
 

 
 

 

 

 

Kedves Olvasók! 

 

 

Megjelent iskolaújságunk legújabb száma. 

 

A 2018/19-es tanévben a következő tanulók írásait olvashatjátok ezeken az 

oldalakon: 

 

5. osztály: Béres József 

        Kantár Ádám 

                 Kluber Ferenc Gábor 

 

7. osztály: Jánvári Orsolya 

                Szabó Kata 

       Varga Adrienn 

 

Ebben a számunkban az újságíróinkhoz közelálló témákat dolgoztunk fel, 

reméljük, ezen írások az olvasók érdeklődését is felkeltik. 

 

Mindenkinek kellemes olvasást, hasznos időtöltést kívánok. 

 
 

 

Mónusné Révész Ágnes 

szakkörvezető       

 



 

 

 

 
Nemes Nagy Ágnes: Október 

 
Most már félévig este lesz. 

Köd száll, a lámpa imbolyog. 
Járnak az utcán karcsú, roppant, 

négy-emeletnyi angyalok. 

S mint egy folyó a mozivászon 
lapján, úgy úsznak át a házon. 

Acetilén fényében ázik 

az útjavítás. Lenn a mélyben, 
iszamos, hüllő-hátu cső, 

pára gyöngyösödik a kérgen, 
s a városon, mint vér a gézen, 

általszívódik a nyirok. 

Vékony tűz nyüszít, sustorog, 
mellette kucsmás, birka-bundás, 

mint a makk-ász, guggol a munkás, 

fölötte hengerhasu gépek, 
rájuk irva: „Consolidated…” 
S egy fa. Akár a régi csap, 

csöpörésznek a targalyak, 
szalad, olajjal töltekezvén 

a gép gömbölyű béka-testén, 

majd a bundára ér a csepp, 
s fölsír a tűz: megérkezett. 
Neonfény lobban és lehull. 

A vizes kőre rácsorog. 
Valaki, messze, úgy vonul, 

hogy a köd kilométer-odva 
énekét tompán sokszorozza – 

hallani, amint tántorog. 
 

Készítette: Béres József  



Honvédsuli 

A  Honvédsuli 2018. szeptember 19-22. között a Kocsord-

Demecser (100 km) útvonalon Szentkereszthegyi 

Kratochvil Károly altábornagyra, a székely hadosztály 

parancsnokára emlékezett. A rendezvény célja, hogy az 

emlékmenethez csatlakozók teljesítményükkel és 

magatartásukkal tisztelegjenek "Doberdó hőse", 

Kratochvil Károly emléke előtt. Az utunk során érintett  

települések I. világháborús emlékművénél koszorút 

helyeztünk el, és gyertyát gyújtottunk. 

A következő eseményünk:  A Doni túra (200 km)  

 

 Készítette: Jánvári Orsolya  
 



A körte 
A körte jellemzője 

A körte nemcsak aromás, kellemes ízű gyümölcs, hanem kitűnő vértisztító és idegerősítő 

gyógynövény is. Nagyon jó húgyhajtó tulajdonsága is van. Hátránya, hogy érzékeny gyomrúak 

nehezen tűrik. Körtekúrát nedvdús friss körtével végezhetünk, 2-4 napig naponta 2 kg körtét 

fogyasztunk el, más ételt ne együnk. Körtekúra javasolható magas vérnyomás, érelmeszesedés, 

vizelethajtás, püffedt lábak, köszvény kezelésére. 

A körte és az egészség  

A körte legismertebb fajtái a korai érésű Árpás, a késő nyári Vilmos körte, az őszi Császárkörte, 

a Hardy-vajkörte, valamint a téli Alexander. Az étkezési körték húsa fehér, lédús, a főzni valók 

kemények, jellegtelen ízűek; ez utóbbiak tovább tarthatók el. A természetgyógyászok szerint 

kitűnő sóoldó és savtalanító hatással rendelkezik, ezért szívesen alkalmazzák köszvény, reuma 

és vesekő esetén. 

 

Készítette: Lakatos Dániel 

 



A róka a ragadozó állatok közé tartozik. Mérete a kis és közepes 

termetű kutyáéhoz hasonló. Színe általában vöröses-barnás. Füle 

nagy, farka hosszú és bozontos. Koponyája hosszabb a kutyáénál. A 

nőstényeknek általában hat emlője van. 

A vörös rókákat sikeresen háziasították a szovjet orosz tudósok. Egy 

szibériai farmról vízzel és étellel ellátott kis ketrecekben repülőgéppel 

juttatják el őket új gazdáikhoz. A háziasított róka legjobban a 

kutyához hasonlít.  

 

   

 

Készítette: Varga Adrienn 
 



A Bugatti Divo 

 

Bő egy hónapja lehet tudni, hogy a Bugatti bombameglepetéssel készül 

augusztus végére. A gyártó a korábban kiadott fotókon szinte semmit sem 

mutatott meg az érkező kocsiból, csupán a nevét lehetett tudni: Divo. Egész 

pontosan Chiron Divo, a gépet ugyanis a Chiron megvadított változatának  

kiáltották ki. 

Na meg persze az áráról is lehetett már hallani: a Divo alapára 5 millió euró (kb. 

1,6 milliárd forint) körül lesz, ehhez jön majd még az adó és a különböző extrák. 

Ezen persze meg sem kell lepődni, az autóból ugyanis összesen 40 darabot 

gyártanak le, vagyis erősen limitált szériás kiadásról beszélhetünk. A 

bemutatóra végül péntekig kellett várni, a cég végre leleplezte a régóta 

emlegetett autót. 

 

 

 

Készítette: Kantár Ádám  



Kémiaórán a tanár ezt kérdezi: 

- Na, gyerekek, ha beledobom az aranygyűrűmet a savba, szerintetek feloldódik? 

- Nem, tanár úr. 

- Nagyon jó! És miért nem? 

- Mert akkor nem tetszene beledobni. 

Az első osztályban a tanító néni... 

Az első osztályban a tanító néni megkérdezi:      

- Mit mond a tehén? 

- Múú. 

- Mit mond a macska?   

- Miáúúú.                                  

- Remek! És az egér? 

- Klikk! 

Órán kérdezi a tanár: 

- Gyerekek, ki tapasztalta már meg azt, hogy jobb adni, mint kapni, mikor és hol? 

Zsoltika vadul jelentkezik: 

- Én, tanár bácsi! Tegnap délután a bokszedzésemen! 

 

Reggel az anya ébreszti a gyerekét: 

 
- Kelj fel, fiam, az iskolába kell menned! 
- De mama, miért kell mennem? Utálok oda járni! 
- Ez csak kifogás, indulj már! 
- Mondj két okot, miért kellene mennem! 
- Először is: 63 éves vagy. Másodszor: te vagy az igazgató! 

 

 

Készítette: Kluber Ferenc Gábor 
 


