amelyre szívesen emlékszel vissza? 

Ugandában egy nyomornegyedben forgattam a gyerekhalandóságról. Döbbenetes, 

hogy a világon ötpercenként meghal egy gyermek olyan betegségben, ami 

gyógyítható vagy megelőzhető volna. Elképesztő körülmények között élnek ott 

emberek, de mégis annyi vidám, mosolygós emberrel még sehol sem találkoztam. 

Sokkal több okuk lenne szomorúnak lenni, mint nekünk. Ezek az emberek közelebb 

élnek a realitáshoz. Mi magyarok állandón panaszkodunk. Sok inger ér bennünket, 

sok eszköz vesz körül minket, amelyek elterelik figyelmünket a jelenről. Vagy a 

múltban vagyunk, a múlton rágódunk, vagy már a jövőn aggódunk. Nem vagyunk 

jelen, ezek az emberek azonban jelen vannak, és ez nagyon fontos dolog a 

boldogsághoz. És ezt lehet fejleszteni. Ezért is kezdtem el foglalkozni a félelem 

témakörével, hogy az embereket a szorongásból, a jövőből segítsek visszarántani a 

jelenbe, hogy éljük meg a pillanatot. Rám ez nagyon nagy hatással volt. Sokszor 

mondják, hogy szegény afrikaiak... Tény, hogy sok nehézséggel meg kell küzdeniük, 

és jó, ha segítünk, de nekünk is van mit tanulnunk tőlük. 

Hogyan lettél külpolitikai újságíró? 

Nem volt konkrét döntés. Arabul nem tanultam meg gyerekfejjel, felnőttként a 

húgommal arab szakon tanultunk az egyetemen. Tunéziában, Szíriában éltünk egy 

darabig. Most is sokat képezem magamat. Sok ajtót megnyitott, hogy saját 

nyelvükön szólíthattam meg az embereket. Gyerekkoromban mindig nagyon lassú 

voltam. Most is egy lassú ember vagyok. Én mindent ötször megfontolok. Alsó 

tagozaton állandóan lemaradtam a tollbamondásról. A lassúság végigkísérte az egész 

életemet mint nehézség. Ugyanakkor újságíróként és tudósítóként rendkívül gyors 

és hatékony vagyok. Gyors döntéseket tudok hozni. Verseket nagyon nehezen 

magoltam be, helyette negyedikben írtam egy elbeszélő költeményt. Ez nagyobb 

élvezet volt, mint megtanulni egy verset. Szerintem már gyermekkorban nagyon sok 

minden kiderül az emberről. 

Én kerestem a lehetőséget, győztem meg a főnökeimet, hogy mehessek.  Sokszor ti 

is kelletek majd ahhoz, hogy egy addig nem létező dolog megszülessen. 

Melyik díjra vagy a legbüszkébb? 

A Prima Primissima díjra. De mindegyik díj a maga kategóriájában sokat jelentett. 

Mindig akkor jöttek a díjak, amikor egy kicsit kezdtem elveszíteni a hitemet 

magamban, vagy készültem elhagyni a pályát. Ilyenkor az ember kap egy kis 

visszajelzést, egy olyan lökést, hogy szükség van a munkájára. 

Bár közhelyként hangzik, de nekem sokkal többet jelent egy-egy levél, ímél, amiben 

megírják az emberek, hogy egy filmem, riportom milyen hatással volt az életükre. 

Ennél nagyobb díj nincs.  

Gondolkodtál- e már azon, hogyan alakult volna az életed, ha nem jelenik meg az 

első novellád az újságban? 



Igen. Lehet, hogy most jogászként dolgoznék egy ügyvédi irodában. Szeretném 

azonban azt hinni, hogy ha nem úgy van, akkor valahogy máshogy utat tör magának 

az, aki valójában én vagyok. Éreztem, hogy a jogász pálya nem nekem való. De 

lehet, hogy akkor más irányba kanyarodok el. Vagy szociálpszichológiával, vagy 

képzőművészettel foglalkoznék. Szerintem ez a két pálya még lehetséges. De 

nagyon jó, hogy az akkor megtörtént. 

Van-e hobbid? 

Igen, főleg a festés, rajzolás. Nekem nagyon sokat segített, amikor egy-egy nehezebb 

út után leültem rajzolni. Egy csomó mindent így adtam ki magamból. Próbáltam 

tavaly újra elkezdeni teniszezni. De ez az életmód nagyon rendszertelenné tette a 

mindennapjaimat, és nehéz volt egy-egy hobbit következetesen csinálni. Meg az 

írás. Most egy könyvön dolgozom, így kiélhetem ezt a fajta vágyamat is. 

Mennyiben változott meg az életed a kislányod születése óta? 

Teljesen. Neda mindent új alapokra helyezett. Azt tudtam, hogy háborús övezetekbe 

nem akarok menni, ha lesz egy gyerekem. Azt gondoltam, a vágy is meg fog szűnni, 

de ebben tévedtem. A vágy azért ott van, hiszen nem lettem teljesen más 

személyiség. Az utazás azonban az életünk része maradt. Természetesen csak 

biztonságos helyekre. Az első mindig Neda. 

Mit szólnál, ha kislányod is ezt a pályát választaná? 

„Sikítófrászt” kapnék, éppen azért, mert tudom, mivel jár. De muszáj lenne 

hagynom. Hagynám és támogatnám. Izgulnék, hogy épségben hazaérjen. Nem 

tartom kizártnak, hogy én is visszatérjek tudósítói rock nagymamaként időnként 

ilyen helyekre. Még az is lehet, hogy együtt. Sőt, az talán jobb is lenne. 

Hogy tetszik a színes 

iskolánk? 

Nagyon tetszik. 

Észrevettem, hogy akkor 

még nem volt így kifestve. 

Szerintem feldobta a teret. 

Hozzáteszem, még ide 

jártam, amikor népszavazás 

volt, hogy a Gagarin név 

megmaradjon-e. Arra 

szavaztam, hogy maradjon. 

 

 

Milyen ötletnek tartod a Suliújságot? 

Szerintem nagyon jó. Ez a legjobb módja a gyakorlásnak, és utánajárni annak, ami 

érdekel.  

 

Galbács Janka, Gáspár Lili 5.a 
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Humor 

Internet 

-Miért van a szőke nő monitorján cipőnyom? 

-??? 

-Be akart lépni az internetre. 

Fulladás ellen 

Mit csinál a szőke nő, ha egy süllyedő hajóban a nyakáig ér a víz? 

-Fejre áll, hogy csak a bokájáig érjen. 

Matematikai probléma 

-Miért nem tudja a szőke nő leírni a 11-et? 

-??? 

-Mert nem tudja, melyik szám van elöl. 

Gáspár Lili, Visnyovszky Panna 5.a 

JOKES 

Whats the difference between a bird and a fly? A bird can fly but a fly can’t bird. 

Why can’t skeletons go to parties? Becaue they got nobody to go with! 

What do you call deer wtih no eyes? No eye deer. 

What do you call a fish with no eyes? A fsh! 

Holczer Tamás 5.a 

Eine Brünette, eine Schwarzhaarige und eine Blondine wollen eine 8 km lange 

Strecke durchs Meer zu einer Insel schwimmen.  

Die Schwarzhaarige schafft die ganzen 8 km, die Brünette ertrinkt auf halbem Weg. 

Die Blondine aber schwimmt 4 km, sagt: "Ich kann nicht mehr!" und schwimmt 

zurück. 

(Magyarul annak, aki nem értené.) 

Egy barna, egy fekete és egy szőke nő 8 km-es távolságon át akarnak úszni a 

tengeren egy szigethez. 

A fekete hajú leússza a teljes 8 km-t, a barna belefullad félúton. 

A szőke 4 km úszás után azt mondja: "Én nem bírom tovább!" - és visszaúszik. 

Otmár Bence 7.b 

Tudtad-e? 

Kedves Olvasó! 

Íme, néhány dolog, amire szinte biztos, hogy életed során nem lesz szükséged, de 

soha nem lehet tudni! Jó szórakozást a következő cikkhez! 

Gondolom, már te is játszottál jojóval. Bevallom, én is szívesen játszom vele, elég 

szórakoztató játék. Viszont gondoltad volna, hogy eredetileg egy Fülöp-szigeteki 

fegyver volt?  
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Unod, hogy alacsony vagy, szeretnél magasabb lenni? A megoldás egyszerűbb, mint 

hinnéd! Menj ki az űrbe, mert ott az emberek kb. 5-8 cm-el magasabbak, mint a 

Földön! 

Ezt az érdekességet elsősorban azoknak az embereknek a figyelmébe ajánlom, akik 

szeretik a paradicsomot: az eddigi legnagyobb talált paradicsom közel 4 kg-ot 

nyomott. Azt viszont nem tudni, hogy az íze is jó volt-e. 

A legtöbb ember szereti a vízilovakat, de azt nem is gondolnánk, hogy akár több 

mint 25 percig képesek a víz alatt maradni. Te meddig bírod? 

Neked melyik a kedvenc fagyid? Akármit is mondasz erre a kérdésre, szinte biztos 

nem azt, hogy „az angolnás, az nagyon finom!” Ennek ellenére Japánban árulnak 

fagylaltot angolna ízesítésben. 

Egyelőre ennyi ebben a számban… Remélem, legközelebb is el fogod olvasni a 

Suliújságot, ahol további érdekességeket találsz majd! 

Megyeri Ajna 7.b 

Jó étvágyat! 

Gyors tavaszi túrós-epres desszert 

 

Hozzávalók / 4 adag 

    50 dkg eper 

    250 g tehéntúró 

    450 g tejföl 

    3 dl habtejszín 

    1 csipet só 

    1 csomag vaníliás cukor 

    5 ek cukor (ízlés szerint lehet több) 

    0.5 citromból nyert citromhéj 

    0.5 citromból nyert citromlé 

    15 db babapiskóta 

Elkészítés 

Az epret megmossuk, megtisztítjuk. 

A túrót összetörjük, és a tejföllel együtt egy tálba öntjük, összekeverjük. Ízesítjük 

cukorral, vaníliás cukorral, citromlével, a reszelt citromhéjjal és sóval. A tejszínt 

felverjük, és beleforgatjuk a túrós-tejfölös keverékbe. 

Egy közepes méretű tál alját kirakjuk babapiskótával, rárétegezzük a túrós krém 

felét, majd félbevágott epreket is rakunk rá. 

Erre jön még egy réteg babapiskóta, a maradék túrós krém, és végül félbevágott 

eprekkel díszítjük. 

Néhány órát a hűtőben áll, ezalatt a babapiskóta beszívja a túróból a felesleges 

nedvességet, megpuhul, a krém viszont vághatóvá válik. 

Forrás: Internet 

Ormai Soma 6.c 
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Sportrovat 

Kosárlabda: 2017 március 8-án, Pásztón rendezték meg a megyei kosárlabda 

döntőt. A 10. korcsoportban iskolai fiúcsapatunkra lehetünk nagyon büszkék, mert 

első helyezést értek el. Ezzel a teljesítménnyel bejutottak az országos elődöntőbe. A 

csapat tagjai: Tavaszi Dániel, Tóth László, Benedek Máté, Ferov Adorján, Berta 

Ádám, Kazinczy Levente, Bábel Balázs, El-Nader Hamza és Ignácz András. 

Egészségnapi futóverseny: Iskolánk 5.a osztályos tanulója, Szabó Barnabás 

elsőként ért célba, és ezzel az eredménnyel megnyerte a versenyt. 

Országos Mezei Futóbajnokság: Az Országos Mezei Futóbajnokságra március 11-

én, Gödöllőn került sor. Reichardt Zalán és Liza 6.a osztályos tanulók egyaránt a 10. 

helyen értek célba. 

Sakk: A sakkcsapat megyei diákolimpián felsős fiúcsapatunk 5. lett. Csapattagok: 

Gyurcsák András, Kasléder Dávid, Tóth Bálint, Kazinczy Levente. 

Torna: A Torna Diákolimpia országos elődöntőjét Budapesten rendezték meg. IV. 

korcsoportos lánycsapatunk 4. helyezést ért el. 

Versenytánc Területi Bajnokságok: 2017. március 18-án került megrendezésre a 

verseny. Ennek egyik nagy kihívása a Budapest Bajnokság volt. Szmilek Jázmin és 

párja 4. helyen végzett. Salgói Nóra és párja, Csala Bence egymás után érnek el 

kiváló helyezést páros táncukkal. Junior latin és sztenderd tánc kategóriában 

március-április hónap folyamán 8 aranyérmet szereztek. Tavaly augusztus óta 

összesen 13 aranyérmet nyertek! 

Hatvani Úszó Emlékverseny: Danyi Dóra gyors, hát, pillangó és 100 méter vegyes 

kategóriában egyaránt az első helyet szerezte meg. Kovács Laura ugyanezen 

úszásnemekben 2. lett. 

Holczer Tamás 5.a 

Művészet 
Álarc 

Azt mondják, hogy boldog vagyok. 
Pedig csak egy cseppet mosolygok. 
A titkát kérdezik meg. 
Mit is feleljek erre? 
Ha ott a belső összeomlott, 
Akkor a külső nem is romlott? 
Ha pedig így mosolyogsz, 
Tudod, hogy hazudsz. 
Velem is megtörtén ez, igen 
Melyre nem lehetek büszke. 
Hisz akkor robbanjon ki a bomba? 
Legyen mindenki dühös és goromba? 
Vagy inkább hazudjak? 
Másoknak és magamnak? 
Legyek fehérré meszelt sírkamra? 
Nem ismersz még engem. 
Nem tudod, hogy milyen lehetek. 

Hogy mikor vagyok igazán boldog, 
S mikor csak álarcot hordok. 
A maszkban egy új ember lehetek. 
Közben a valóságot elfeledem. 
Nem is tudom, hogy lett ez, 
De nem ismerek a régi énemre. 
Mára csak egy színész vagyok,  
Más- más arcokat hordok. 
Lehetek aranyos és boldog, 
Vagy simán lázadó és rockos. 
Ilyen az élet, hidd el. 
Az ember tele van sebekkel. 
Színésznek lenni nem túl könnyű, 
Mert az egész olyan szörnyű. 
A valóság nem létezik már, 
a sok arc eltorzít immár.  

15 



Gyetvai Jázmin 7.c 

Gergely napra 

Gyere velünk iskolába 

Betűk, számok világába! 

Legyél te is tanuló, 

Mert nagynak lenni jó! 

Hanna, Sára, Száva 

Sok barát vár az iskolába! 

Várnak a tanító nénik, 

Arcukon szép mosoly érik. 

Lesz majd színes ceruzád, 

Ha akarod, tiéd a világ. 

Lesznek majd szünetek, 

Légy vidám, üzenem! 

Könyvekben olvasod majd a szép 

meséket, 

Lesz szórakozás, tömérdek. 

Gyere velünk iskolába, 

Betűk, számok világába! 

Szalkai Fanni 4.a 

 

 

Kellemes nyári szünetet kívánnak a Suliújság 

szerkesztői! 
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