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Kedves Olvasónk! 
 
 
      Az idei tanév számos meglepetést és örömteli pillanatot tartogat a számodra. A régi, 
megszokott Gubányi programok mellett új, rengeteg mulatságot tartogató rendezvények is 
bemutatkoznak a tanórák forgataga közben. Az iskolai hagyományok ápolása mellett nagy 
szükség van újabbak kialakítására is, mert ezáltal még színesebbé varázsolhatjuk iskolánk 
világát. Iskolaújságunk ezen elszántságnak köszönhetően született meg. 
 
      A 2012/2013-as tanév legelején kezdte meg munkásságát a Gubka szerkesztősége. Fő 
célkitűzésünk egy izgalmas, szórakoztató, félévente megjelenő iskolaújság létrehozása volt. 
Egy csokorba gyűjtöttük össze számodra az iskola világában zajló legfontosabb eseményeket, 
iskolánk hírnevét dicsőítő tanulóink versenyeken elért eredményeit. A szorgos tanulás mellett 
fontos, hogy időt szakíts a pihenésre is, amelyet aktuális film-, zene- és könyvajánlataink 
segítségével igyekszünk kellemessé varázsolni. A kultúra mellett a tudományok kedvelőire is 
gondoltunk természetismereti cikkeinkkel. Önismereti tesztjeinkkel a személyiséged 
fejlesztésében kívánunk támogatni. Horoszkópunkból megtudhatod, hogy mit tartogat 
számodra az idei tanév.  Fejtörőink és találós kérdéseink pedig felpezsdítik a 
gondolkodásodat.  
 
      Büszkeséggel vedd kezedbe iskolánk újságát, jó szórakozást és kellemes olvasást 
kívánunk! 

 

Szeretettel: 

a Gubka szerkesztősége 

 



Gubányi Hírek 

Becsöngettek… 
 
 Eljött újra a szeptember. Az élettelen iskolaudvar megtelt kacagással és izgő-mozgó 
gyereksereggel. A barátok lázasan mesélnek egymásnak nyári kalandjaikról, mások pedig 
arról találgatnak, hogy kik lehetnek azok az új, ismeretlen felnőttek a tanáraik között.  A 
berozsdásodott iskolacsengő már alig várja, hogy újra kiereszthesse a hangját, melyre minden 
diák a termébe szalad. 
 Az idei tanév számos élményt tartogat mindenki számára. Koblencz Andrea 
igazgatónőtől megtudtuk, hogy az új tanév milyen változásokat fog hozni iskolánk életében: 
„Ebben a tanévben nagyon sokféle szakkört indítottunk el. Ezek közül szeretném kiemelni 
második idegen nyelvként a német szakkört. Már majdnem minden évfolyamon működik 
délutáni foglalkozás keretében angolóra, amire fakultatív jelleggel lehet járni. Ezenkívül 
beadtunk egy 135 millió forintos pályázatot, amiből taneszközöket fogunk  vásárolni, illetve 
egyéb rendezvényeket szervezünk belőle a tanulóinknak. Így bárki eljuthat majd sí táborba, 
angol nyelvi táborba vagy erdei iskolába, alkalmat biztosítunk lovagoláshoz és úszáshoz, 
illetve fitneszterem használatára is lehetőség fog nyílni.” 
 Egy dologban biztosak lehetünk, ami továbbra sem fog változni, hogy iskolánk 
számos módon hozzájárul ahhoz, hogy minden tanuló kibontakoztassa és továbbfejlessze a 
tehetségét, felkészült tanárainknak köszönhetően színvonalas oktatásban részesüljünk és a 
különböző versenyeken helyt tudjunk állni. 
 

Gábrisch Anita  
 
 

 
Mezei Futóbajnokság 

 Szeptember 23-án megrendezésre került immár tízedik alkalommal a Mezei 
Futóbajnokság. Az ötödik és hatodik évfolyamosok 500 méteren, a hetedik és nyolcadik 
osztályos tanulók pedig 1000 méteren küzdhettek meg az iskola bajnoki címéért.  
 A versenyt megelőző héten Kasa Tibor tanár úr minden jelentkező részére gyakorlási 
lehetőséget biztosított. A vele készített interjúnkban arról faggattuk, hogy miért tartja 
fontosnak, hogy a fiatalok rendszeresen sportoljanak: 
„Egy régi mondást ajánlanék mindenki figyelmébe: Ép testben ép lélek lakozik. Ez azt jelenti, 
hogy csak akkor lehet jó eredményeket elérni a tanulásban, ha a testünket rendszeresen 
karbantartjuk. Vannak olyan gyerekek, akik nem járnak sportklubokba, de szeretnek mozogni, 
ezért elsősorban az ő számukra tudom javasolni a futást, ami a legkevésbé megterhelő 
sportág.  A kevésbé fittek számára minden évben szervezünk egy hosszabb távú gyalogtúrát, 
amely során gyönyörű tájakat barangolunk be, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk.” 
 A verseny végén sikerben úszott az ötödik évfolyamos Szabó Melinda, Forgács Márk 
és Illés Dániel, a hatodik osztályosok közül Kádár Bettina, Pércsi László Levente és Tóth 
Richárd nyerték el a dobogós helyezéseket, míg a hetedik évfolyam legjobbjai Jenei György, 
Gábor Stefán és Rafael Zoltán lettek.  
 

Pércsi László Levente, Tóth Richárd 
 
 

Papírgyűjtés 



 
 Immáron iskolánk hagyományos programjai közé tartozik az október 5-én 
megszervezésre került papírgyűjtési akció. Tanulóink és szüleik nagy lelkesedéssel vágtak 
bele a feladatba. Az iskola kérésére, aki nagyobb mennyiségben hozott papírt, annak 
előzetesen le kellett mérettetnie. 
 Az osztályok közül a telepi 5. évfolyam bizonyult a legszorgalmasabbnak, a második 
helyen végzett a 8.b osztály, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára holtversenyben a 8.a 
és 5.d osztályosok állhattak fel. A győztesek pénzjutalomban részesültek, az első helyezett 
25000 forintot, a második 20000 forintot, a harmadik pedig 15000 forintot vehetett át. 
 Hanyecz Anita igazgatóhelyettes elmondása alapján a tavalyi évben sikeresebben 
alakult a papírgyűjtési projekt. Véleménye szerint a tanulók motiválása, lelkesedésük 
felkeltése a várható nyeremények előzetes kihirdetésében rejlik. 
 

Bolla Brigitta 
 

Irodalmi séta 

Október 22-én iskolánk felsős tanulói irodalmi múltidézésre indultak a Fiumei úti 
temetőbe.  A séta során a diákok megismerhették a sírkertben nyugvó jeles költők, művészek 
síremlékeit. 

Tanárok és diákok mind egyaránt készültek előadásokkal és versekkel, ezáltal róva le 
tiszteletüket nagy elődeink előtt. Arany János, Babits Mihály, József Attila, Radnóti Miklós, 
Faludy György, Móricz Zsigmond és sok más híres költő, nemzeti hős sírhelyét látogatták 
meg, és a tanulók különös érdeklődéssel figyelték a beszámolókat.  

A diákok egy megnyugtató, kellemes kikapcsolódást nyújtó programban vehettek 
részt. Reméljük, hogy a következő tanévben is nyílik majd lehetőség arra, hogy ellátogassunk 
a pesti köztemetőbe. 

 

            
 

Nagy Barbara 

 

 



 

Október 23. 

 
 Az 1956-os forradalom Magyarország a sztálinista diktatúra és a szovjet megszállás 
ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik 
legmeghatározóbb eseménye volt.  

Az idei városi megemlékezés az Evangélikus Templomkertben került megrendezésre, 
ahol iskolánk diákjai egy emlékezetes műsorral léptek színre. A diákokat Csillóné Gál Zsuzsa 
tanárnő készítette fel. Az ünnepség után a műsorral kapcsolatban tettük fel neki kérdéseinket:  

 
- Mennyi ideig gyakoroltak a diákokkal, hogy ez a színvonalas műsor összeálljon? 
- Körülbelül hat hétig tartott a felkészülés. 
- Mennyire elégedett a végeredménnyel? 
- Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, de a legjobban annak örülök, hogy a gyerekek jól 
érezték magukat. 
- Véleménye szerint hogyan lehetne még több diákot „kicsalni” a megemlékezésre? 
- Színvonalas műsoraink egyre több diákot vonzanak ki évről-évre az október 23-i 
ünnepségre. Különösen csalogató a számukra, hogy látják évfolyamtársaikat is fellépni.  
 - Ön szerint az iskolai oktatásban mekkora szerepet kell hogy betöltsön a hazafiasságra 
nevelés? 
- Nagyon fontos feladatnak tartom a nemzeti hagyományaink és értékeink átörökítését. A 
gyerekeknek szükségük van arra, hogy megismerjék a múltunkat, mivel e tudás birtoklása 
nélkül nem érthető meg a jelenünk sem.  
- A mai fiatalság mennyire van tisztában ennek az ünnepnek a jelentőségével? 
-1956-os forradalom történelmi szemmel nézve nem olyan régen zajlott le, így azt gondolom, 
hogy tisztában vannak a jelentőségével, és a tantárgyi órák is sokat segítenek e korszak 
politikai helyzetének tisztább átlátásában.  
 

Az előadáson felléptek Fazekas Réka, Dobai Dorottya, Bánszki Dóra, Deák Andrea, 
Morvai Zita, Dajka Dzsenifer, Kovács Bettina, Benkó Dávid, Kondocs Norbert, Csernai 
Gergő, Czékus Máté, Gulyás Mátyás, Ábrahám László, Magyar Richárd, Patocskai Tamás, 
Hemző Márk, valamint az énekkar tagjai, akiket Gereben Tímea tanárnő készített fel.  

 
Gábrisch Anita 

Ifjú Zenebarátok Világnapja 

 
 November 20. az Ifjú Zenebarátok Világnapja, melynek alkalmából immár második 
évben házi koncertet rendeztek az iskolánkban. A gyerekek kórusban, szólóban és hangszeres 
produkcióban is megmutathatták a tehetségüket.  

 A tanulók a hangversenyt megelőző hetekben szorgalmasan készültek. A koncerten 
felcsendültek a barokk, a bécsi klasszika és a romantika korából származó dalok, valamint 
magyar népdalok is színesítették a repertoárt. A fellépő gyerekek: Elekes Evelin, Berki 
Bianka, Duchaj Zsófia, Nagy Csilla, Ubrankovics Vera, Kelemen Anita, Földvárszki Ágota, 
Pusztai Eszter, Szálkai Janka, Gál Réka, Opra M. Szonja, Lasán Zsuzsanna, Madahar Rhea, 
Bánszki Dóra és Kádár Bettina. Az énekkart vezényelte és a gyerekek énekeit zongorával 
kísérte Gereben Tímea. 
  
 



A műsort egy alkalmi, felső tagozatos diákokból álló angol kórus előadása zárta, 
amely az angol órákon tanult legnépszerűbb dalokat mutatta be a közönségnek. A negyven 
főből álló csapat amerikai spirituálékat és népszerű angol dallamokat szólaltatott meg. Az 
alkalmi kórust megalakította és zongorán kísérte Jansik Ildikó. 
 

         
 

Gereben Tímea, Jansik Ildikó 
 

„Tökös hét” 

 November végén iskolánkban kezdetét vette az ősz témahét keretén belül a „tökös 
hét”. A tanítási hét minden napján különböző programok vártak a tanulókra, amelyeken 
egyénileg és csapatban is megmutathatták tehetségüket.  
 A gyerekek a tanítási órák közötti szünetekben különféle sportágakban mérhették 
össze erejüket. A legnagyobb érdeklődést a fociverseny váltotta ki, melyet az 5. c és a 8. b 
osztály nyert meg. A leggyorsabb futóknak a 6. b és a 8. a osztály versenyzői bizonyultak. A 
tökemelés első díját a 8. d osztály vitte el. Az akadályversenyen olyan ügyességi feladatokat 
kellett a tanulóknak megcsinálniuk, mint az ugráló kötelezés, szlalom futás, 
hulahoppkarikázás vagy talicskázás.  

A sportprogramok mellett számos izgalmas és szórakoztató rendezvény is várta a 
diákokat. Az iskola tanulói nagy lelkesedéssel készítettek tökös ételeket a hétre, a legjobb 
szakácsnak járó díjat a 8. a osztály vehette át. Az iskola folyosója adott otthon a töklámpás 
kiállításnak, melyeket a diákok szüleik segítségével készítettek el otthon. A hét legmókásabb 
eseménye a madárijesztő verseny volt. Egyes tanulók kézzel készítették el ijesztő alkotásaikat, 
míg mások saját maguk öltöztek be. A versenyt elsöprő sikerrel Berki Bianka 6. c osztályos 
tanuló nyerte meg. 
 A végső eredményeket az iskolarádióban tették közzé, a nyertesek a tanári szoba előtt 
vehették át okleveleiket.  

          
 

 Kovács Kármen, Berki Bianka 
 



A Mikulás gyárában 

 
 December 6-án sok kíváncsi szempár abban a szerencsés helyzetben részesülhetett, 
hogy bekukucskálhattak a Mikulás műhelyébe és az ott zajló szorgos munkába, ugyanis a 6. 
és 7. évfolyamosok ellátogattak a budapesti Mikulásgyárba. Természetesen nem mentek üres 
kézzel, a heteken át gyűjtött játékokkal és mesekönyvekkel kívántak a rászoruló gyermekek 
számára segítséget nyújtani és csatlakozni a lelkes önkéntesek táborához. 
 A Mikulásgyár célja a mélyszegénységben élő nagycsaládok, így rengeteg gyermek 
segítése, tekintet nélkül arra, hogy ki és miért éhezik hazánkban. A Mikulásgyár tartós 
élelmiszert (tészta, konzerv, olaj, cukor, só, liszt stb.), tisztító- és tisztálkodási szereket, jó 
minőségű ruhát, takarót, játékot, könyvet gyűjt. Az önkéntesek az adományokat dobozokba 
szelektálják, majd ezeket a dobozokat a Magyar Vöröskereszt adott megyei központjába 
juttatja el a Magyar Posta. A Vöröskereszt a dobozok tartalmát - már csomagokként - 
rászorultsági alapon osztja szét. 
 

              
 

 A vendéglátók egy izgalmas színdarabbal lepték meg a gyerekeket. A Gulliver 
utazásai című darabot tekinthették meg, amely nagy sikert aratott a diákság körében. Az 
előadás végén betoppant az „igazi Mikulás”, és minden gyereknek meleg kézfogással kívánt 
boldog ünnepeket. 
 

          
 

 A hazaút előtt a tanulók elsétáltak az ajándékgyár közelében lévő kacsaúsztatóhoz, 
ahol a jótékonyság szellemével átitatva gondoskodtak arról, hogy egyetlenegy vízimadár se 
maradjon éhesen. Később kilátogattak a Hősök terére is, ahol a volt királyok szobrait 
tekintették meg. Mindenki nagyon élvezte a kirándulást, rengeteg élménnyel és tapasztalattal 
tértek haza. 
 

 Szabó Gábor 
 

 

 



Luca napi vígasságok 

 
 December 13-án a Széchenyi utcai iskolában Luca napi, rég elfeledett szokásokat 
idéztek fel a diákok. A délután folyamán részt vettek egy előadáson, mely a Luca nap eredetét 
magyarázta meg és a hozzá kapcsolódó babonákat elevenítette fel.  

A Luca naphoz kapcsolódó hiedelmek közül Luca széke az egyik legismertebb. Luca 
napjától fogva kezdték el faragni a háromlábú széket, amelyen mindennap dolgozni kellett 
egészen karácsony napjáig. A hagyomány szerint, ha az éjféli misén a szék készítője felállt 
alkotására, megláthatta, kik a boszorkányok, mivel láthatóvá váltak a szarvaik. 

 

 
 

 Az előadás után megkezdődött az osztályok közötti verseny. A csapatoknak különböző 
feladatokat kellett teljesíteniük, melyek sikere nagyban függött attól, hogy ki mennyire figyelt 
az előadás alatt. Elsőként egy puzzle-t kellett a tanulóknak kirakniuk, majd ezt követte a Luca 
szék és a Luca naptár készítése. A nap végén néhány tanuló beöltözött boszorkánynak, és 
eljárták a boszorkányok táncát. 
 

Nyerlusz Vivien, Czeroven Krisztina 
 
 

Christmas Party 

 
December 19-én megrendezésre került az iskolánkban a karácsonyi projektet lezáró 

rendezvény, a Christmas Party, amelyen tehetséges gyerekek léptek fel produkcióikkal, 
többek között énekeket, verseket és karácsonyi történeteket mutattak be. Az énekekkel fellépő 
gyerekeket Gereben Tímea, a versmondó gyerekeket Gyurkity Katalin tanárnő készítette fel. 

Két csoport is szerepelt az egyéni fellépők között: az énekkar és az angolt tanuló 
gyerekek egy csapata is.  Az énekkar három dalt adott elő Gereben Tímea tanárnő 
vezénylésével, amire több héten keresztül gyakoroltak a diákok. Szintén sokat készült az 
angol csapat is, ők egy angol történetet és több éneket mutattak be. Őket Jansik Ildikó tanárnő 
készítette fel.  Amikor a fellépők elfogytak, akkor egy közös teázással zárták le a napot, 
amihez egy-egy sütit is kapott mindenki.  

Másnap az iskolarádióban kihirdették az eredményeket, és a győztes tanulók 
ajándékokat és oklevelet vehettek át a tanári szoba előtt.  

 
Berki Bianka 

 
 



Mozdulj! 
 

A legnépszerűbb sportról 
 
A labdarúgás (angol eredetű szóval football, közhasználatú becenevén foci, de gyakran 

említjük magyarosítva futball-nak is) egy labdajáték, amelyet a pályán két, egyenként 11 
labdarúgóból álló csapat játszik egymás ellen.  

A játék célja, hogy a rendelkezésre álló idő alatt a labdát az ellenfél kapujába 
juttassák, és így minél több gólt szerezzenek. A játékot főleg lábbal játsszák, de a játékos 
minden testrészét használhatja a labda irányítására, kivéve a két karját. Ez alól csak a kapusok 
képeznek kivételt, akiknek a tizenhatos vonalon belül nincs tiltott testrészük, azon kívül 
viszont ők is rendes mezőnyjátékosoknak számítanak. 

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) felmérése szerint a játékot világszerte 
több mint 240 millió ember játssza rendszeresen több mint 200 országban. Az egyszerű 
szabályok és a minimális sportszerigény kétségtelenül hozzájárult a játék elterjedéséhez. 
Európa, Latin-Amerika, valamint egyre inkább Afrika, illetve Ázsia lakosainak életében 
fontos szerepet játszik ez a játék, néhol rajonganak a játékosok és helyi csapatok iránt. A 
legtöbb országban ez a világ legnépszerűbb csapatsportja. 

Hemző Márk 

A pankráció története 
 
Eredetileg i.e. 648-ban jelent meg először ez a sportág. A feljegyzések szerint már a 

33. olimpián szerepelt, mint az ökölvívás és a birkózás egyesített formája. 
A pankrációs versenyeket négyzet alakú emelt küzdőtéren tartják, mely igen hasonló 

az ökölvívó mérkőzéseken használtra. Körben, három sávban erős gumikötelek találhatók, 
melyek nekifutásra visszalökik a játékosokat. A sarkokban kipárnázott rögzítők tartják a 
köteleket. A padlózat merev, de egyidejűleg ruganyos, a ráesés energiáját elnyeli, ráütésre 
igen erős hanghatást kelt. Az egy menetből álló mérkőzés addig tart, amíg az egyik játékost 
két vállra nem fektetik annyi időre, míg a játékvezető háromszor a ring padlójára csap.  

A múltban az amerikai és kanadai pankráció jellemzője volt, hogy a mérkőzések 
végeredményét előre eldöntötték, így később a pankráció kifejezést már csak az előre 
eltervezett kimenetelű mérkőzésekre használták.  

A küzdő felek úgy teszik a mérkőzéseket még izgalmasabbá, hogy különböző, más 
sportágaktól átvett ruhákat, látványos jelmezeket, vagy egyéb kiegészítőket (láncot, maszkot, 
palástot) viselnek, jó és rossz figurák szerepeit játsszák el. A jófiúk a közönség lelkes 
tombolása, a rosszfiúk meg hangos füttykoncert közepette vonulnak a négyszögbe.  

 

 
Balogh Martin 



Kultúr sokk 

 

Filmajánló 

Step Up 4. - Forradalom 

Emily profi táncosi karrierről álmodik, azért Miaimiba költözik. Itt hamarosan beleszeret egy 
Sean nevű fiúba, aki a Banda nevű tánccsoportot vezeti, amely profin kidolgozott, látványos 
flash-mobokkal hívja fel az emberek figyelmet. Amikor egy dúsgazdag üzletember épp a 
Banda területén tervez szállodákat építeni, és emiatt emberek ezrei veszítenék el otthonukat, 
Emily kötelességének érzi, hogy csatlakozzon Seanhoz és a Bandához. Együtt dolgoznak 
azért, hogy a táncot puszta előadóművészetből a tiltakozás művészetévé változtassák.  

 

Elhurcolva 
 
Mióta csak az eszét tudja, Nathan Herpernek az a kellemetlen érzése van, hogy valaki más 
életét éli. Mikor rábukkan egy kiskori képére egy eltűnt gyerekeket kereső honlapon, Nathan 
legsötétebb félelme igazolódik be: rájön, szülei nem az igazi szülei, élete pedig egy hazugság, 
melyet gondosan felépítettek, hogy elleplezzenek előle egy sötét titkot. Ahogy elkezdi 
összerakni valódi személyiségét, Nathant egy csapat képzett gyilkos veszi üldözőbe, arra 
kényszerítve, hogy az egyetlen személlyel meneküljön, akiben megbízik, szomszédjával, 
Karennel. De ahogy ellenfelei közelednek, Nathan rájön, hogy túlélésének és biológiai apja 
rejtélyének megoldásának egyetlen módja, ha felhagy a meneküléssel és a saját kezébe veszi 
az irányítást. 

Az öt legenda 

Vajon van Húsvéti Nyuszi? És Mikulás? És Fogtündér? És Homokember? Hát persze! 
Vannak, amíg van gyermek, aki hisz bennük. Igen ám, de a gonosz Szurok azt szeretné, ha a 
gyermekek csak benne hinnének. Vagyis a mumusban. Ezért aztán az álmokból rémálmokat 
csinál, az örömből félelmet, a fényből sötétséget. Így az őrzők, a gyermekálmok védelmezői 
nagy veszélybe kerülnek. Ám akad egy új segítségük, egy új őrző, Dér Jankó, az ötödik 
legenda. 

 



Könyvajánló 

Telegdi Ágnes: Ó, azok a csodálatos állatok! - Állatkölykök 

Ez a mesés könyv a cseperedő állatkölykök világába repít minket. Megismertet repülni tanuló 
fecskefiókák vidám hétköznapjaival, egy újszülött cica botladozásaival. Egy kötözködő 
hattyúcsaláddal, egy kis boci életének első tíz percével. És még számos más állatkölyökkel. 
Az állatgyerekek kalandjai mellett megfigyelhetjük az állatszülők gondoskodó szeretetét, 
fáradhatatlan szorgalmát, melynek segítségével válhatnak igazi felnőtté szeretett kölykeik. 

 
 
Erin Morgenstern: Éjszakai cirkusz 
 
Az éjszakai cirkuszban nincs porondmester, aki hangszóróján keresztül bejelentené a 
következő számot, sem bohóc, aki gúnyt űzne a közönségből. Ezekben a fekete-fehér 
sátrakban páratlan élmény vár rád: az öt érzék ünnepe! A varázslat és a szemfényvesztés 
hátterében ádáz küzdelem folyik: a két fiatal mágust, Celiát és Marcót kisgyermekkoruktól 
fogva azért tanították, hogy mágikus erejük segítségével győzelmet arassanak a másik felett. 
Amikor Celia véletlenül rájön, hogy Marco az ellenfele, együtt lenyűgöző varázslatba 
kezdenek. Erejüket ettől kezdve csak arra használják, hogy örömet szerezzenek vele a 
másiknak, és az új játék közben észrevétlenül egymásba szeretnek. Sokáig nem is sejtik, hogy 
olyan játszmába kényszerítették őket, amelynek a végén csak egyikük maradhat életben. 
 

Louis Shachar: Brandyley, az osztály réme 
 
Bradley Chalker a legidősebb az ötödik osztályban. És a legerősebb. Ez még nem lenne baj, 
de kötekedik, veszekszik, s persze a tanulásban sem jeleskedik. Helye a leghátsó sorban 
olyan, mint egy sziget: előtte, mellette nem ül senki. Tanárai szerint komoly viselkedési 
zavarokkal küzd. Érkezik egy új nevelőtanár az iskolába, aki megkedveli. Azt állítja 
Bradleyről, hogy érzékeny, jószívű gyerek, mi több, szívesen hallgatja a fiú kitalált történeteit 
is, melyeket az iskolában mindaddig csak elképesztő hazugságokként emlegettek. Carla, a 
nevelőtanár számára nem kétséges, hogy Bradley meg tud változni, ha van elég mersze 
hozzá… 

 



Zeneajánló 

Adele: Skyfall 
 
Egy ideje már köztudott, hogy napjaink egyik legnépszerűbb énekesnője, Adele előadásában 
hallhatjuk a legújabb James Bond film, a Skyfall főcímdalát. Az énekesnő egy interjújában 
így nyilatkozott a dal előkészületeiről: “Először egy kicsit hezitáltam, hogy elvállaljam-e a 
Skyfall főcímdalát. Egy Bond dal gyorsan a figyelem középpontjába kerül, és ezért nagy a 
nyomás. Azonban gyorsan beleszerettem a forgatókönyvbe, és Paulnak volt néhány nagyszerű 
ötlete a számhoz, így végül nem kellett sokat gondolkodnom, csak megtettem.” 

 

Will.i.am ft. Britney: Scream and Shout 

A több platinalemezes producer és dalszerző Will.i.am új, Britney Spearsszel közös száma 
november 28-án debütált az amerikai X-Faktorban.  A Scream & Shouthoz készült videót Ben 
Mor rendezte. A klip forgatása után Will.i.am így nyilatkozott a közös munkáról: “Csodálatos 
volt Britneyvel dolgozni. A hozzá hasonló művészek miatt imádom ezt a szakmát. 
Ugyanannyira szenvedélye a zene, mint nekem.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dombai Andrea, Berki Bianka,  

Lisznyai Bence, Czeroven Krisztina,  

Török Orsolya, Szabó Gábor, Ormai Petra 



Természettudós 

A meghódított égitest 
 

2012. augusztus 25-én meghalt Neil Armstrong, aki először a Holdra lépett. Ennek 
kapcsán néhány érdekességet olvashatsz erről az égitestről. 

A legelfogadottabb elmélet szerint a Holdunk 4,5 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. 
Egy hatalmas égitest csapódott a Földnek. Ez által törmelékfelhő került a földkörüli pályára, 
melyből létrejött a Hold. 

Aki új távcsövet vásárol, általában elsőként a Holdat veszi szemügyre. Hogy mit lát? 
Különböző méretű krátereket, sugár irányú repedéseket, hegységeket. A Hold a Föld körül 
kering, 27,3 nap alatt ér vissza kiindulási pontjára. A Nap a Hold felét folyamatosan 
megvilágítja, de mi a Földről nem mindig látjuk a fényes részt teljesen. Ez attól függ, hogy 
éppen hol tart a Föld körüli pályáján. Újhold és telihold között úgy tűnik, hogy növekszik, 
telihold és újhold között pedig csökken. 

1969. július 20-án az Apolló-11 űrhajó, fedélzetén Neil Armstronggal, Edwin 
Aldrinnal és Michael Collinsszal, leszállt ezen az égitesten. Az űrhajót elsőként Armstrong, 
utána Aldrin hagyta el. Armstrong ekkor mondta híres mondatát: „Kis lépés az embernek, 
hatalmas ugrás az emberiségnek.” Az Apolló-program keretében még ötször szálltak le a 
Holdon és 12 ember taposta a felszínét. 
 
A tigris 
 

A tigrist régebben Ázsiában, a Közel- Kelettől a Távol- Keletig bárhol meglehetett 
találni, de mostanában már csak Kínában, Tibetben, Szibériában, Mongóliában, Malajziában, 
Thaiföldön, Nepálban és Indiában található meg. 

A tigris magányos állat. Nem lehet megmondani, hogy éjjeli vagy nappali ragadozó, 
ezért változatos az életmódja. Elég jó úszó. A fő táplálékai: szarvasok, antilopok, vaddisznók, 
bivalyok, fiatal elefántok és orrszarvúak. Nincs természetes ellensége. 
 A tigrisek 103 napig vemhesek. A nőstények 3-6 napig ivarzanak. Amikor 
megszületnek a gyerekek, akkor a súlyuk 780-1600 gramm. Három hónapos korukig szopnak. 
2-3 éves koruknál elhagyják az anyjukat. Szabadon kb. 10 évig, fogságban kb. 20 évig élnek. 
 

 

Zsáni Kristóf 



A Facebook előnyei és hátrányai                                             
 
A Facebook amerikai alapítású ismeretségi hálózat, amely 2004. február 4-én kezdte 

meg működését.  
A rendszer használata ingyenes, egy egyszerű regisztrálással lehet meghívás nélkül 

hozzácsatlakozni. A felhasználók létrehozhatnak egy személyes profilt, kapcsolódhatnak 
ismerőseikhez, csoportokhoz és rajongói oldalakhoz egyaránt, valamint üzeneteket válthatnak 
és eseményeket szervezhetnek. Az üzenőfalon keresztül híreket, információkat, weboldalakat 
és videókat is megoszthatnak egymással. Városok, munkahelyek, felsőoktatási intézmények 
vagy régiók által szervezett közösségekhez is csatlakozhatnak.  

Minden közösségi portálnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, ez természetesen 
a Facebookról is elmondható. 

 
Előnyei: 
1. Sztárokat is megismerhetsz, 
2. vannak rajta különböző programok, amiket kipróbálhatsz, 
3. távoli kontinenseken élő barátaiddal is beszélgethetsz,  
4. ha hiányzol, megkérdezheted mi a lecke és nem maradsz le semmiről. 
 
Hátrányai: 
1. Számos nem kívánt kérdéssel bombázhatnak,  
2. a feltöltött képeiddel visszaélhetnek, 
3. nem kívánt hozzászólásokat kaphatsz, 
4. amennyiben nem frissíted az adatvédelmi beállításokat, bárki hozzáférhet az adataidhoz, 
5. a barátaid olyan képedet tehetik fel, amiről te nem szeretnéd, hogy mások is lássák, 
6. olyan adataid is nyilvánosságra kerülhetnek, melyeket normális esetben nem adnál ki, 
7. a tanulás helyett facebookozni fogsz. 
 
 

 

Czeroven Krisztina 

 



Pszichomókus 

Nem vagy egyedül a bajban … 

 Szeptember 13-tól kétheti rendszerességgel csütörtöki napokon a Gyermekjóléti 
Szolgálat valamely munkatársa az iskolánk területén tartózkodik 9 és 10 óra között. Ezen 
alkalmakkor bárki bátran felkeresheti őket, elmondhatjátok nekik problémáitokat és 
nehézségeiteket. Gajdosi Nagy Tímea szociálpedagógussal készített interjúnkból 
megtudhatjátok, hogy leggyakrabban milyen jellegű problémákkal fordulnak hozzájuk a 
diákok, és a szolgálat emberei hogyan tudnak segítséget, támogatást nyújtani.  
 
- Mióta dolgozik a helyi Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaként és milyen feladatot kell 

szociálpedagógusként ellátnia? 
- Családgondozóként dolgozom a településen már 10 éve. Veszélyeztetett gyerekekkel 

foglalkozom. Ha jelzik felém, hogy egy gyerek veszélyeztetve van lelkileg, erkölcsileg vagy 
mentálisan, akkor én gondozásba veszem. 

- Leggyakrabban milyen problémával fordulnak önhöz a tanulók? 
- A probléma nagyon sokrétű, az élet minden területéről előfordulnak. Lehet anyagi, 

erkölcsi, mentális, fizikai veszélyeztetettség, amit a pedagógusok észlelnek, és azt jelzik a 
szolgálatnak. Ha rosszul működik egy család, annak a leggyakoribb jele, hogy a gyerek 
nem figyel az órán vagy nem jár iskolába. 

- Sokan fordulnak önhöz? 
- Rengetegen, nem csak hozzám, de a kollégáimhoz is. Évente körülbelül négyszáz esetünk 

van, ami óriási szám. A törvény negyven gyereket enged gondozni egy családgondozónak, 
de van, hogy hatvan gyereket gondozunk. 

-  Mi a legemlékezetesebb esete? 
- Minden esetem emlékezetes, inkább úgy fogalmaznék, hogy mi az, ami a munkámban a 

legemlékezetesebb. Maga a folyamat, amely során megnyerjük azokat a szülőket, akik 
olyan körülményeket teremtenek a gyerek körül, hogy veszélyeztetve kell élnie. Fel kell 
venni a kapcsolatot azzal a családdal, ahol veszélyben van a gyerek. Általában 
bizalmatlanul fogadnak, hiszen beleavatkozunk a család működésébe. Mindegyik eset más, 
hogy hogyan tudom meggyőzni a szülőket, hogy tudjunk együtt dolgozni, és innentől 
kezdve mindegyik emlékezetes, mert ahány, annyi féle, és ez a sikerélmény benne. 

- Ajánlaná másnak is az ön munkáját? 
- Igen, minden olyan embernek, akik a gyermekeket szeretik, és érzékenyek a szociális 

problémákra, nem anyagi beállítottságúak, az értékeket nem pénzben vagy tárgyban 
mérik, hanem fontos nekik az emberek közelsége, az a kapcsolat, ami két ember között 
kialakulhat, és nem érdekkapcsolatra épül. 
 

 
 

Princz Katalin 
 



 
Ki vagyok én? 
 
Önismereti teszt: Milyen barát vagy? 
 
1. A barátaid viccei jellemzően ….                                              
 
a.) szánalmasak és idióták. 
b.) szórakoztatóak. 
c.) zseniálisak. 

 
2. Hiszel a fiú-lány barátságban? 
 
a.) Nem, mert valamelyik fél mindig többet 
akar. 
b.) Csak egy bizonyos pontig. 
c.) Igen, még ha csak ritkán fordul is elő. 
 
3. Ha téged ugratnak, hogyan reagálsz? 
 
a.) Nagyon felidegesít. 
b.) Általában érted a viccet. 
c.) Jót nevetsz rajta és viszonzod. 
 

4. Mit szeretsz csinálni a szabadidődben? 
 
a.) A barátnőimmel vásárolni. 
b.) A barátokkal szórakozni. 
c.) A haverokkal focizni.                                                           
 
5. Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán mennyi 
időt töltesz a barátaiddal? 
 
a.) Kevesebb, mint 5. 
b.) 7 és fél. 
c.) 10 és még egy kicsit. 
 
6. Te milyen társasában érzed magad a 
legjobban? 
 
a.) Csak lányok. 
b.) Fiúk és lányok egyaránt legyenek. 
c.) Csak fiúk. 

Értékelés: 
 
Ha a legtöbb válaszod A volt: Igazi csajos barátnő vagy! 
Ha a legtöbb válaszod B volt: Igazi társasági ember vagy! 
Ha a legtöbb válaszod C volt: Akkor te a fiúkkal érzed magad a legjobban! 
 

Nyerlusz Vivien 
 

Pirul(a) 
 

Minden emberrel történnek eléggé kínos szituációk, amik miatt napokig nem merünk 
az utcára sem kilépni.  Íme két lány esete: 
 

Egy nap a barátnőmmel a parkban játszottunk, amikor anya felhívott, hogy gyűjtsünk 
szép köveket. Miután a nadrágzsebeink megteltek, elindultunk haza. Rajtam egy eléggé laza 
nadrág volt és folyamatosan fognom kellett, hogy ne csússzon le. Egyszer csak megjelent az a 
srác, akibe már régóta bele voltam zúgva, és csábosan integetni kezdtem felé. A fiú, mikor 
odaért hozzánk, elkezdett nevetni, és akkor vettem észre, hogy a kövek miatt lecsúszott a 
nadrágom. Azóta, ha látom, mindig elvörösödöm. 
 

Az iskolai kórussal próbáltunk, amikor én és a barátnőm a mikrofonnál álltunk. 
Próbálták beállítani a zongorát, mikor megjelent az a fiú, aki régóta tetszett. Hirtelen 
odasúgtam a barátnőmnek, hogy ott van egy nagyon helyes srác. Csak ekkor vettem észre, 
hogy a mikrofon miatt mindent hallani lehetett. A fiú csak mosolygott és engem nézett, mire 
én annyira zavarba jöttem, hogy legszívesebben elszaladtam volna.  

 



Kovács Bettina 

Divatozás 
 

2012/ 2013-as trend 

Egy-egy ötletes, stílusos holmi képes feldobni a ruhatáradat, legyen szó táskáról, 
cipőről, sálról vagy ékszerről. Egy helyes, elegánsabb darabbal vagy egy lazább kiegészítővel 
az öltözéked hangulatát is megváltoztathatod.  

Finom anyagú, mintás ruhákat kombinálj kötött pulcsikkal. Az élénkvörös árnyalat az 
idei hideg szezon legdivatosabb színe. Klasszikus választás bármely ruhadarabunknak vagy 
kiegészítőnknek, jól illik feketével vagy sötétebb színekkel. A kobalt kék az idei tél egyik 
slágere, erőteljes, mégis mély szín.  

A fiúknak még mindig divat a barna különböző árnyalatait viselni. Divat idén a 
kockás, country stílus, vastag fonálból kötött pulcsik, sálak. Az erőteljes színek előtérbe 
kerülnek, és a puha velúrbőr is utat tört magának.  

 

 
 

Egy retro darab 
 

Ha a cicanadrág szó még mindig a 80-as évek divatját idézi fel számodra, nagy 
pulóverekkel és még nagyobb hajjal, itt az idő, hogy frissítsd a stílusszókészletedet. Az utóbbi 
években a cicanadrágok a kifutókról az utcai trendbe kerültek, és úgy néz ki, nem mennek ki 
egy ideig a divatból. 

De hogyan viselheted a leggings-et, hogy előnyös színben tüntesd fel az alakodat 
anélkül, hogy azt higgyék, a tornateremből jössz? Olvasd el ezeket a tippeket, hogy miként 
uralkodj ezen az érdekes ruhadarabon. 

 
Ruhák és hosszított felsők: Ezek az évszakfüggő ruhák leggings felett viselve néznek csak 
igazán jól. Adj hozzá egy széles övet, hogy látványosabb legyen. 
Hosszú top-ok: Viselj leggingset öves tunika, vagy túlméretezett pulóver alatt. Figyelj a bő 
felső, és a szűk cicanadrág egyensúlyára. Nem ugyanaz a hatás, mint egy nadrágnál. 
Rövidebb szoknyák: A nem átlátszó, vastagabb leggings-ekhez nyugodtan hordhatsz szoknyát 
anélkül, hogy megfagynál. 
Lapos, tűsarkú cipők, csizmák: Majdnem bármilyen cipő jól mutathat leggings-el. Lapossal 
egy laza, bohém viseletet kapunk. Tűsarokkal egy kevés ragyogást adhatunk hozzá. És vegyél 
fel egy pár csizmát, hogy melegen tartsd a lábaidat télen.  
 

 



Bolla Brigitta, Dajka Dzsenifer 

Hahota 

Poénáradat 

Fenn lakom az égen, melegít a fényem, sugárból van a bajszom, este van, ha alszom.  
Melyik a legédesebb kor? 
Melyik úr egerészik? 

                                          
  
A nyuszika ül az erdő szélén, és reszeli a körmét. Arra jön a medve, és megkérdezi: 
- Hát te mit csinálsz itt nyuszika? 
- Hegyezem a körmömet, és ha majd jön az oroszlán, széttépem. 
Nem sokkal később jön a farkas, ő is megkérdezi a nyuszikát: 
- Mit csinálsz itt nyuszika? 
- Hegyezem a körmöm. Ha jön majd az oroszlán, én széttépem.  
Egyszer csak arra jön az oroszlán és megkérdezi: 
- Mit csinálsz nyuszika? 
- Manikűrözöm a körmömet és butaságokat beszélek.  

 
- Hogyan keletkezett a zsiráf? 

- Chuck Norris hátba rúgta a gepárdot. 
 
Zsolti matekórán 1-től 10-ig tanul számolni. De sehogy sem megy, mindig 2-től kezdi. Végül 
1-est kap. Haza megy az apjához megmutatni, hogy milyen szépen tud számolni. El is kezdi: 

- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Apja kérdezi:  
- Zsolti, hol az egyes? 
- A naplóban! 

 



 
Verselő 
 
Leesett a fáról egy barack,  
Sajnos alatta volt egy hangya, 
Úgy fejbe kólintotta,  
Mint Newtont az a híres alma.  
 
A hangyának eszébe jutott a gravitáció 
elmélet,  
Aztán rájött, hogy ezt jól elmérte, 
Gondolkodott, mit tegyen ellene,  
Hogy a gravitáció elméletet 
megsemmisítse. 

 
Nem jött rá sehogy se,  
Hogy mit is csináljon ennek érdekében, 
Feltalált egy nagyon érdekes gépet, 
Ami visszafordítja az elméletet. 
 
Így hát ami egyszer fölmegy, 
Az nem jön vissza többet, 
De rossz volt a gép,  
Ezért összecserélődött az Ősz és a Tél. 

 

 

 

 

 

 

 



Törd a kobakod! 

I. Keress több irányban (átlósan, vízszintesen és függőlegesen) minél több értelmes szót! 

 

II. Fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt! 

1: Kerti szerszám 
2: Értesít, tájékoztat 
3: Játékeszköz (lányoknak) 
4: Decemberi ünnep 
5: A macska vékony, elnyújtott hangja 
6: Bútor 
7: Női név 
8: Közlekedési eszköz 
9: Hosszú, bő királyi köpeny 
10: Bálok, mulatságok ideje 
11: Oktatási intézmény 
12: Gyerekek kedvenc édessége (kakaós, lekváros) 
13: Nyakláncnak felfűzhető golyó 
 

 

 



Képregény 
 
 

 
 

Pilis és környéki ADOK-VESZEK 

 
Elcserélném a hét törpe egyikének sapkáját Hamupipőke üvegcipőjéért. 
Elcserélném pókember álarcát Superman köpenyére. 
Elcserélném a Titanic Kormányát Poseidon  jogarára. 
Elcserélnem a Marsot egy új bolygóra. 
 
 

Nyerlusz Vivien, Dombai Andrea, 
 Jankovics Péter, Ormai Petra, Berki Bianka,  

Tóth Richárd, Pércsi László Levente, Sedró Bence 
 



Horoszkóp 
 

 Kos: Az elkövetkező napok a 
kapcsolatépítésről és a karrierteremtésről 
szólhatnak. 

 Bika: A héten szívességet 
kérhet az egyik iskolatársad. Még ha 
nehezedre is esik, ne tagadd meg tőle a 
segítségnyújtást. 

 Ikrek: A héten végre jó 
híreket kaphatsz az iskolatársaidtól. 
Eloszlanak a sötét fellegek, melyek régóta 
tornyosulnak előtted.     

 Rák: Úgy érzed, ez a hét 
valahogy nem a tied. Mintha semmi nem 
akarna összejönni abból, amit elterveztél. 
                                                                                                                                                                                 

 Oroszlán: Szerdától 
mindenkit el fogsz bűvölni. 

 Szűz: Változtatni szeretnél az 
iskolában?  Ebben az égiek is támogatnak.      

 Mérleg: Nem lehet 
visszafogni, annyira szárnyal most a 
fantáziád. 
 

 Nyilas: Nehéz téged 
befolyásolni, de mégis van valaki, aki 
hatással lesz rád. 

 Vízöntő: A hét közepe 
alkalmas arra, hogy vitás iskolai ügyeidet 
rendezni tudd.       

 Halak: Az elkövetkező 
napokban végre megkaphatod az 
elismerést, amire már régóta áhítozol.  

 Bak: Sulis barátaid 
vendégségbe vagy találkára hívhatnak 
téged.                                                                                     

 Skorpió: Ezen a héten csak 
olyan feladatokat vállalj el, amelyeket 
stressz nélkül is meg tudsz oldani. 

 

 
 

Hajdú Cintia 



Főszerkesztő: 

Hős Orsolya 

 

 

Újságírók és szerkesztő munkatársak: 

Berki Bianka, Gábrisch Anita, Jankovics Péter, Kovács Kármen, Ormai Petra, Pércsi 
László Levente, Sedró Bence, Szabó Gábor, Tóth Richárd, Zsáni Kristóf 

(6. c osztályosok) 

 

Balogh Martin, Bolla Brigitta, Czeroven Krisztina, Hajdú Cintia, Kiss Tamás, Lisznyai 
Bence, Nagy Barbara, Nyerlusz Vivien,  Török Orsolya 

(Telepi 7. osztályosok) 

 

Dajka Dzsenifer, Demeter Eszter, Dombai Andrea, Hemző Márk, Kovács Bettina, 
Princz Katalin 

(Telepi 8. osztályosok) 

 

 

 

Az illusztrációkat készítették: 

Dajka Dzsenifer és Horváth Zsolt 

 

 

 

 

 

 

 



 


