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Tél van, alszik a táj,Tél van, alszik a táj,  
csendes mozdulatlanság ül a világon,csendes mozdulatlanság ül a világon,  

sehol egy lélek,sehol egy lélek,  
nyoma se látszik a létnek. nyoma se látszik a létnek.   

1. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 

Rajz: Repka György 



Czabán – hét a felső tagozaton 

I SKOLÁNKBAN már 
hagyomány, hogy a téli 

szünet előtti héten tanulóink 
tanulmányi versenyeken mérik össze 
tudásukat. Így volt ez most is, 
december 14-étől délután zajlottak a 
tantárgyi versenyek, miközben 
délelőtt karácsonyi zenékkel és 
dekorációkkal hangolódtunk az 
ünnepekre. A hét csúcspontja a 
Czabán nap volt. A reggeli sorakozó 
után Nagy Attiláné alpolgármester 
asszony kívánt kellemes karácsonyt 
a gyerekeknek, majd kiosztásra 
került mindenki részére gyümölcs- 
és szaloncukorcsomag, melyet 
Nagyszénás Nagyközség 
Önkormányzata ajánlott fel. A 6. 
osztályosok és Szelezsánné Egyed 
Dóra tanár néni jóvoltából 
megemlékeztünk iskolánk 
névadójáról, majd sor került a 
tantárgyi versenyek várva várt 
eredményhirdetésére. 

A tízórai után kisorsolta a diákönkormányzat az 
SZMK által felajánlott fenyőfát, melyet Kókai Gergő 
8. a osztályos tanuló nyert. Kapott a felső tagozat 
Sárkány György vállalkozótól is egy fenyőfát, melyet 
Farkas Viktória 5. a osztályos tanuló vihetett haza. A 
tombola húzással folytatódott a program, melyet a 
diákönkormányzat tagjai bonyolítottak le Rozgonyi 
Ildikó tanár néni vezetésével, ezúton is köszönjük a 
Szülői Munkaközösségnek és az osztályoknak a 
felajánlásokat. A karácsonyi vásáron az osztályok 
saját készítésű ajándéktárgyakat készítettek, az ezek 
eladásából származó összeg pedig az osztálypénzt 
gazdagította. A karácsonyi műsort az énekkar 
tagjainak, két versmondónak (Kabai Vanda és 
Nyemcsok Sarolta 5. a osztályos tanulók) és Kiss 
Ákosné tanár néninek köszönhettük. Zárásként a 
hittanosok adták elő betlehemes jelenetüket a 
diákoknak és a tanároknak. Elmondhatom, hogy 
igazán jó hangulatban telt a hét és a szünet előtti 
utolsó nap, melynek zárásaként Závogyán Judit néni 
egy nagyon szép és megható videóval búcsúzott a 
gyerekseregtől, jó pihenést, meghitt ünnepeket 
kívánva. 

Intézményvezetés 
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Czabán tanulmányi versenyek 

2015. december 18. 

Eredmények 
  5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

RAJZ     

I. Farkas Viktória 5.b Berki Máté 6.b Bella Krisztina 7.a Ravasz Tamás 8.b 

II. Birkás Beatrix 5.a Tóth Norbert 6.b Roszik Rita Sára 7.a Bielik Mária 8.b 

III. Borák Anna 5.a Maurál Vivien 6.b Bacher Mercédesz 7.a Medvegy Alexandra 8.b 

        

NYELVTAN         

I. Farkas Viktória 5.b Csömör Nikolett 6.b Roszik Rita Sára 7.a Ravasz Tamás 8.b 

II. 
Vannai Laura 5.a 

Béres Csaba 6.a 
Bangó Anna 7.a 

Jávorka Eliza 8.a 
Szűcs fanni ő.b Péter-Szabó Edina 7.b 

III. Kabai Vanda 5.a 
Pap Fanni 6.a Bacher Mercédesz 7.a 

Tóth Bettina 8.b 
Varga Zsolt 6.a Gyurik Anita 7.a 

         

OLVASÁS         

I. Molnár Molli 5.a Csömör Nikolett 5.a Bacher Mercédesz 7.a Tóth Bettina 8.b 

II. 
Harmati Panna 5.b 

Ábel János 6.a Gyurik Anita 7.a Medvegy Alexandra 8.b 
Vannai Laura 5.a 

III. 
Farkas Viktória 5.a 

Pap Fanni 6.a 
Prokop Tamás Ravasz Tamás 8.b 

Kabai Vanda 5.a Szabolcs 7.b Harmati Blanka 8.a 

          

SZÁMÍTÁSTECHNIKA         

I. Nemes Miklós 5.a ze Milán 6.a Zsofenszki Kristóf 7.b Bielik Mária 8.b 

II. Liska Zsolt 5.a Varga Zsolt 6.b Váczi Leila 7.b Ravasz Tamás 8.b 

III. Valuj Erika 5.a Csömör Nikolatt 6.b Földesi Szilárd 7.a Medvegy Alexandra 8.b 

          

TÖRTÉNELEM         

I. Farkas Viktória 5.b Ábel János 6.a Sprok dániel 7.a Buza Virág 8.a 

II. 
Varga Gerg  ő.a Gengeliczki  

Roszik Rita Sára 7.a 
Harmati Blankát 8.a 

Nemes Miklós 5.a Laura 6.b Jávorka Eliza 8.a 

III. Nyemcsok Sarolta 5.a —— 
Gyurik Anita 7.a 

Ravasz Tamás 8.b 
Valuk Adrián 7.a 

          

ANGOL         

I. Nemes Miklós 5.a Pap Fanni 6.a Valuk Adrián 7.a Medvegy Alexandra 8.b 
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II. Farkas Viktória 5.b Varga Zsolt 6.b Sprok dániel 7.a Ravasz Tamás 8.b 

III. Kabai Vanda 5.a Csömör Nikolatt 6.b Zsofenszki Kristóf 7.b Szedljak Fanni 8.a 

         

NÉMET         

I. Kabai Vanda 5.a Varga Zsolt 6.b Zsofenszki Kristóf 7.b Repka György 8.b 

II. Nemes Miklós 5.a Rambola Antónia 6.b Pintye Zoltán 7.b Ravasz Tamás 8.b 

III. 
Vannai Laura 5.a 

Csömör Nikolatt 6.b Roszik Rita Sára 7.a Tóth Bettina 8.b 
Farkas Viktória 5.b 

          

          

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

MATEMATIKA         

I. Nemes Miklós 5.a ze Milán 6.b Lévai Kata 7.a Ravasz Tamás 8.b 

II. Kabai Vanda 5.a Tóth Norbert 6.b Uram Letícia 7.b Kovács Dávid 8.b 

III. Lazanyecz Márk 5.b Csömör Nikolett 6.b  Csankovszki László 7.b —— 

          

TERMÉSZETISMERET         

I. Vannai Laura 5.a Berki Máté 6.b 

———— ———— II. Farkas Viktória 5.b Pap Fanni 6.a 

III. Varga Gerg  ő.a Csömör Nikolett 6.b  

          

KÉMIA         

I. 

———— ———— 

Roszik Rita Sára 7.a Ravasz Tamás 8.b 

II. Deák Balázs 7.a Tóth Bettina 8.b 

III. Hódi Tamás 7.a Bielik Mária 8.b 

          

FIZIKA         

I. 

———— ———— 

Zsofenszki Kristóf 7.b Kabai Rómeó 8.b 

II. Lévai Kata 7.a Ravasz Tamás 8.b 

III. Csankovszki László 7.b Szedljak Fanni 8.a 

FÖLDRAJZ 
        

        

I. 

———— ———— 

Valuk Adrián 7.a Ravasz Tamás 8.b 

II. Gyurik Anita 7.a Medvegy Alexandra 8.b 

III. Váczi Leila 7.b Búza Virág 8.a 

 

BIOLÓGIA 

        

        

I. 

———— ———— 

Zsofenszki Kristóf 7.b Ravasz Tamás 8.b 

II. 
Gyurik Anita 7.a 

Bielik Mária 8.b 
Hódi Tamás 7.a 

III. Péter-Szabó Edina 7.b Medvegy Alexandra 8.b 



Bella Krisztina 7.a 

          

Összevont 

          

  ÉNEK     

  I. Nyemcsok Sarolta 5.a    

  II. Gyurik Anita 7.a    

  
III. 

Molnár Molli 5.a    

   Szedljak Fanni 8.a    

 

Borák Anna országos eredményei birkózásból: Diákolimpia I. és Magyar Bajnokság II. hely 

 

 

 

Januári programok 
Dátum Nap Esemény 

01.04. Hétfő Iskolagyűlés 

01.22. Péntek Magyar kultúra napja 

01.22. Péntek I. félév vége 

01.29. Péntek Ellenőrzők félévi értesítők  kiosztása 

R. Tamás 

 



2015. december 11-èn Nagyszénáson került megrendezésre az OTP Bozsik 
Intézményi Labdarúgás Téli Teremtorna, ahol Nagyszénáson kívül még Gádoros, 

Kondoros, Csanádapáca és Csorvás is versenyzett. Judit néni is köszöntötte a 
játékosokat. Nagyon jó volt a hangulat, ötvennél is többen szurkoltak a focistáknak. 

A fiúk és a lányok is nagyon ügyesek voltak.  
 

A végeredmény a lányoknál:  
1. Nagyszénás  

2. Csanádapáca  
3. Kondoros 

 4. Csorvás  
5. Gádoros  

 

Góllövők: Valuj Erika, Závogyán Gabriella, Jávorka Eliza  
 

A fiúknál pedig a következő lett az eredmény:  
1. Csanádapáca  

2. Kondoros  
3. Nagyszénás  

4. Gádoros  
 

Góllövők: Maczik Dávid, Kókai Ádám, Varga Zsolt  
 

Felkészítő tanár: Szelezsán János 

Mindenkit várunk szurkolni a tavaszi tornára! 
 Bebe 

 

Sebő Dávid 4. b XV. Nagykun Kupa Országos Karate 
Bajnokságon kata és kumite, mindkettő I. hely. 
 

Nagy Máté 3. b Arany Dobókocka matematika verseny 5. 
hely 

 

Alsós Osztályfőnöki Munkaközösség 

 

Akikre büszkék vagyunkAkikre büszkék vagyunk  
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4.a osztály hírei 
Osztályunkba jár egy tanuló, aki súlyos betegségben szenved és nem 
járhat iskolába. 
Készítettünk neki 2 videó üzenetet, az egyik arról szólt, hogy 
elmondtuk neki mi történt velünk a suliban. A másik üzenetben pedig 
karácsonyi műsorunkat küldtük el Neki azért, hogy minél hamarabb 
meggyógyuljon és visszatérjen közénk. 
Hogy erőt adjunk neki a gyógyuláshoz 100 db papírdarvat 
hajtogattunk. 

4.a osztály tanulói  
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Karácsonyi projektnap az alsó tagozatonKarácsonyi projektnap az alsó tagozaton    
Az utolsó tanítási nap mozgalmasan telt az iskola alsó tagozatán. A hagyományoknak 
megfelelően tanulók karácsonyi ajándékokat készíthettek: karácsonyi üdvözlőlapot, 
szalvétagyűrűt, ajándékdobozt, mézeskalácsot, karácsonyi szalvétatartót. Minden osztály 
SZMK szülői megvendégelték a gyerekeket. Volt itt szendvics, hot-dog, sütemény és üdítő 
is. Ezután a tornateremben került sor az évfolyamok karácsonyi műsorára, amelyben 
karácsonyi dalok, versek, újévi jókívánságok és egy kis tánc is szerepelt. Ezt követte a 
diákok által nagyon várt tombolahúzás. Sok-sok nyereménnyel térhettek haza tanulóink. A 
feldíszített fenyőfát Valuj Szabina 3.a osztályos tanuló nyerte. 
Szeretnénk külön köszönetet mondani az SZMK-s szülőknek, valamint minden 
hozzátartozónak, aki segítette rendezvényünk sikeres lebonyolítását. 
A gyerekek nagyon örültek a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatától kapott 
ajándékcsomagnak, melyet ezúton is köszönünk. 
 

Alsós Osztályfőnöki Munkaközösség  
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2015. december 7-én a negyedik évfolyam 
33 tanulója és 4 kísérő pedagógus 
Szarvason színházi előadáson vett részt. A 
Csodaszarvas című musicalt tekintettük 
meg. A Jókai Színház művészei és 
látványterve elkápráztatta a közönséget. A 
magyarság eredetmondájának 
megjelenítése nagy hatással volt a 
jelenlévőkre. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani Nagyszénás Nagyközség 
Önkormányzatának, mert térítésmentesen 
rendelkezésünkre bocsátotta kisbuszait. A 
Nagyszénási Forintos Alapítványnak is 
szeretnénk megköszönni, mert anyagilag 
támogatta a részvételünk költségeit. 

December 12-én iskolánk felső 
tagozatára látogatott a békéscsabai 
Jókai Színház társulata. A 4. 
évfolyam 18 tanulója örömmel vett 
részt ezen a színházi előadáson. 
Moliére: A fösvény című 
komédiáját nézhettük meg. 
Elbűvöltek bennünket a színészek 
játékukkal, vidám előadásukkal. Az 
iskolánkba költözött színház 

látványa, valamint a szereplők közeli volta lenyűgözött 
bennünket. Köszönjük a lehetőséget. 

a 4. évfolyam diákjai 

A 4. évfolyammal történt 
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Szeptember óta lehet rendelni a              újságot. Ez egy havonta 

megjelenő magazin, érdekes témákkal és minden hónapban más  
ajándékkal.  
Új rendeléssel kapcsolatban keressetek meg: 

 

 

Rozgonyi Ildikó 

DÖK segítő pedagógus  
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 November-december környékén 
az aulában újabb változások 
történtek. Most már magasított 
padjaink is vannak, amiken lehet 
ülni, mint a lépcső alatti 
kuckóban. Kaptunk lila színű 
párnákat is. Minden nap, amikor 
elmegyek ott, csodával nézem, 
hogy a diákok milyen örömmel 
tanulnak, beszélgetnek, 
szórakoznak az új helyeken.  

Bulik Sára 

AzAz  újításokrólújításokról  
Kattanj ránk-Rólunk szól 2016. január 

Recept 
Hozzávalók: 
1 bögre pucolt dió 

1 bögre cukor 
1 bögre liszt 
1 bögre tej 
1 sütőpor 
1 tojás 

1 kanál zsír 
 

Elkészítés: 
A diót ledaráljuk és az összes többi hozzávalóval együtt egy tálban 
összekavarjuk. Kizsírozott és kilisztezett vagy sütőpapíros tepsibe 
öntjük. 180°C-on légkeverésen 25-30 percig sütjük. Mielőtt kivennénk a 
sütőből, tűpróbával győződjünk meg arról, hogy átsült-e. Ehetjük simán 
is, de még finomabb lekvárral megkenve. 

Szedlják Fanni 



Interjú 

Szabó Norbival 
 

- Mesélj a MIRA Csillagászati szakkör munkájáról! 

- Szakköri idő alatt, illetve azon kívül is a Kuckó fejlesztését végezzük Ani nénivel és 
Sárkány Tomival. 
Előadásokat, filmeket szoktunk nézni, szimulációs játékokat végzünk és (ha az időjárás is 
engedi) a Csillagdában észlelünk különböző távcsövekkel. 
- Milyen távcsöveitek vannak? 

- Két, Gyuri bácsi által épített tükrös, melyeknek 300, illetve 100 mm az átmérőjük. Egy 
másik 120 mm-es tükrös, amelyet a Medvegy családtól kaptunk, valamint egy lencsés. 
- Miket szoktatok ezekkel észlelni? 

- A Holdat, a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz bolygókat és a Jupiter 4, a 
Szaturnusz 1 holdját, amikor fent vannak este, kettős és többes csillagokat. A Nagy Nyári 
Háromszög csillagait (Vega, Deneb, Altair), a csillagképek főbb csillagait. 
- Melyek ezek a csillagképek? 

- Az Oroszlán, a Sas , a Hattyú, a Lant (ezek a Nagy Nyári Háromszög csillagképei) , az 
Orion, a Sárkány, a Cassiopeia, a Nagy medve és a Kis medve. 
- Mikor van nyitva a Csillagda? 

- A Kiss György Csillagda minden pénteken várja az érdeklődőket sötétedés után. 
- Mikor van szakkör? 

- Havonta kétszer, pénteken 1800- tól. Ez azért jó időpont, mert szombaton nincs tanítás. 
- Mi a története a szakkörnek? 

- 1974-ben alapította Gyuri bácsi (Kiss György) a szakkört, majd társadalmi összefogással a 
Csillagdát. 2000 augusztusában bekövetkezett halálától Fődi Andrásné, Ani néni vezeti a 
szakkört, Zahorecz Pista bácsi pedig a Csillagdát. A Csillagda 2004-ben került jelenlegi 
helyére, ekkor kapta - alapítójáról - a Kiss György Csillagda nevet. Pista bácsi 2015 
szeptembere óta elhagyta a Csillagda vezetését, amit én vettem át a helyetteseként. 
- Köszönöm az interjút.  
 

R. Tamás  

 

CSILLAGÁSZATCSILLAGÁSZAT  
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 Interjú Zsadon Évivel Interjú Zsadon Évivel Interjú Zsadon Évivel az aerobic versenyekrőlaz aerobic versenyekrőlaz aerobic versenyekről      
 

Hogyan készültök a versenyekre? 

Ez egy nagyon összetett és sok munkát igénylő folyamat mindenki részéről. Először is, ki 
kell találnunk egy témát, ami köré építeni fogjuk a koreográfiát (pl. katonák). Ha megvan a 
téma, jöhet a zene, bár ez a kettő néha felcserélődik. A szabálykönyvről sem feledkezhetünk 
meg, hiszen évről-évre történnek változások, és azokat is nyomon kell követnünk. 
Ezekkel a teendőkkel párhuzamosan, mi folyamatosan szemmel követjük a gyerekeket az 
edzéseken.: ki mennyire ügyes és szorgalmas. 
Ha megvan a csapat, a téma és a zene, elkezdjük a koreográfiát kitalálni és megvalósítani. A 
gyerekek részéről ez a sorsdöntő. Ki az, aki tényleg akarja és szeretne bizonyítani, és ki az, 
aki félvállról veszi. Rengeteget nyújtunk, erősítünk és természetesen a koreográfiát is 
számtalanszor gyakoroljuk és kielemezzük. 
Nem utolsó sorban meg kell tervezni a versenyruhát is, és keresni kell egy varrónőt. Mi az 
utóbbi időben Tüskéné Valival dolgoztunk. 
 

Mennyire keményen dolgoztok? 

Az edzéseken megpróbáljuk minden gyermekből a lehető legtöbbet kihozni, ami nagyon 
kemény munkát igényel a gyerekektől és tőlünk is. Csak az edzésen nem lehet mindent 
megtanulni, így fontos, hogy otthon is gyakoroljanak, nyújtsanak és erősítsenek, s ezt 
minden edzésen elmondjuk nekik. A kemény munka pedig abban mutatkozik meg, hogy pl. 
valaki két héttel ezelőtt még csak négy karhajlítást tudott csinálni, és még volt jó pár 
centiméter a spárgához, de pár hét elteltével már tíz karhajlítást tud, és lent van neki a 
spárga. 
 

Eddig milyen eredményeket értetek el? 

Országos szinten elértünk már számtalan első, második és harmadik helyezést, valamint 
Vándorkupáink is vannak. Összesen mintegy ötven kupa büszke tulajdonosai vagyunk, ami 
reméljük az évek elteltével még szaporodni fog. 
 

A következő versenyen milyen csapatokkal indultok? 

Három kategóriát céloztunk meg az idén: step csapat, egyéni verseny és kombi show 
kategóriát. Ezek közül még csak a step-ben próbáltuk ki magunkat, így az egyéni és a kombi 
show újdonság a számunkra. 
 

Mit mondasz motivációként a versenyző csapatoknak? 

Ezt nehéz lenne pár mondatban összefoglalni, hiszen edzésről edzésre, hétről- hétre és 
versenyről versenyre folyamatosan és helyzettől függően motiváljuk őket. Nagyon sokat 
tudjuk őket dicsérni, hiszen nagyon szorgalmas és lelkes csapatról van szó. Azonban 
fontosnak tartjuk az építő jellegű kritikát, és elmondhatom azt is, hogy nagyon őszinték 
vagyunk a gyerekekkel, hiszen így lehet fejlődést elérni. Az egyik legjobb motiváció még azt 
gondolom, hogy talán az, amikor a színpadról lejövő tanítványaink látják az 
örömkönnyekkel teli arcunkat, amint mosolyogva állunk és csodáljuk, majd átöleljük őket. 

Bebe  
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BBESZÉLGETÉSEKESZÉLGETÉSEK  



Zenére katanva 

Interjú-Halott Pénz 

 

Magyarország egyik legnépszerűbb zenekara, akik nemcsak itthon, hanem külföldön is 
megállják a helyüket. A Pécsről indult együttesnek mára már rengeteg slágere 
született, melyeket biztosan ti is ismertek. Nemrég Békéscsabán volt egy több együttes 
fellépéséből álló koncert, melynek egyik fő fellépői voltak. A zenekar frontemberével, 
Marsalkó Dáviddal beszélgettünk. 
 

Hogyan kezdődött a zenei karriered? 

- Ez egy érdekes sztori. Hét éves lehettem, amikor anyukám elvitt egy zeneiskolába, ahol a 
felvételiztető zenetanár mondta, hogy énekeljem el a Boci-boci tarkát. Elénekeltem, de 
annyira “jól” sikerült, hogy azt mondták, ezt a gyereket egy életre el kell tiltani a zenéléstől.  
Ez a mondat nem azt jelentette, hogy felvettek. Alapvetően mindig is közel éreztem 
magamat a zenéhez. Abszolút hobbi szinten kezdtem el foglalkozni vele, még középiskolás 
koromban. A Halott Pénzt pedig olyan 18-19 évesen kezdtem el csinálni, ami egy szóló 
projektként indult. Mára ez már hét fős zenekarrá nőtte ki magát. Elég hosszú út volt, de 
megérte. 

Miért lett a te 
művészneved a Halott 
Pénz? 

- Ez egy elég összetett 
dolog.  
Egyrészt azért, mert 
Amerikában a pénzt a 
szlengben „death money”-

nak hívják, a halott 
elnökök képei miatt.  
Másrészt pedig van a rap 
zenének egy ilyen 
keménykedős „Sok 
pénzem van, kemény 
vagyok” vonala, és ezzel 
szembehelyeztem ezt a 
dolgot. Ez ilyen önbizalom 
hiányos, hétköznapibb 

Mikortól részese a zene az életednek? 

- Gyakorlatilag születésem óta, mert a szüleim nagy zenerajongók. Otthon mindig szólt 
valami.  Anyukám egyszer majdnem elvált apukámtól, mert szó nélkül elment valahova 
külföldre egy bakelit lemezt megvenni.(Nevet) 
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Zenére katanva 

Melyik a kedvenc számod az eddig megjelentek közül? 

-Ez egy nehéz kérdés. Igazából nem tudok egy kedvencet mondani, mivel mindegyiket 
ugyanúgy szeretem, én dolgoztam velük és én írtam őket.  
 

A közeljövőben várható-e közös dal más előadókkal? 

- Igen, számíthattok rá, olyan formában, hogy az új albumon közreműködnek majd egy-egy 
dalban. 
 

Mi a véleményed a rajongó táborotokról? 

- A rajongóink szuperek, ők inspirálnak minket, hogy van értelme ezt az egészet csinálni. 
Az ő véleményük számít a legjobban. Nagyon szeretjük őket! 
 

Mennyire ismeritek a további két fellépő zenekart ezen az eseményen? 

                          (The Biebers, Kelemen Kabátban) 
- Puskás Petit, a The Biebers énekesét személyesen is ismerem, dolgoztam vele közösen, 
volt közös fellépésünk is. A Kelemen Kabátban együttest is ismerjük, de őket inkább csak 
fesztiválokról. 
 

Mit vársz a mostani koncerttől?  
- Remek hangulatú, hatalmas nagy bulit várok, mivel ez az év utolsó előtti koncertje (még 
lesz egy fellépés Pécsen), ezért nagy érdeklődésre számítunk. Fesztiváli hangulattal 
szeretnénk zárni ezt a koncertet is. 
 

Köszönjük az interjút! 

          Készítette: Bangó Anna és Uram Letícia 

Forrás:magánarchivum  
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REJTVÉNY 

Segítség:  a legnépszerűbb videómegosztó portál. 

. fe yőfa edve 

. gyakori idege  yelv 

. Magyarország egyik folyója 

. híres agyar épdalgyűjtő 

. elis ert hazai festő  Siralomház  

. autó árka 

. e yi foga va  egy átlagos fel őt e ber ek 

Készítette: Medvegy Alexandra   

Előző havi rejtvény megfejtése:  neuronbetegség 

1.,Amazonas 

2.,pete 

3.,távfutás 

4.,porcelán 

5.,gondola 

6.,ultrahang 

7.,Facebook 

8.,ujjlenyomat 
9.,fekete 

10.,eper 
11.,vörös bolygó 



 

Sok ember van szerte a világon, aki szereti az animéket és a mangákat. Ez a két rendezvény 
egy teljes napig szokott tartani a Hungexpo K-IV csarnok, a K Konferencia központ, az E 
épület mindkét szintje, a 16-os csarnok és a Fogadó épületében. Az egyes kapunál 
belépéskor karszalagot kapnak a résztvevők. A MondoCon egy olyan rendezvény, ahol a 
fanok és player-ek  összemérik a tudásukat, például egy kvízjátékkal. Más programok is 
vannak, mint például a rajz-, főző-,tánc-, és dalfelismerő verseny. Persze a nyertesek nem 
távoznak jutalom nélkül. Idén az anime karácsonyon adománygyűjtést rendeztek, ahol 
ruhákat, cipőket gyűjtöttek a rászorultaknak. Ajándékokat és kellékeket  lehet venni, amit 
majd felhasználnak a Cosplay-re.  
A Cosplay hasonló a MondoCon-hoz. Ilyenkor minden rajongó beöltözik valaminek. Van, 
aki szuperhősnek, animés szereplőnek, de van, aki csak kitalál egy jelmezt, és annak öltözik 
be. Sokan feliratkoznak a jelmezversenyre, amikor is a színpadon sétálnak végig, a zsűri 
pedig megszavazza az első három helyezettet. Nemcsak top három van, hanem a ,,közönség 
kedvence" is.  Ezen a rendezvényen minden évben a Cosplayerek előadnak egy műsort. 
Legtöbbször egy anime részletet,  amit egy kicsit átalakítanak. Miután minden lezajlott, a 
tömeg oszlani kezd, és vége lesz a Cosplayes napnak. 

Maja 

MondoCon, Cosplay: 

VICC 
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Tanáraink véleménye a 
suliújságról 

Megkértünk néhány tanárunkat, hogy mondják el véleményüket az 
iskolaújságról: 

Olga néni: Nagyon örülök a kezdeményezésnek, nagyon jó ötletnek tartom. Az 
is tetszik, hogy ti, gyerekek írjátok, mert így olyanokról írhattok, ami 
benneteket érdekel, és amit ti fontosnak tartotok. 
 

Ildikó néni (Hudák Ildikó): Szenzációs kezdeményezésnek tartom, gratulálok 
az újság szerkesztőinek! 
 

Ildikó néni (Kiss Ákosné): Nagyon örülök, hogy megalakult az iskolaújság. 
Hasznosnak tartom, hiszen így a tanulók is elmondhatják gondolataikat az őket 
érdeklő témákról. Nagyon színes, változatos témákat ölel fel. További sok 
sikert kívánok! 
 

Anna néni: Nagy örömmel fogadtam, hogy az iskolánk életéről, 
környezetünkről, a diákok eredményeiről és a velük történt eseményekről ilyen 
színvonalas, humorban gazdag kiadvánnyal találkoztam. 

 

 Tatár Ferenc, Őze Milán, Béres Csaba, Ábel János 
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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 

Valuj Erika 5.a 

Stefán Roland 5.a 

 

 

 


