
           RÓLUNK SZÓL 

DIÁKÚJSÁG 2016. FEBRUÁR 

1. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 

Rajz: Zamba Szabina 

Gazdag Erzsébet:  
Itt a farsang  

[részlet] 
Itt a farsang, áll a bál, 

keringőzik a kanál, 
Csárdást jár a habverő, 

bokázik a máktörő. 
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Akikre büszkék vagyunkAkikre büszkék vagyunkAkikre büszkék vagyunk      

Félévkor kitűnő tanuló lett: 
 Kabai Vanda 5.a, Nyemcsok Sarolta 5.a, Vannai Laura 
5.a, Harmati Panna 5.b, Farkas Viktória 5.b, Pap Fanni 

6.a, Varadi Patrik 6.a, Roszik Rita 7.a, Sprok Dániel 7.a, 
Péter-Szabó Edina 7.b, Zsofenszki Kristóf 7.b, Jávorka 

Eliza 8.a, Ravasz Tamás 8.b. 
 

Birkózás:  
Borák Anna 5.a és Annus Dominika 7.b: Országos 
Csapatbajnokság csoportban I., csapatban IV. hely. 

 

Magyar Kultúra Napja 

Énekkarosok és citerások:  
Molnár Adrienn 8.a, Sarkadi Melinda 8.a, Szedlják 

Fanni 8.a, Tolnai Bence 6.b, Jónás Boglárka 5.b, Kiss 
Enikő 5.b, Szijjártó Stella 5.b, Hegyi Mária 5.b, Mórocz 
Kitti 5.a, Borák Anna 5.a, Nyemcsok Sarolta 5.a, Nemes 

Miklós 5.a, Liska Zsolt 5.a, Csankovszki Adrienn 5.a, 
Molnár Molli 5.a, Annus Dominika 7.b, Bulik Sára 6.b, 

Mihalecz Bernadett 7.a, Pap Fanni 6.a, Vannai Laura 5.a, 
Verbőczi Kíra 6.a, Viszkok Gabriella 6.a. 

 

Varadi Patrik 6.a: Országos LOGO Számítástechnika 
Verseny megyei fordulójára tovább jutott. 

 

Buza Virág 8.a: Kistérségi Biológia Verseny 
10.helyezés. 
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AZ ALSÓ TAGOZAT HÍREI  

Ötfordulós olvasási versenyt 
hirdettünk a tanulóknak. Az 1-

2. osztályosok szövegértési 
feladatokat kaptak, míg a 3. 
évfolyam diákjai James 
Gelsey: Scooby-Doo és a 
hószörny első fejezetét 
olvashatták el. A 4. 
osztályosok Geronimo Stilton: 
A titokzatos sajttolvaj című 
könyvének első 
fejezetét kapták 
feladatul. 
Az eredményeket a 
februári iskolagyűlésen 
hirdetjük ki. 
A következő fordulóhoz 
is jó olvasást kívánunk! 

Az alsós tanító nénik 
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AZ ALSÓ TAGOZAT HÍREI  

Az ismételt hóesésnek nagyon örült tanár-diák 
egyaránt. Kevés hóból kicsi hóember készült. 

Az alsós tanító nénik 
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A hóemberépítés 

A tél az idén is sokára mutatta meg igazi arcát. Nagy örömünkre az újév 
meghozta az első hóesést. Január 8-án, pénteken, a hatodik óra után a 
Diákönkormányzat egy közös hóemberépítésre hívta a tanulókat az iskola 
udvarára. Mindenki nagy izgalommal várta a délutánt. Volt, aki egyedül, 
volt, aki csoportosan fogott a hóemberépítéshez. A frissen hullott hó 
nagyon jól tapadt, így viszonylag könnyűnek bizonyult a feladat. A lelkes 
munka eredményeként, igazán különleges hóemberek készültek. A közös 
fotók elkészítése után még egy jót játszottunk együtt. Az idő melegedése 
miatt sajnos nem sokáig gyönyörködhettünk az elkészült alkotásokban, 
de a közös munka és játék mindenki számára emlékezetessé tette a 
délutánt. Reméljük a következő hóeséskor még többen kapnak kedvet 
egy ilyen közös programhoz. 

Berki Máté 
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Interjú  
- Visszaértünk pályafutásod legelejére, a pályára. Mit érzel most? 

 

- Hát, Nagyszénáson én mindig jól érzem magam, itt születtem (1964.01.15-én, pedig egyes források 
Orosházát említenek), itt töltöttem gyermekkoromat, itt tanultam, gyerekkori barátokat szereztem, 
szerencsére rengeteg van, mindig is nagyszénásinak vallottam magam, büszke is vagyok rá. Tényleg 
itt kezdtem el labdarúgó pályafutásomat (Kovács Mihály tanításaival), ez lett a sikeres, meg a 
tanulmányaimat is, az nem lett annyira sikeres. Van végzettségem több szakmában, csak ezeket a 
labdarúgás miatt nem próbáltam ki.  

- Minek tanultál eredetileg? 

- Eredetileg a Kemény Gábor 
Szakközépiskolába jelentkeztem, 
ahová nem vettek fel. Aztán a 
második szakma villanyszerelő 
volt, ide azonnal fölvettek, mert 
annyira nem voltam rossz tanuló, 
de a focinak köszönhetően az 
utolsó pillanatban felvettek egy 
békéscsabai közgazdasági 
gimnáziumba (nem is tudtam, 
hogy van ilyen iskola). Innen jutottam be a Békéscsabai Előre Junior Klubba, folytatván a 
Nagyszénáson elkezdett pályafutásomat.1978-ban tollaslabdából csapatban úttörő Olimpiai Bajnok 
lettem, erre nagyon büszke vagyok. 

- Mit csináltál itt és ezután hová kerültél? 

- Békéscsabán szintén jól éreztem magam. Minden korosztályban játszottam: serdülő; CB; A; ifi.16 
évesen az ifi csapatban csapatkapitány lehettem, ami szerintem nagy dolog. Akkor még a 18 évesek 
voltak a legfiatalabb korosztály (U18) és legfiatalabbként én lehettem a „vezér”. Nagyon sokat 
segítettek nekem az ottani edzők, Szombati Gyuri bácsit szeretném kiemelni, vele  haláláig tartottuk 
a kapcsolatot.1981-ben játszottam először NBI-ben a Békéscsaba színeiben Diósgyőrben, 2-0-ra 
vezetett a Diósgyőr, de miután beállítottak 2-2 lett a vége (nem én rúgtam a gólokat). Ez egy nagyon 
jó emlék számomra, hogy 17 évesen már tudtam NBI-ben játszani. 

„Kis Szénás nagy szülöttje”: Cseh András 



Ezek után a felnőtt csapathoz kerültem, két éves szerződéssel, de jött egy edző aki azt mondta: 
„Szerintem futballista nem leszel , hátha lesz belőled rendes ember.” és bevonultattak katonának 
Mezőtúrra Szabó Lajos SE-hez. Ez egy NBII-es csapat volt, itt voltam öt hónapig és ekkor indult az 
NBII-es csapatoknál egy Junior bajnokság. Összehívott a Honvéd harminc ilyen katonát, innen 
behívtak a maradék tízbe és itt maradtam a Honvédnál. Fél év után átirányítottak a felnőtt csapathoz 
(ők láttak bennem tehetséget). 

 Miután leszereltem (1984.) egy három éves szerződést ajánlottak, amit nem akartam elfogadni, mert 
a Honvéd tele volt válogatott játékosokkal és én focizni szerettem volna. Egy edzőm (Vági István) 
javaslatára egy két éves szerződést írtam alá. Így maradtam a csapatnál nyolc évig. Ezzel a csapattal 
nyertünk ötször Bajnokságot, kétszer Magyar kupát. Ennek hatására később a Kispest Örökös 
Bajnoka lettem, majd 1992-ben átkerültem a BVSC-be és innen kerültem be a Válogatottba (bal 
hátvéd voltam): 

1. 1992.08.26. Nyíregyháza    Magyaro.  2-1  Ukrajna   Nem lőttem gólt 

2. 1992.09.23. Bp. Üllői út    Magyaro.  0-0  Izrael  Helyzetem volt    ’46-

megsérültem 

3. 1992.10.11. Doha           Katar         1-4  Magyaro.          Nem lőttem gólt  

4. 1992.10.13. Doha     Katar         1-1  Magyaro.          Nem lőttem gólt 

Pályafutásom további epizódja volt, hogy Székesfehérváron elszakadt a keresztszalagom, nyolc 
hónap lábadozás után (32 évesen) elkezdtem amatőr szinten focizni: Ausztriába mentem egy NBII-es 
csapatba , öt és fél évet voltam itt. 

- Ezek után úgy tudom edzősködtél. Hol? 

- A III. kerületben, ahol lakom, a TVE-ben (Torna és Vívó Egylet), voltam a Dunakeszi és az MTK 
felnőtt játékosainak is az edzője. Most pedig az UTE utánpótlás edzője vagyok, nagyon szeretek itt 
lenni, szeretem a gyerekeket is. Így jutottam el Nagyszénásról az UTE-hez. 

- Milyen ismeretségeket kötöttél? 

- Nagyon sokat köszönhetek a futballnak, sok barátot szereztem a Válogatottban, a Honvédban, 
bárhol az országban, szinte mindenhol vannak barátaim. Csak a Honvédból Détári , Sallai, Ambrus, 
Gyimesi, stb… 

- Mit gondolsz a mai fociról? 

- Nagyon felgyorsult a mai futball, atlétikusnak, technikailag képzettnek, kreatívnak kell lenni, jó 
döntéseket kell hozni. Összetett a mai labdarúgás. 

Ahhoz, hogy valaki jó futballista legyen, kell ám ész is, nem csak rúgni kell azt a labdát. 

- Köszönöm szépen.         R.Tamás 

Több információ:        hu.wikipedia.org/wiki/Cseh_András_(labdarúgó) 

                                   www.youtube.com/watch?v=vzFEeLexSq4 
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A magyar kultúra napjaA magyar kultúra napja  

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg minden évben január 
22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le a Himnusz kéziratát Csekén. A 2016 -os magyar kultúra 
napján iskolánk énekkarosai szép előadást adtak nekünk. Az Este van 
már csillag megy az égen és az A Vargáék ablakja című dalt 
énekelték el nekünk. 

Bulik Sára 

 

Együtt Szaval a NemzetEgyütt Szaval a NemzetEgyütt Szaval a Nemzet   
Ebben az évben is részt vettünk az Együtt Szaval a Nemzet című 
programban. A Himnusz első versszakát és a Nemzeti dalt szavaltuk el 
közösen. 

Bulik Sára  

 

Februári programok 

Dátum Nap Esemény 

02.02. Kedd Iskolagyűlés 

02.15-19. Hétfő-Péntek Farsang az alsó tagozaton 

02.25. Csütörtök 
Kommunizmus áldozatainak  

emléknapja 

02.26. Péntek Farsang a felső tagozaton 
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Ravasz Tamás 
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. híres róka 

. ko i e s 

. kő, …, olló 

. tavaszi ü ep 

. a gol  ige  

. egyik ate aikai űvelet 

. Balato  félszigete 

. egyik égtáj 

. Ő írta a Nemzei dalt 

Előző havi rejtvény megfejtése: Youtube 

 

Medvegy Alexandra 

Rejtvény 
Kattanj Ránk-Rólunk szól 
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ViccVicc  

Recept 
Amerikai 
palacsinta Hozzávalók: 
-200 g liszt 
-1 evőkanál sütőpor 
-1 csipet só 

-1 evőkanál cukor 
-3 dl tej 
-1 tojás 

-50 g vaj 
 

 

Elkészítés: 
Az amerikai palacsintához egy nagy edényben keverd össze a lisztet, 
sütőport, sót és cukrot. Csinálj egy lyukat a közepébe, és öntsd bele a 
tejet, a tojást és az olvasztott vajat. Keverd addig, amíg teljesen sima 
nem lesz. Egészen sűrű tésztát fogsz kapni. Nem kell pihentetned, 
azonnal sütheted. Forrósíts meg és olajozz be egy serpenyőt, amikor 
felforrósodott, vedd vissza a hőmérsékletet közepesre. A tésztából önts 
bele kb. fél dl-nyi adagokat, hogy 8-10 cm átmérőjű, kis lepényeket kapj. 
Ezek fél cm magasra fognak nőni a sütőportól a hő hatására. Süsd meg 
az egyik oldalukat. Amikor egy sütőlapáttal alányúlva halványbarna, a 
tetején pedig még éppen folyós a tészta, nyúlj alá a lapáttal és egy 
hirtelen mozdulattal fordítsd meg. Süsd meg a másik oldalukat is, ez 
maximum fél perc alatt kész. 

Szedlják Fanni 
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Bielik Maja 
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Az újság szerkesztői: 
Berki Máté 

Ravasz Tamás 

Medvegy Alexandra 

Bielik Maja 

Szedlják Fanni 
Bulik Sára 

Stefán Roland 

Valuj Erika 

Bakos Albert 


