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j tagok kerültek a diákparlamentbe. Elképzeléseikről betekintést 
nyerhetsz tőlünk a Hangzavar 1. számában.Ú

Az  elmúlt  iskolai  évben  a diákparlament  elnöke  a  9.  b  osztályos 
Hvaszta Andrea volt.  Mivel ő már elköszönt iskolánktól, új elnököt 
kellett választani. A választás a 9.b osztályos Ulman Krisztiánra esett. 
Az  alelnöki  posztot  Domik  Viktória  9.a  osztályos  tanuló  tölti  be. 
A tagoknak, és persze nekik is az a céljuk, hogy minél több kulturális- 
és  sporteseményt  rendezzenek  meg  az  iskolán  belül.  Az  osztályok 
tisztaságát  a tisztaságfelelősök ellenőrizni  és  értékelni  fogják.  Tehát 
ügyeljetek a rendre és a tisztaságra nemcsak az osztályban, hanem az 
iskolán belül is! 

A             diákparlament  vezet sége :ő         

               Elnök :  Ulman Krisztián – 9.b 

                  Aleln ök :   Domik Viktória – 9.a

                  Faliúj ságf e l e l s :ő  Gyöngyös Orsolya – 6.b
Gelvanics Eszter – 6.b

                                                           Juhász Boglárka – 6.b

             Tiszta ságf e l e l s :ő  Csobády Klaudia – 9.b
Ferenc Zsuzsa – 9.b

                                                         Ferencz Hajnalka – 8.a
Erdődi Nikolett – 8.a

         Króniká s : Bányász Andrea – 8.b 

A suli újdonságai!



Iskolakezdéskor a diákok sok újdonságról értesülhettek.

Elsősorban új igazgatónőt kaptunk, Molnár Gabriella személyében, aki az 
elmúlt iskolai évben az igazgatóhelyettesi posztot töltötte be. Mindent megtesz 
az iskola érdekében, hogy nekünk,  tanulóknak minél jobb legyen. Az iskola so-
kat  fejlődött  és  fejlődik,  ez  az új  szakkörökben  és  még sok más  dologban is 
megmutatkozik. Az új igazgatóhelyettesnő  Tóth Anna, aki sokszor ügyel a fo-
lyosókon a rendre és a tisztaságra. Ez el is kel, hogy a diákok ne rendetlenked-
jenek az iskolán belül.

Reméljük, hogy ez így lesz továbbra is... és iskolánk még többet fog fejlődeni!

Ligárt Emese, 9.a

1. Hurrá! Most vége a szürke életnek, végre történik 
valami érdekes is !!!



  2.   Kezdődnek a szorongások, amikor a tanárnő az   

        ujjával az osztálynapló felett köröz, s rábök a mai

        áldozatra.

   3. Talán most jössz rá, hogy igazi Einstein vagy!
    4.   Egy csomó vicces nap vár rád! Hogy is tudnád  

        nevetés nélkül megállni, hogy a padtársnőd szok-

        nyája alól kilógnak a puskák?............

    5. Legalább  gyakorolhatod  a meggyőzőképessége-
det!  Példaképpen,  amikor  rá  kell  jönnöd  arra, 
hogy milyen rendszer szerint feleltet a magyaros, 
vagy éppen azt kell megmagyaráznod a szüleid-
nek, hogy mi is az az ötös az ellenőrződben.

 Ha ezek az érvek se győztek meg, igazi nehéz eset 
vagy!                                                                                   

GUDICS

Mint a felnőtteknek, úgy a gyerekeknek is vannak gondjaik. Tanácstalanok, és segít-
ségre van szükségük. Itt vagyunk mi, segítünk. Persze, névtelenül is írhattok nekünk. 
Annyi  a dolgotok, hogy megírjátok kérdéseiteket,  amennyiben segítségre szorultok. 
Az iskolában elhelyezett ládába bedobjátok, és vártok. A következő rovatban pedig a 
megoldás már a tiétek, s csinálhattok vele, amit csak akartok.  

                     
                                                                                           GUDICS

                    CÍMÜNK: Aula utca, a sarkon
 



Minden kérdésre válaszolj a következő válaszok valamelyikével: 
A: Nem tudom (0 p)      
B: Nem (1 p)    
C: Mint máskor (2 p) 
D: Kielégítő (3 p) 
E: Igen, ez jó (4 p) 

1: Szereted az embereket? 
2: Rendet tartassz magad körül? 
3: Szívesen gondolkodsz az élet értelméről? 
4: Képes vagy magad feláldozni valami más dologért? 
5: Tudsz a természet szépségében gyönyörködni? 
6: Szereted az igazságot? 
7: Nyugodt természet vagy? 
8: Jót kívánsz másoknak? 
9: Bátor vagy? 
10: Szereted a humort? 
11: Türelmes vagy? 
12: Tudsz apróságoknak örülni? 
13: Szeretsz imádkozni? 
14: Szereted az életet? 
15: Adakozó típus vagy? 
ÉRTÉKELÉS: 

45-60 pont között: 
A te lelkednek szép tulajdonságai vannak. Az értékelés szertint okos, határozott és kie-
gyensúlyozott vagy. Szereted az életed és szeretettel érzel iránta. Ne felejtsd el hasz-
nálni az ajándékaidat mások javára. Tanács: NE LÉGY BÜSZKE!

           30-44 pont között: 
Ez jó. A te lelki szépséged a mások iránti érdeklődésben és másokon való segítségben 
nyilvánul  meg.  Azonban  nem mindig  fejezed  be  a dolgaidat,  hangulatember  vagy. 
Többször megvizsgálhatnád a lelkiismeretedet, hogy megtudd, hol vannak a rezerváid.

      
           15-29 pont között:

Rosszabb  is  lehetne,  de  még  ez  jó!  Ezzel  a lelki  állapottal  igazán  nem  lehetsz 
megelégedve.  Szükséged  van  bővíteni  az  értelmi  tehetségedet.  Tanullással,  az  élet 
fígyelésével... Lehet, hogy nem akarsz dolgozni és ebben van a te legnagyobb hibád. 
Szükséged van ösztönzésre. Ha a rossz tulajdonságok eluralkodnak rajtad, az nem lesz 
jó!

            
15 pont   alatt:  
Remélem nem találok senkit, akire ez érvényes volna! De ha mégis... .Ember, nem 
állsz jól! Mit csináltál  mégis magaddal? Hova jártál,  hogy rád ennyi  minden nem  



jellemző. Milyen környezetben élsz? Ezek nem  kifogások.., ezek kérdések, amelyekre 
igazán  válaszolsz.  Javulj  meg!  Ne félj  elkezdeni!  Szép  lélek  tulajdonosának  lenni 
annyit jelent, mint szerencsésebbnek  lenni, mint most te vagy. 

Lakomi Tímea, 9.b

            

        
       FAJ:  Erdei mókus             LATINUL: Sciurus vulqaris                          

Élőhelye: El van terjedve egész Európában. A leveles és tűlevelű erdőkben, vagy parkok-
ban, kertekben él. A fészkét is a magas fák koronáján építi.  

     Táplálkozás: Gyümölcsöt, magvakat, bogyókat, gombákat eszik.  Azonban fő tápláléka a 
toboz és a mogyoró.

     Szaporodás: Egyszer vagy kétszer szaporodik egy éven. Három-öt kicsinye születik. 
A párosodás már decemberben kezdődik.    

   Egyéb érdekességek: A mókus legnagyobb ellenfele a nyest.A mókus testhossza 20-25cm,
                                         A farok hossza 15-20 cm. A mókusok nem alszanak téli álmot. 
                          

Ulman Krisztián
9. b



 

Az éjszaka hűvösödni kezd. A gímszarvascsapat elindul a sötétben új legelőt keresni. A borjú 
az  első  napokba  alig  áll  lábra. A veszélyben  a kicsi  a földhöz 
lapul.  A szarvastehén  nem  marad mindig  a kicsinyével,  mert 
könnyen felkeltheti a róka figelmét a kicsire.  Csak  szoptatáskor 
vannak  együtt,  azután  az  anya visszamegy  csapatához.  Ősszel 
teljesen  eltűnnek  a  foltok  Egy év elteltével már agancsa is van a kis 
szarvasborjúnak, de öt év után már hatalmas tizenkét ágú agancsa nő.
  

  Hossza: 2,5 m
  Magasság: 1,5 m
  Súly: 200 kg
  Táplálkozás: növények ( lágy szárú növények, füvek, hajtások, fakéreg)
  Élettartam: 20 év     

Mezei Adrianna
6. b



- Mit élvez jobban, a  két hónap pihenőt, vagy a tíz hónap tanítást ?
A két hónap pihenést.

- Emlékszik-e arra a pillanatra, amikor eldöntötte, hogy tanítónő lesz  ?
Mindig olyan hivatást szerettem volna, ahol emberekkel dolgozhatok, emberek között  
lehetek. Az, hogy tanítónő leszek nem tudom pontosan, hogy mikor dőlt el, de egyen-
lőre még nem bántam meg.

- Ki a kedvenc tanítványa: a stréber okos  vagy a huncut törekvő? 
A jó tanuló az, aki képességeihez mérten igyekszik magából a legtöbbet kihozni, aki  
tud viselkedni és ha a helyzet úgy hozza tud lazítani és huncutkodni is.

- Jó emlékei vannak a gyerekkoráról?
A gondtalan gyermekévekre, csínytevésekre mindig szívesen emlékszem vissza.

- Milyen tanárnőnek érzi magát: szigorúnak, lazának, szórakozottnak vagy jó fejnek?



Amikor  kell  akkor  szigorú is  tudok lenni,  de nem szeretném azért,  hogy a tanulók 
féljenek tőlem. Laza és szórakozott akkor lennék, ha elfelejteném mi a dolgom, nem 
járnék be az órákra. Jó fej vagyok-e? Kérdezzétek meg a tanulókat.

- Van olyan példaképe, akit mindig tökéletesnek lát?
Nem  szeretem  a példaképeket,  mert  szerintem  senki  sem tökéletes  és  sokkal  jobb, 
hogyha az ember önmagát adja, mint hogyha valaki mást „majmol“.
 

- Szerette az iskolát?
Imádtam iskolába járni. Rengeteg barátom volt, szerettem tanulni, no meg aztán az  
a sok csínytevés, huncutság, .... sosem felejtem el.

- 9-10 évesen  mi szeretett volna lenni?
Kertész,  légiutaskisérő,  autószerelő,  orvos,  ápolónő,  TV  szerelő,  lakatos,  rendőr,  
varrónő, fodrásznő, asztalos ...

- Szeret tanítani?
Igen.

A következő számban más tanító néni, tanító bácsi kerül mikrofonvégre.

Gudics

                                              Régen volt, igaz sem volt.
                                                Szép magyar földön, 
                                                Gyönyörű remény. 

  
Ha szívem kitárul, 
S vissza néz a múltba. 
Látja a béke madarát,         
Aki most száll be udvaromba.

Gólya, ki szabadon elmerülsz az ég tükrében
Adj hitet, hogy újra bízzunk a reményben,
Hogy a mai ember érezze az alkotás tüzét, 
S el ne felejtse szívében a szeretet hevét.

Remény támadj fel újra,
Térj vissza e nemes útra.
Béke madara állapodj meg udvaromban,



Hozz örök békét, s boldogságot szép hazámba.

       Figyelem! Ha ti is írtatok ilyen szép 
   verset, akkor keressétek meg   
         

         ULMAN   KRISZTIÁN -t

  a 9.b osztályban és adjátok át neki!!!

  Igérjük, következő számunkban
  megjelentetjük!!!!!     

- Mi az: Nagy szürke és északra mutat?
- Mágneses elefánt.

Két óvodás beszélget a homokozóban.
- Képzeld, az én nagypapám most múlt 90 éves, de minden reggel 4-kor kel és lefut 5  

kilométert.
- Tyűűű, milyen nagypapád van!!! Na, de mit csinál délután?
- Hogyhogy mit? Akkor futja az utolsó kilométert.



- Honnan tudja a vak ejtőernyős, hogy közeledik a föld?
- Lazul a kutya póráza!

Szilveszter éjszaka. Ember csönget egy ajtón.
Négyéves forma gyerek nyitja ki az ajtót, szájában cigi, kezében vodkás üveg.
- Öcsi a szüleid itthon vannak?
- SZERINTED???

- Mi volt a testnevelőtanár utolsó mondata?
- Minden gerelyt ide?

- Hallása milyen?
- Római katolikus

                                                                                                 Ligárt Emese

   

 1. Maroon5 - She Will Be Loved 
        2. Danzel - Pump it up!
        3. Jojo - Leave(Get out)
        4. Hoobastank - The Reasen
        5. Linkin Park - From the Inside
        6. Pokolgép - Itt és most



        7. The Rasmus - Guilty
        8. O-Zone - Despre tine
        9. Avril Lavigne - My Happy Ending
      10. Rammstein - Ich will

Bendzsuch  Lubica - 9.b
Fábri  Enikő - 9.b
Ulman  Krisztián - 9.b
Ligárt  Emese - 9.a
Csefo Martina - 9.a
Pilcz  Henrietta - 9.a



Ezúton köszönjük a munkatársak 
segítségét:

      - Gelvanics Eszter - 6.b
      - Albert Kinga - 5.a

- Mezei Adrianna - 6.b

Külön  köszönetet  szeretnénk  mon-
dani: Mgr. Molnár L. tanító bácsinak
és  Mgr. Mezei  Lucia tanító néninek!
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