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       A TARTALOMBÓL 

  

 

A tartalomból: 

 

• Határtalanul 
 Erdélyben 
•  Témanap 
•  Túranap 
•  Mesék 
•  125 éves évforduló 
•  Gála 
•  Mikulástól  a 

 Grincsig 
•  A magyar kultúra 

 napja 
•  Köztünk élő 

 példaképek 

 

 

Szemfüles – a Paksi Bezerédj Általános Iskola lapja 
2018/2019-es tanév I. szám 

Paks, 2019. január 30. 
A szakkört vezeti: Ványiné Németh Ildikó 

 
Az I. lapszámot szerkesztették:  

Csapó Laura, László Liza, Feil Dorka, Horváth Natália, Horváth Gabriella Mária, Ványi Luca 
A lap címének rajzát Bencze Barnabás készítette. A fotókat Tumpek Györgyi rajztanárnő és diákjaink készítették, illetve 

forrásuk az internet. 
 

Üdvözlet az olvasóknak 

Kedves diákok! 

 

Az előző évben ünnepelte iskolánk 125 éves 
évfordulóját. Erre is emlékezünk az iskolaújság 

lapjain.  

Idén sem maradunk születésnaposok nélkül, 
hiszen az iskolaújság és az iskolarádió 2019-ben 

immár 30 évesek lettek. 

Az aktuális események,  iskolatársaitok írásai 
mellett számos kép segíti a nosztalgiázást. 

Ha kedvet kaptatok az íráshoz fotózáshoz, ne 
habozzatok, szívesen fogadja ezeket a 

Szemfüles! 

Jó szórakozást, tartalmast időtöltést kívánok a 
lapozgatáshoz:  

Ványiné Németh Ildikó 
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            PAPÍRGYŰJTÉS

        

 A papírgyűjtés eredményei 

HELYEZÉS ÖSSZ. SÚLY ALAPJÁN EGY FŐRE JUTÓ KG ALAPJÁN 
I. 8.a    4054 kg 7.b   195 kg/fő 
II. 7.b    3520 kg 8.a   193 kg/fő 
III. 5.b    3420 kg 5.b   126 kg/fő 
IV. 5.a   3359 kg 5.a   124 kg/fő 

V. 6.b   2391 kg 6.a   89,5 kg/fő 

VI. 6.a   1881 kg 6.b   88,5 kg/fő 

VII. 7.a   1778 kg 8.b    87,5 kg/fő 

VIII. 8.b   1754 kg 7.a    68 kg/fő 

IX. 6.c   1410 kg 6.c   61 kg/fő 

Összesen      23567kg  
  



 

4 

 

            PÁLYÁZAT 

            

Buszkifestő pályázat 

A paksi iskolák körében meghirdetett 

buszkifestő rajzpályázatra közel 200 

alkotás érkezett. Ezek kiállításra 

kerültek a szeptember 22-én 

megrendezett Autómentes Napon, 

ahol a résztvevők szavazhattak arra a 

rajzra, amit szívesen látnának majd a 

Pakson közlekedő elektromos 

buszokon. Az itt legtöbb szavazatot 

kapott 10, illetve egy szakértő zsűri 

által kiválasztott további 10 rajz 

került be a szavazásba. A díjazottak: 
Eichmann Csongor, Ványi Luca, Taba Diána, Venczel Dorka, Ábrahám Kinga, Fleisz 
Martin, Gál Tamás. A játék célja, hogy a nyertes színtervet később felhasználják Paks város 

újonnan beszerzésre kerülő elektromos buszai dizájnjának kialakítása során.  

Ábrahám Kinga, a Paksi Bezerédj Általános Iskola 4. osztályos tanulója nyerte meg paksi 
önkormányzat és a Protheus Holding Zrt. által meghirdetett buszkifestő rajzpályázatot. A 
díjátadóról egy freestyle rollerrel térhetett haza a győztes, aki 692 szavazatot gyűjtött a 
Facebook-on zajló döntőben.  

 

  

A győztes pályamunka 

A díjazottak: Eichmann Csongor, Ványi Luca, Taba Diána, Venczel Dorka,  

Ábrahám Kinga, Fleisz Martin 
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Kirándulás Erdélyben 
2018. szeptember 24-én Erdélybe utaztunk a 7. évfolyammal és a nyolcadikosokkal. 

Hétfőn reggel 8 órakor indult a busz a Poligon parkolójából. 

Első állomásunk Arad volt. Itt várt minket az idegenvezetőnk, Fülöp bácsi - vagy, 
ahogy én neveztem: Fülöp bá. Itt a szabadságszobrot és a vértanúk vesztőhelyén álló 
emlékművet tekintettük meg, majd indultunk Dévára. A várat egy felvonóval lehetett 
megközelíteni. Fönt gyönyörű volt a kilátás, csodás táj tárult a szemünk elé. Ezek után 
indultunk az első szállásunkra, Csernakeresztúrra, ahol a házigazdánkkal éjfélig mulattunk. 
Másnap reggeli után indultunk tovább. 

Következő úti célunk a segesvári csata helyszíne és a Petőfi Múzeum volt. Petőfi 
szobránál koszorúztunk (én is tagja voltam a koszorúzóknak), majd elmentünk ahhoz a 
házhoz, ahol az a körtefa állt, melynél Petőfi utolsó versét írta. Ötödik állomásunk a Jézus 
Szíve Kilátó volt, ahova traktorral vittek fel minket. Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, 
ugyanis eleinte esett az eső, és oda-vissza egyaránt fújt a szél. Innen indultunk újabb 
szállásunkra, Székelyszentlélekre. 

Másnap elsődleges célunk a Csik medence, konkrétan pedig Csíkszentmárton volt. Itt 
egy iskolát látogattunk meg. Innen Nyerges-tetőre, a kopjafákhoz mentünk. 
Sepsiszentgyörgyre indultunk, ahol megettük a szendvicseinket, és volt egy rövidke szabad 
program, majd visszaindultunk Székelyszentlélekre. Ez volt a legjobb szállásunk, és 
reggelire Orsi nénitől isteni finom reggelit kaptunk. 

A következő nap Kolozsvár volt az úti cél, ahol a János Zsigmond Unitárius 
Kollégium életébe pillanthattunk be. A kollégiumi látogatás után kaptunk egy órácska 
szabadidőt bóklászásra, nézelődésre. Én úgy döntöttem, hogy Ildi néniékkel tartok a 
temetőbe 1848-49-es síremlékeket keresni, mert nem szeretek kötetlenül mászkálni egy 
idegen városban. Innen irány Kalotaszentkirály, az utolsó szállásunk. 

A kirándulás utolsó napján Nagyváradra érkeztünk, itt a székesegyházat néztük meg. 
Majd egy rövid séta után irány Magyarország. 

Élveztem a kirándulást. Érdekes dolgokat tudtam meg Erdélyről, az ott élőkről, és 
gyönyörű tájakat láttunk. De ami a legjobb volt az egészben, hogy még jobban megismertük 
egymást az egész 7. évfolyammal.                                             
            Péter Ákos 7.b 
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Kézdivásárhely- Gábor áron szobránál

 

Agyagfalva- az 1848-as székely nemzetgyűlés emlékműve 
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            TÉMANAP 

     Erdélyi témanap 

 

Október 5-én nemcsak az aradi vértanúkra emlékeztünk, hanem témanapot is tartottunk, 
Miután az ünnepi faliújságnál meggyújtottuk az emlékezés gyertyáit és az énekkar 
dalcsokorral emlékezett a gyásznapra, a témanap helyszíneit jártuk végig. A hét helyszín 
eseményeit elevenítjük fel a továbbiakban. 
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            TÉMANAP 

Tornaterem: a diákoknak itt az volt a 
feladatuk, hogy „Magos Déva” várát 
elfoglalják.  

Rajzterem: Itt megnézhettük, hogy 
milyenek voltak a régi díszes ablakok, 
ilyenek színezésére is lehetőségünk nyílt. 

Technikaterem: itt a rovásírással 
ismerkedhettünk meg. 

 

Németterem: egy erdélyi előadást lehetett 
megtekinteni, meghallgatni, amelyet 
minden évfolyamnak bemutattunk.  

Énekterem: Erdéllyel illetve Petőfi utolsó 

napjaival kapcsolatos  szövegek 

segítségével szóbeszédet játszottak.  

 

 

 

Földrajzterem:itt a kirándulás helyszíneit 

elevenítettük fel, fotókat párosítottunk a 

helységnevekkel.  

 

Kémiaterem: lehetőség nyílt kicsit 

felfrissíteni irodalomtudásunkat. Petőfi 

verseinek sorai ugyanis összekeveredtek. 

Ezeket kellett sorba rendezni.  
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 ÖKOSULI

TÚRANAP

Október 13-án, egy szombati munkanapon, 

iskolánk túranapot tartott. Ezen a napon a 

Lussoniumba mentünk fel. Reggel 8 óra 

után az 1. állomáson tollasoztunk, 

játszottunk az ötödikesekkel és a 6. a-val. 

Utána sorakoztunk és elindultunk a Rókus utca felé. 10-10 perces időközönként követték 

egymást az osztályok. 
Útközben beszélgettünk és megfigyeltük a Dunát. Még egy macskát is láttunk az utcában!  

Beértünk az erdőbe, ahol sok növény volt (pl.: csipkebogyó). Végül kiértünk az erősítő 

toronyhoz, és mellette, a szőlőnél megálltunk pihenni. Ezt követően, még egy hosszú, sok-

sok kővel, kaviccsal teli út várt ránk. 

Aztán beértünk Dunakömlődre. 

Elmentünk sok ház mellett, mire a 

Lussonium felé vivő útra értünk. Az út 

felfelé vezetett, és nagyon meredek volt. 

Fent egy kicsit pihentünk, tízóraiztunk. 

 Kettő állomás várt ránk a helyszínen. 

Volt egy vízről szóló TOTÓ, amit 

csapatban kellett kitölteni, és a következő állomásnál Rita néni megmutatta, hogyan kell egy 

sebet bekötni, ellátni. Ezt követően még élveztük a kilátást, a friss levegőt. Utána elindultunk 

lefelé, a buszmegállóba. A 6. b osztály pedig gyalog indult vissza Paks és az iskolánk felé.  

   Ványi Luca 6.c    
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            IRODALOM

 

Tortaországban jártam 
 

Egyszer volt, hol nem volt, még a csokicsúcson is túl, ahol a 
tiramisu vándorol, ott a kerítés is mézeskalácsból állt, ott éltek a 
torták. Ahol a torták habosak, csokisak, gyümölcsösek és nagyon 
finomak. 
Amikor ott jártam, hamar felfigyeltem egy nagy csokoládé 
szökőkútra. Mögötte állt a gyümölcstér, ahol sok gyümölcs 
található: eper, málna, ribizli, meggy, körte, alma és barack.  

Sajnos élt Tortaország közelében hét tortaevő szörny, akik el akarták pusztítani a tortákat. A 
torták királyválasztást hirdettek. Legtöbben a    csokitortára, a feketeerdő-
tortára és a dobostortára szavaztak. 
Ki legyen a király? A csokitorta, ami csokiból készült; a feketeerdő-torta, ami meggyből, 
tejszínből és csokiból, vagy a dobostorta, aminek égetett cukor van a tetején? 
A torták úgy döntöttek, hogy a dobostorta legyen a király, mert ha beleharapnak a tortaevő 
szörnyek, tönkremegy a foguk és nem tudnak több tortát enni. 
Nagyon tetszett Tortaország, én szívesen lettem volna szörny, mert én szeretem a 
dobostortát. De én utána azért fogat mosnék  

Bagdi Mihály 5. a
 

Hány állat látható a képen? 
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          IRODALOM 
 
 

Hogyan lett az oroszlán az állatok 
királya? 

 

Egy szép nyári reggelen az oroszlán nagy ricsajra ébredt. Kiment hát a 
tisztásra, s látta, hogy az állatok civakodnak. 

 

- Min veszekedtek, mókus koma?- kérdezte az oroszlán. 
- Azon veszekszünk, kedves oroszlán, hogy ki legyen az állatok királya- felelte a 

mókus. 
- Minek az?! Mindenki tudja, hogy az oroszlán a legerősebb állat. Így vállalom, én 

leszek a király- az oroszlán nagyképűen csak ezzel reagált. 
Az állatok mind meglepetten nézték, azt azonban tudták, hogy az oroszlán valóban 
megvédheti őket. Ám azt is, hogy a bagoly annyira bölcs, hogy többre mennének vele, 
mint az oroszlánnal. 
Mind a harminc féle állat szavazott hát, de nem jártak sikerrel, ugyanis 15-15 szavazat 
lett mindkét állatnak. 
Tanácskozni kezdtek hát, végül dűlőre jutottak. 

- Legyen három próba!- kiáltotta a süni. 
Ebbe mindannyian beleegyeztek. 
Az első próbán az eszüket kellett megmutatniuk, ugyanis a feladat az volt, hogy egy 
négyzetben kilenc kocka szerepelt és mindenhogyan huszonötnek kellett kijönnie. 
Az oroszlán még hozzá sem kezdett, addigra a bagoly már rég készen volt. Az első 
kört tehát a bagoly nyerte. 
Következett a második kör. Aki a háromszögből kilöki a másikat, az nyer.  
Ezt az oroszlán nyerte. 
Hamarosan lecsapott a vihar. 
Az oroszlán gyorsan csinált egy kuckót, s beterelte az állatokat. Mikor kisütött a nap, 
minden állat körbeállta, s úgy tapsolt. Az oroszlán nem értette miért, de tetszett neki, 
ezért meg is hajolt. 
A mókus odament gratulálni az oroszlánnak és átadta neki a koronát. Most már 
egyértelmű volt. Mindenki ugrált  
örömében, hogy ilyen segítőkész királyuk lehet. Most már tudták, ha bármi baj van, rá 
számíthatnak majd. Csaptak is egy nagy bulit, lufikkal, tortával ünnepeltek. 
 

 
 

Horváth Natália 5. a 
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            IRODALOM  

   Az elvarázsolt királykisasszony 
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy szegény asszony. 
Olyan szegény volt, hogy a három fián kívül semmije sem volt. 

Egyszer a legidősebb fiú meghallotta, hogy a királynak van egy lánya, akit elvarázsolt a 
gonosz boszorkány. Így szólt a fiú az anyjának: 

- Édesanyám! Készítsen nekem hamuban sült pogácsát, mert elindulok, szerencsét 
próbálok a királynál. 
Az édesanyja sírt-rítt, de végül elengedte. Hét nap, hét éjjel vándorolt, amíg elérte a király 
palotáját. Amikor odaért a kapuhoz, a kapuőr megkérdezte tőle: 
- Mi járatban vagy, fiacskám? 
- Én meg szeretném törni a boszorkány átkát. 
- Akkor inkább fordulj vissza, mert az csak úgy törheted meg, hogy megválaszolod a 
boszorkány kérdését és ez még senkinek sem sikerült. Ráadásul mindegyik próbálkozónak a 
fejét vették. 
A fiú nem ijedt meg. A kapuőr bevezette a király elé, ott feltették neki a kérdést, hogy hány 
szőrszála van a boszorkány fehér kancájának. A fiú gondolkodott, de nem tudta, ezért fejét 
vették. 
Telt-múlt az idő, nem jött haza a fivérük. A középső fiú egy nap elhatározta, hogy megkeresi 
az öccsét, és ha már ő is ott van, szerencsét próbál a királynál. Sírt-rítt az anyja, de végül őt 
is elengedte. Hét nap, hét éjjel vándorolt, végül ő is odaért a király palotájához. Ott tőle is 
megkérdezte a kapuőr: 
- Mi járatban vagy, fiacskám? 
- Jöttem megkeresni az öcsémet, aki fel akarta oldani az átkot a királykisasszonyról. 
A kapuőr elmesélte, hogy mi történt a bátyjával, közben őt is a király elé vezette. 
Megkérdezte a fiútól a király: 
- Hány szőrszála van a boszorkány fehér kancájának? 
A fiú gondolkozott, de ő se tudta a választ, ezért őt is lefejezték. Telt-múlt az idő, a két 
testvér mégsem jött haza. A legkisebb fiú azt mondta az édesanyjának: 
- Édesanyám, el szeretnék menni megkeresni a két testvéremet, és ha már ott vagyok, én 
is szerencsét próbálok!  
Sírt az anyja keservesen, de nagy nehezen őt is elengedte. Hét nap hét éjjel vándorolt, mire 
elérte a király palotáját. Ő is találkozott a kapuőrrel és tőle is megkérdezte az őr: 
- Mi járatban vagy, fiacskám? 
A fiú elmondta, hogy a két testvérét keresi. Az őr elmesélte, hogy a bátyjaival mi történt, és 
hogy mivel tudja a királykisasszonyt megszabadítani. Bevezette őt is a királyhoz. 
Megkérdezte a király: 
- Hány szőrszála van a boszorkány fehér kancájának? 
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          IRODALOM 
 
 
 
A fiú, amint elkezdett gondolkozni, berepült az ablakon egy galamb, rászállott a fiú vállára 
és megsúgta a választ. A fiú erre odaszólt a királynak: 
- Nincs annak a kancának szőre, hanem hófehér kígyóbőre, mert a 
boszorkány azt is elvarázsolta. 
Amint ezt kimondta, a galamb átváltozott csodaszép királylánnyá. 
Ahogy meglátták egymást, rögtön szerelmesek lettek. A király nekiadta a lánya 
kezét, hét országra szóló lakodalmat csaptak, még engem is meghívtak. Ennyi 
volt, mese volt, néha igaz is volt. 

           Rostási Balázs 5. a  

 

Így is lehet a kötelező olvasmányról írni! 

  

MÓRICZ ZSIGMOND: LÉGY JÓ 
MINDHALÁLIG 

 
 

Mit tesz egy kisdiák, ha bekerül egy híres kollégiumba, de ott csalódnia kell az 
emberekben? Hogyan változik meg a gyermeki bizalom és az emberekbe vetett hit? 

 Nyilas Misinek nem könnyű a dolga. Új helyre került és az osztálytársaival nem jön ki 
valami jól, és gyakran igazságtalanság áldozata lesz. De mit tehetne? Fontos, hogy maradjon 
a kollégiumban és jól tanuljon. Ezzel örömet tud okozni szüleinek. Helyt kell állnia, otthon 
már így is sok a gyerek és kevés a pénz. Ő a reménységük. De Misi talpraesett kisgyerek, 
nem hagyja annyiban a dolgot. Dolgozni kezd, pénzt keres. De vajon elég ez?  

Történet egy kisfiúról, aki mindig jó tud maradni, még akkor is, amikor a legnagyobb 
igazságtalanság éri.    
 
     
       Péri Petra 8.a 
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          125 ÉVES ÉVFORDULÓ 

    Évfordulót ünnepeltünk 
Fennállásának  125. évfordulóját ünnepelte 2018-ban a Paksi Bezerédj Általános Iskola. 
Ebből az alkalomból egész évben kiemelt programokkal készült az 
iskola apraja - nagyja. 

Az év elején nyílt nappal, iskolatörténeti és vizuális kiállításokkal 
várták az érdeklődőket. Jubileumi évkönyv jelent meg, amelyben a 
diáktársaink írásaiból, rajzaiból válogattak, illetve helyet kaptak a 
kötetben az osztályok fotói és a különböző iskolai programokról, 
táborokról készült képek is. A kiadványt az érdeklődők, az iskola volt 
tanulói meg tudják vásárolni az intézmény titkárságán.  

A jubileum alkalmából egy emlékfa is felavatásra került a 
főépületben, amelyet Tumpek 
Györgyi tanárnő tervei alapján 
Bonyai Gábor asztalos készített el. A stilizált fán az 
igazgatók neve és azoknak a nyugdíjba vonult 
pedagógusoknak a neve szerepel, akik legalább tíz éven 
át tanítottak az iskolában. 

A rendezvénysorozat részeként november 29-én 
gálaműsorra került sor, amelyben mintegy kétszázötven 
diákunk lépett fel. A tizenkilenc műsorszám között volt 
zenés, mozgásos és egyéni előadás is, és a fináléban 
együtt énekeltük A Pál utcai fiúk című musicalből ismert 
Mi vagyunk a Grund című betétdalt.  

Zárásként a nyugdíjas pedagógusokat hívták találkozóra az iskolába. Ötvenketten tudtak 
eleget tenni a meghívásnak, ők szintén ízelítőt kaptak a gálaműsorból, amely teljes 
hosszában visszanézhető az iskola honlapján. A következő képekkel idézzük meg a gála 
hangulatát!  
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     GÁLA 

 

 

    

 

 A  fináléban együtt énekeltük A Pál utcai fiúk című musicalből ismert Mi vagyunk a Grund című betétdalt 

Péter Laura a zongoránál Kleithál Kitti twirling 
bemutatója 

A két műsorvezető: Farkas 
Petra és Rábóczki Bence 



 

 

 

 

 

A 3.a osztály nemzetiségi német néptánca: 

Bedecs Tamás mesét mondott 

A  három pösze lányról szólt a mese a 
4.b-sek szereplésével 

 

A 4.b Mátyás mesét mondottA 3.a osztály nemzetiségi német néptánca: Zigeunerpolka,  Dreh’sich um 

A 4. a osztály zenés, német nyelvű színdarabot adott elő
szellem címmel

A  6. a német nemzetiségi néptánca: Zillertaler 
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A 4.b Mátyás mesét mondott Májusi eső 
címmel 

A 4. a osztály zenés, német nyelvű színdarabot adott elő A király és a 
címmel 

Zillertaler Hochzeitsmarsch 
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             GÁLA       

  

Ritmusrondó. Előadták: a 6.a, és a 7. évfolyam 

Az indiai vendégművészek  

A 3. a osztály tanulói mezőföldi ugróst táncoltak 

Csukás István Sün Balázs című meséjét állították 
színpadra a 2.a tanulói 

A megérdemelt siker! 
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GÁLA 
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             MIKULÁS 

 

    MIKULÁSTÓL A GRINCSIG 

Decemberben olyan szerencsések voltunk, hogy nemcsak otthon, hanem az iskolában, sőt a 
Csengey Dénes Kulturális Központban is kaptunk ajándékot, illetve mi is készítettünk. 

December 6-án a szokásos Mikulás napi vetélkedő várt minket, azzal kiegészítve, hogy 
kivetítőn megnézhettük a gála műsorát. A gálából sajnálatosan kimaradt dzsúdósok 
bemutatójára is ekkor került sor. Nyakkendőt kötött minden osztály, sőt egyéniben is 
próbálkozhattak a vállalkozó szelleműek. 

A Városi Múzeumban mézeskalácsot díszíthettünk, a cipősdoboz akcióban is részt vettünk. 

December 21-én osztályszinten is megajándékoztuk egymást. 

December 29-én pedig még moziba is elmehettek az érdeklődő kisdiákok! 

Köszönjük szépen! 
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MIKULÁS 
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                  KULTÚRA 

 

Regélő Népmese Ünnepet tartottak a Kincskereső 
Gyermekkönyvtárban, ahonnan Kovács Léda és 
Bedecs Tamás ezüstminősítéssel térhettek haza.  
2019. január 21-én a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában szervezetek a magyar kultúra napján 
városi vers- és prózamondó versenyt. Itt is 
eredményesen szerepeltek, Léda bronz, Tamás 
arany minősítést szerzett. Csatlakozott hozzájuk 
Pavlik Botond is, aki ezüstminősítést kapott. 

A Tuba János vers-és prózamondó versenyen a Csengey Dénes Kulturális Központban. 
Iskolánkat Pécsi Nóra képviselte. Nóra ezen kívül sikeresen szerepelt az iskolai helyesírási 
versenyen is. Péri Petrával együtt bejutottak a Lotz János szövegértési és helyesírási verseny 
megyei fordulójába. Ezen kívül a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 
megyei fordulójának résztvevői is, ahol csatlakozik hozzájuk a 6. évfolyamból: Adorján 
Angéla, Molnár Angyalka, Ódor Lotti, Parkó Tamás, Szabó Zétény. 

Szuperhősök a családban rajzpályázat díjazottjai:Árki Jázmin, Debeceni Rebeka 2. díj; Bach 
Tímea,  Gungl Benjamin 3díj.  

Énekkarunk az iskolai eseményeken kívül a városi kórustalálkozón is szerepelt, illetve az 
idősek otthonában is fellépett. 
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                    KULTÚRA

         

 

 

A magyar kultúra napján Erkel Ferenc: Bánk bán című operájának dallamai csendültek fel.  

A Hazám, hazám című áriájának sorait énekeltük közösen.  

Az 5-6. osztályosok közül többen illetve a 7. b osztályosok rendhagyó énekórán is részt 
vehettek a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, ahol Borzavári Róza és barátai léptek fel. Az 
interaktív program keretein belül a résztvevők megismerkedhettek a népi hangszerekkel és 

dallamokkal. 
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PÉLDAKÉPEK 

 

A példaképek köztünk élnek 
A jubileumi 125 éves évforduló kapcsán engedjétek meg, hogy én is leírjak pár gondolatot. 

Messzebbről indulok és a mindennapjainkhoz érkezem meg. 

Ebben az általános iskolában tanultam 7-8. osztályban én is. Már 19 éve dolgozom az 
iskolánkban, és felsősként itt éreztem először, hogy én is szeretnék tanár lenni. Akkor 
éreztem először, hogy a példaképek köztünk élnek.  

A gimnáziumban is olyan impulzusok értek, olyan pedagógusok kezei alatt tanulhattam, 
amelyek arra ösztönöztek, hogy én is ezt a pályát válasszam. Olyan szerencsésnek 
mondhatom magam, hogy olyan tantestületben dolgozhattam és dolgozhatok, ahol korábbi 
tanáraim, igazgatónőm később a kollégáim lettek. Olyan kollégákkal, akik korábban 
iskolatársaim, osztálytársaim voltak. 

Szeretem az iskolánkat, büszke vagyok arra, hogy én is ennek a közösségnek a tagja lehetek! 

2019. január 17-én délután egy informatikaórára látogattam el. A 7.a egyik csoportjának volt 
ekkor az órája. A téma az egész hetedik évfolyamon a diavetítés (PPT) volt, ahol mindenki 
arról készíthetett bemutatót, ami számára a legkedvesebb dolog, tudtam meg Rita nénitől.  
Volt, aki kedvenc állatáról, csapatáról, városáról, autómárkájáról, filmjéről, sportjáról 
készítette a prezentációt, és voltak, akik konkrét személyt választottak a bemutató tárgyául. 

Száraz Csenge példaképéről, Csoknyai Lászlóról készítetett egy előadást. A különlegesség 
abban állt még, hogy Csenge Laci bácsit is meghívta az órára, és előtte mutatta be a 
diasorozatot. Beszámolt benne példaképe múltjáról és jelenéről. Nagyon megható volt látni, 
ahogy a tanítvány elérzékenyült példaképe előtt, és ahogy Laci bácsi is viszonyult 
tanítványához.  
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PÉLDAKÉPEK 

 

A sportember elmondta, hogy számára és az élsportolók számára mennyire fontos a 
közönség, a sportkedvelők, a tanítványok szeretete, és ő is nagyon hálás volt Csengének, 
hogy őt választotta "dolgozatának" témájául.   

Ezt követően még sor került egy kis beszélgetésre, ahol kiderült, hogy a 31 éves sportember 
jelenleg 5-6 éves gyerekek mellett edzősködik. Sportolói pályafutása vége felé boldogan 
tekint vissza a londoni olimpiára, Rióra.  

Számtalan lemondással jár együtt az élsportolói lét, ő a fogyasztást emelte ki. amely 
folyamatos kihívást jelentett életében. 

A példaképek, tehát köztünk élnek, hol kézzelfoghatóan, hol ábrándjainkban. Legyenek azok 
a szüleink, a tanáraink, kedvenc sportolóink vagy bármely általunk szeretett "hős". 

 

Gondoljunk arra, hogy amit a mindennapokban tehernek élünk meg az iskolában, az egyszer 
majd a visszájára fordul, és arra gondolunk majd, hogy milyen jó is volt nekünk abban a 
közösségben. Az akkor még teherként felfogott feladatok, akár a Rita néni által feladott diák 
elkészítése, mennyi haszonnal is járnak. Mindenből tanulunk valamit, ha valami nem sikerül. 
akkor sem kell feladni. Gondoljunk, gondoljatok arra, hogy belőlünk is példakép lesz, ha 
másé nem is, saját gyermekeinké. 

Sok kitartást a második félévre, a nappalok egyre hosszabbak már! 

Ványiné Ildi néni 
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Kramarik Lilla és Wiedemann Anna 7. b-s tanulók irodalomfüzetéből:  


