
           RÓLUNK SZÓL 

DIÁKÚJSÁG 2015. DECEMBER 

Kedves Diákok! 
 

Ezentúl minden egyes hónapban készülünk 
nektek egy kis olvasnivalóval. Ebben az 
online magazinban minden megtalálható, 
“Mi szemnek, szájnak ingere”. 
Igyekszünk olyan cikkeket létrehozni szá-

motokra, amelyek érdekesek és hasznosak 
lesznek.  
Számítunk az érdeklődésetekre, és bízunk 
abban, hogy sokan olvassátok majd. 
 

 

                  Üdv: A szerkesztőség tagjai  

1. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 



A lépcső alatti zugrólA lépcső alatti zugról    
Kattanj ránk-Rólunk szól 2015. december 

Úgy kezdődött az egész projekt, 
hogy az iskolagyűlésen felkerült a 
szó azokról a poros padokról, 
amelyek már régóta a 
lépcső alatt 
gubbasztottak, és arról, 
hogy milyen jó bunker 
készülhetne belőlük. 
Erre a hírre én azonnal 
elkezdtem dolgozni. 
Voltak páran, akik 
lelkesen segítettek a 
munkámban.  

Sajnos nem volt elég 
időnk, hogy megcsináljuk, ezért az 
egyik hétfőn is be kellett mennünk, 
elvégezni a munka hátramaradt 
részét.  

Én voltam ott egyedül, és egy 
felnőtt, aki Judit néni férje volt. 
Nagyon jól összedolgoztunk. Hamar 

kész lettünk, és szerintem 
nagyon jó munkát 
végeztünk, és még fénykép 
is készült a művünkről.    
 

Másnap nagyon sokan 
ültünk a padokon. 
Remélem mindenkinek 
tetszett. 
Én nagyon jól éreztem 
magam a projekt 

kivitelezése közben.  
      

Prokop Tamás Szabolcs (2015. 11. 18.)  

Dolgozók:  
Szegedi Gábor,  
Frankó Kristóf,  
Prokop Tamás,  

Zsofenszki Kristóf,  
Annus Roland, 

Csankovszki László 



 

Kattanj ránk-Rólunk szól 2015. december 

BBESZÉLGETÉSEKESZÉLGETÉSEK  
 Interjú Zsadon ÉvivelInterjú Zsadon ÉvivelInterjú Zsadon Évivel 

-Mi is az az aerobic? 

-Az aerobic igazából egy összefoglaló fogalom, ide tartoznak azok a csoportosan, zenére 
végezhető, az általános fittséget megtartó, javító mozgásformák, ahol az edzés során a 
szervezet aerob terhelést kap. 
-Számodra mit jelent ez a sportág? 

-Az életem részét képezi több mint 15 éve. Számomra ez egy életforma amit meg szeretnék 
osztani még nagyon sok gyerekkel és felnőttel. 
-Mióta aerobicozol illetve vezeted a csoportot? 

-Óvodás korom óta aerobicozom, tehát még a ‘90-es évek végén kezdtem. Öt éve vezetem 
én a csoportot. 
-Kik és hogyan segítik a munkádat? 

-Az önkormányzat sokat segít nekünk abban, hogy a versenyekre eljussunk. Mindemellett 
sok segítséget kapunk a Forintos Alapítványtól és a gyermekek szüleitől illetve saját 
szüleimtől. 
Az edzéseken testvérem, Zsadon Andi és két barátnőm, Varga Erzsike és Hódi Niki szokta a 
legnagyobb segítséget nyújtani. 
-Hogyan készültök a versenyekre? 

-Az első edzéseken rengeteget nyújtunk és erősítünk, így a gyerekek megtanulják, hogyan 
csinálják ezt otthon, a mi segítségünk nélkül. Pár hét elteltével pedig a koreográfiát tanulják, 
ami nagyon kemény munka. erre általában délelőttönként kerül sor. 
-Eddig hogy szerepeltetek a versenyeken? 

-Számos országos versenyen szerepeltünk az évek alatt. Közel 50 kupa büszke tulajdonosa a 
Fantázia Aerobic Csoport, melyek az I.,II. és III. helyezést tanúsítják. Vándorkupáink is 
vannak, ami azt jelenti, hogy az egész évadban a mi csapataink szerepeltek a legjobban. 
-Mit érzel mikor látod egy-egy tanítványodat felnőni? 

-Büszkeséget. Hiszen akit látok felnőni a csoport szárnyai alatt, azok a gyerekek (félig 
felnőttek) rendkívül kitartóak, ők nem veszik le a szemüket a célról. 
-Köszönöm az interjút. 

Bebe  

Zenére katanva 

Egy tehetséges fiatal zenész Békés Megyében, aki küzd a sikeréért és mer nagyot 

álmodni: Csikós NándorCsikós Nándor 

Forrás: Magánarchívum  

Hol tanulsz, és milyen szakra jársz? 

 

Orosházára járok a Táncsics Mihály Gimnáziumba közgazdasági szakra. 
 

Mesélj magadról. 
 

17 éves vagyok, Csanádapácán élek. Sokáig fociztam és zenéltem, de végül az 
élet a zene mellett döntött és ezen a pályán szeretnék elhelyezkedni. Társas 
lénynek tartom magam nagy baráti körrel, imádok bulizni. 



Az előbb említetted, hogy zenélsz, ki vagy mi inspirált arra, hogy elkezdj zenét tanulni? 

 

Nálunk eléggé családi vonás volt az egész, édesapám énekel és volt egy zenekara amikorra én belecsöppentem 
a zenébe. Be is írattak zongorázni 7 éves koromtól a Tótkomlósi Zeneiskolába. Nagyon nem szerettem járni és 
meg is fogadtam már akkor, hogy én nem leszek zongorista. Ezután 7. osztályos lehettem, amikor elővettem 
otthon a zongorát és egy AC/DC számot tanultam meg rajta, hát az óta nincs megállás! 

 

Ki volt a zenetanárod? 

 

Máig is ugyan az aki régebben volt csak akkor még nem érdekelt a zene. A Tótkomlósi Zeneiskolában a Láda 
Mihály tanít, ő a felkészítő tanárom a továbbiakra tekintve! 
Milyen zenekarban játszol illetve hol játszottál eddig? 

Jelenleg az orosházi Örökség zenekar billentyűse vagyok már 4 éve. Tavaly meghívtak egy komolyabb 
előadásra, Török Ádám jött le Budapestről és orosházi zenészekből szedtek össze néhány embert és köztük 
engem is. Kéthónapos felkészülés után kísértük le egyetlenegy próbával a híres fuvolistát! Utána ebből zenekar 
is maradt, de abból most kiléptem, mert a főiskolára szeretnék koncentrálni. 
 

Mennyit szoktál gyakorolni és hol van erre lehetőséged? 

 

Ez elég változó dolog, de napi 2-3 óra már jónak számít főleg most, hogy márciusban lesz a felvételi. Otthon 
van rá lehetőségem a zongorámon vagy bent a zeneiskolában hetente 2-szer. 
 

Milyen billentyűs hangszerek érdekelnek? 

 

Nagyon sok fajta van egy adott márkán belül is, de azért a hangszerek nagy részét ismerem. Játszok Hammond 
orgonán, zongorán, ha több hangszerhez nyúlok, találok rajtuk egy-két jó hangot. 
 

Vannak-e saját számaid? 

 

Igen szerencsére vannak. Azt mondják, ahhoz képest milyen fiatal vagyok jó dolog, hogy már most saját 
szerzeményeket tudok csinálni. YouTube-on Csikós Nándor néven megtalálnak. 
Ott van fenn néhány dal felvéve házi stúdióban. Örülök, hogy sikerülnek, a visszajelzések alapján a 
közönségnek tetszik, és hát az egyik fő cél az lenne majd, hogy ezeket a számokat is egyszer lemezszerződéssel 
kiadhassam! Próbálkozok dalszövegírással is, de az egy kicsit távolabb áll tőlem. 
https://www.youtube.com/channel/UCc_hXihdth5KMhgJ3mISxkg 

 

Milyen terveid vannak a jövőre nézve? 

 

Februárban mindenképp elmennék a nyíltnapra, Pestre és márciusban felvételizek a Kőbányai Zenestúdióba! 
Nagyon nehéz bekerülni mivel 4 billentyűst vesznek fel az egész országból. Reményeim szerint fel is vesznek, 
és ott eltöltenék 3 évet. 
Köszönöm az interjút! 

Bangó Anna 
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Forrás: Magánarchívum  

https://www.youtube.com/channel/UCc_hXihdth5KMhgJ3mISxkg


FilmbeFilmbeFilmbeMutatóMutatóMutató   
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M 
AI TÖRTÉNETÜNK főhősének neve biztosan már 

sokatokhoz eljutott. Stephen Hawking, az immáron 

világhírűvé vált fizikus élettörténetét vetíti vászonra. 

A film segítségével végigkövethetjük, 

ahogyan egy betegség áldozatává válik, amely 

szellemét megkíméli, de testét azonban 

mozgásképtelenné teszi.  De ő felesége, Jane 

támogatásával, minden megpróbáltatás 

ellenére folytatja az univerzum keletkezéséről 

szóló elméletének, bebizonyítását. 

Ez pedig nem más mint: 

A mindenség A mindenség elméleteelmélete  
A történet nem csupán a a betegség szörnyűségét próbálja kiemelni, 

hanem emellett az élet értékét is, amely nem minden esetben függ 

testi épségünktől.                                                               Uram Letícia 

Tudtad?Tudtad?  

A film eddig már 18 díjat A film eddig már 18 díjat A film eddig már 18 díjat 
nyert és további 78nyert és további 78nyert és további 78---ra ra ra    

jelölték. jelölték. jelölték.    
      

Jane Hawking: Jane Hawking: Jane Hawking:    Utazás a Utazás a Utazás a 
végtelenbe végtelenbe végtelenbe ---   A A A 

mindenség elméletemindenség elméletemindenség elmélete   című című című 
könyve alapján készültkönyve alapján készültkönyve alapján készült. . .    
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REJTVÉNY 

Segítség: ebben a betegségben szenved Stephen Hawking. 
. A világ leghossza  fol ója 

. Ezzel szaporod ak a éhek 

. Az ókori oli piai játékok közé tartozik 

. A kí aiak találták fel 

. Vele é e  ezzel közleked ek az e erek 

. Ezzel tájékozód ak a de evérek 

. A leg ag o  közösségi háló 

. Ez alapjá  o ozza le a re dőrség az e ert 

. A gliá a  il e  szí űek a ta ik 

. Az eg etle  g ü öl s, a el  kívül hordja a agjait 

. Íg  hívják a Marsot 

. A leg ag o  hazai ajszos hal 

. Rége  ők végezték a hajvágást és a orotválást is 

. E ek a e zei park ak az e lé ájá  található eg  foltos szala a dra 

Készítette: Medvegy Alexandra   
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RECEPTOLDALRECEPTOLDAL  
Sport szelet 
 

Hozzávalók: 
 

50 dkg darált keksz 

20 dkg Ráma margarin 

20 dkg cukor 
3 ek. kakaó por 
2 dl tej 
10 dkg keserű csoki 
1 rum aroma, rum 

2 tábla étcsokoládé 

A cukrot a Rámával és a tejjel takarékon összeolvasztom, 

belekeverem a kakaóport és a rum aromát vagy a rumot. A 

darált keksszel összekeverem. Egy tábla keserű csokit 

megolvasztok a mikróban, és a masszához keverem. (Ez 

nem kötelező) Egy sütő papírra teszem, kicsit 

szétnyomkodom,  egy másik sütő papír lapot ráteszek és 

sodrófával szép egyenletes, ujjnyi vastagra kinyújtom. Ezt 

egy tepsiben készítem el, és azzal együtt a hűtőbe teszem. 

Ha megdermedt, egy kevés margarint megmelegítek és 2 

tábla csokit felolvasztok benne. Simára keverem és 

leöntöm vele a megdermedt kekszes masszát. 

Felszeletelve tálalom, de addig a hűtőben tartom. 

 Szedlják Fanni 



 E e  a ta év e  agyo  sok új 
és izgal as dolog törté t. Múlt 
héte  érkeztek új padok és székek 
az iskolá a, elyek a 
ter észetere e kerültek,  i e  
pedig a kifogástala  állapot a  
lévők átkerültek az a goltere e. 
A ter észetere  így 
otho osa á fog vál i. Az 
a goltere e  így is jó volt  
ta ul i, de az új padok és székek 
segítségével ké yel ese  és 

yugodta  lesz a ta ulás. 

 

De ez ég e  i de , az igazgató é i egy 
"játékot" ta ítot ekü k. 

 A " játék" lé yege: Mi de  diák kap 3-3 dara  kis 
kavi sot. Ezzel a kavi sal az a dolgu k, hogy aki jót 
tesz velü k, a ak a sze ély ek tová  kell ad i. Ha 
valaki egtartja agá ak, egszegi a játék 
lé yegét. 

A "játék" otója: "Ára oltassuk e  
hör sögösködjü k! " 

 A diákok etartják, és igaz, hogy ove er elejé  
kaptuk a kis köveket, de ég a ai ap is láta , 
hogy a kavi sok ég i dig ára ol ak! 

 Bulik Sára 

AzAz  újításokrólújításokról  
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Feltettünk egy-két kérdést iskolánk egyik tanulójának, aki bár már 
nem ide jár, mégis itt érzi magát igazán otthon. Ez a személy nem 

más mint Garai Gina. 
 

A két hét alatt, amit itt töltöttél, sok újítást felfedezhettél iskolánkban.  
Te is kaptál köveket? Hány darab van most nálad? 

  
- Igen kaptam. 5 darabot. 
 

Mi a véleményed az iskolai életről?Sokat változott mióta elmentél?  
 

- Amikor haza jöttem, akkor rengeteg különbséget tapasztaltam. Például, hogy a 
tantárgyak sokkal nehezebbek. Nem változott túl sok minden. 
 

A tanárok és a diákok segítettek a tanulásban?  
 

Igen, mindenki sok mindenben segített. 
                                                                                                                  Uram Letícia 

 



Karácsony délután 

lassan jön az alkony. 
Kíváncsiság bujkál 

minden gyermekarcon. 
              (Donászy Magda) 

Karácsony délután 
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Rajz: Frankó Adél 



2015. november 20-án pénteken 
került sor az asztalitenisz bajnokság 
őszi fordulójára. A verseny az 
iskola aulájában zajlott le. Az 
ötödikeseket összevonták a 
hatodikosokkal, a hetedikeset a 
nyolcadikosokkal.  
 

Ádámnak nagyon tetszett az első versenye. Egy kicsit 
nehéznek tartotta, de annál jobban élvezte. Nem 
számított rá, hogy első lesz. 
Tibi is élvezte a versenyt. Neki ez már nem az első, 
ezért nagyon jártas benne. Kicsit izgult, de ennek 
ellenére ő is elérte a dobogón az első helyet. 
Gratulálunk az összes versenyzőnek! Sok szeretettel 
várjuk őket a következő fordulóban! 

Eredmények: 
1. Kókai Ádám 5.b 

2. Sonkolyos Roland 5.a 

3. Tolnai Bence 6.b 

 

1. Pálházy Tibor 8.a 

2. Hódi Tamás 7.a 

3. Prokop Tamás 7.b 

sportsport  
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A fiatal embereknek (...) az életnek kell tanulniuk, és 
ebben egyaránt benne foglaltatik a test edzése és az 
elme csiszolása. 

Wolfgang Behringer 

Írta:Sarkadi Melinda  

http://www.citatum.hu/szerzo/Wolfgang_Behringer


Decemberi programokDecemberi programokDecemberi programok   

DátumDátum  NapNap  EseményEsemény  

12.03. Csütörtök Iskolagyűlés 

12.04. Péntek Mikulás-nap 

12.12. Szombat 

„Várunk titeket!”- 
szombati tanítási nap 

12.14-12.17. 

Hétfő- 
Csütörtök 

Czabán-hét—versenyek 

12.18. Péntek 

Czabán-nap—
eredményhirdetés, 
Karácsonyi műsor, 
Karácsonyi vásár 

12.21-12.31. 

Hétfő-

Csütörtök 

Téli szünet 

01.04. Hétfő 

Téli szünet utáni első 
tanítási nap, Iskolagyűlés 
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Ravasz Tamás 



 

Tudod-e, hogy hány holdja van a Szaturnusznak?  
 

Láttál már kettős csillagot?  
 

Tudod-e, melyik égitestet nevezik a “bolygók királyának”?  
 

Tudod-e ,ki volt az első és egyben utolsó magyar űrhajós? 

 

Ha nem, csatlakozz te is, és légy csillagász! 

Ismered a munkáját ? 
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Ravasz Tamás 

Kattanj Ránk –Rólunk szól 
Havonta megjelenő diákújság 

 

Szerkesztik: 
Ravasz Tamás 8.b 

Borza Bettina 8.b 

Bielik Mária 8.b 

Sarkadi Melinda 8.a 

Medvegy Alexandra 8.b 

Szedlják Fanni 8.a 

Uram Letícia 7.b 

Bangó Anna 7.a 

Berki Máté 6.b 

Bulik Sára 6.b  
Bakos Albert 5.a 

 


