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       Iskolai konyha

Sokszor az egész emberiség ellen vétett bűnök helyszínei az  iskolai  
étkezdék. Eredetileg diákétkeztetés területeként jött  létre, ám a különféle 
terrorista  csoportok  hamar  felismerték  stratégiai  jelentőségét,  
s hamarosan  átvették  a konyha  feletti  ellenőrzést.  A  konyhában  fizikai  
terror  készül.  Ezt  a főzelék  alakúra  formált  támadó  fegyverek,  a jarral  
ízesített,  mákos  csíkkal  fedett  harckocsi  aknák,  és  a leves  ízesítésű 
idegmérgek képviselik.

Öltözők a tornaterem mellett

Rosszindulattól mentes, spontán büdös terület. Több kutató-  
csoportot vonzott már ez az egészen egyedi atmoszférájú helyiség,  
melynek kialakulása megegyezik a testnevelés órák kialakulásával,  
azon belül is az egyes cipők megnyílásával, valamit a hónaljak és 
alsógatyák kiszellőzésével.

A Britt  Királyi  Akadémia kutató-csoportja itt  próbálja  meg 
felidézni  milyen  lehetett  a 15.  századi  vitorlás  hajó  legénységi  
szállásának levegője a 17. szárazbotos hordó kiürítése után. Bizo-
nyos terrorista csoportok a helyiség levegőjét próbálják meg vegyi  
fegyverré  alakítani.  A legérdekesebb  vizsgálatok  az  öltöző  sűrű 
levegőjét téglává próbálják alakítani.

                                                                      -Lubi-  (9. b)

A fenyők – a legellenállóbb és legigénytelenebb fák

A fenyők  kezdettől  fogva  fontos  szerepet  játszottak  az  emberiség 
történelmében.  Nemcsak  a fáját,  de a tűit,  kérgét  és  a gyantáját  is 



felhasználták.  A fenyők  olyan  fák,  melyek  keveset  igényelnek,  de 
sokat adnak.
A fenyők jellegzetes alakja és illata, az a képességük, hogy gyantát 
„könnyeznek“,  sok  legenda  alapjául  szolgált.  A babona  szerint 
szerencsét  hoznak.  Az  ázsiai  császárok  például  palotakertjeikbe 
ültették, mint a hosszú élet jelképét.
Régebben  a fenyők  tobozait  a  „fák  tojásainak“  nevezték,  és 
a termékenységet  jelképező  mágikus  pálca  végére  erősítették. 
A fenyőt  gyakran  Dionüszosszal  (az  ókori  mitológiában  a bor  és 
a mámor istene) is összefüggésbe hozták, ezért Dionüszosz tisztelői 
egy-egy kiválasztott fenyőt istenként tiszteltek.
A fenyők  összefüggésbe  kerültek   a halállal,  halhatatlansággal,  és 
temetkezési szertartásokkal is. Gyakori szokás, hogy a koporsókra, 
mielőtt  a sírba  leengedik,  fenyőágat  tesznek,  a ortodox  zsidókat 
pedig csak fenyőfából készült koporsóban temethetik el.
A kínaiak  fenyőfát  ültetnek  a sírra,  hogy  megerősítsék  a halottak 
lelkét, és megvédjék a felbomlástól.
A fenyők  újjáéledési  képességük  és  a tobozok  alakja  miatt 
a termékenység szimbólumává is váltak.
A fenyők  fája  puha,  tartós,  könnyen  megmunkálható.  A fájából 
készült  ruhásszekrényeknek  gyakorlati  haszna  is  van,  mivel 
a ruhamolyok  nem  szeretik  a fenyő  illatát.  Ha  a fenyő  kérge 
megsérül,  átlátszó,  sűrű gyanta  folyik  ki  belőle.Ennek  fertőtlenítő 
hatása  van,  ezért  a légúti  megbetegedésben  szenvedő  betegeket 
gyakran  kezelik  fenyveserdőkben  létesített  szanatóriumokban. 
A folyékony  gyanta  gyógyítja  a  vágott  sebeket  és  az  égési 
sérüléseket,  gyakran  használták  a háborúkban,  sérült  katonák 
sebeinek gyógyítására.

Halkan  belibben  a szobádba,  megérinti  meztelen  tested,  s  amikor 
megtalálja  legizgatóbb  részed,  elkezdi  szívni,  ........  -a  hülye 
szúnyog!

Ha nem tudod hogyan tovább, nézz előre! Megtalálod a jutalmat, a 
szerelmet.  Ha észreveszel  engem,  megtalálod  a szerencsét  -  tehát, 
szeress engem!

Te legyél, aki vár, aki átölel,  ha valami fáj! Aki félt! Aki megért! 
Életem minden perce csak te legyél!

Hófehér  galamb  szeretnék  lenni.  Egy  adott  pillanatban  hozzád 
elrepülni.  Mosolyát  nézni  gyönyörű  szép  szemednek,  és  füledbe 
súgni NAGYON SZERETLEK!

Szerelem a nevem, szex a játszmám, gyere, játssz velem,  s felejtsd 
el a nevem.

Bolyongok  a temetőben  egyes  egyedül,  arcomon  a keserűség, 
szívemben  a bánat.  Már  3  éve  keresem,  de  nem  találom  a 
parcelládat.

Emlékszel  még  azokra  az  időkre,  amikor  még  együtt  utaztunk 
a vonaton? Amikor te kinéztél az ablakon, én kidugtam a fenekem? 
Mindenki azt hitte, ikrek vagyunk.

Hiányod  mindig  megvisel,  nélküled  lenni  szörnyű  érzés.  Percekig 
csak ülök, és azon tanakodom, hogy ki vitte el a WC papírt.

Pici erdőben pici nyuszi, pici szádra pici puszi. Nagy erdőben nagy 
nyuszi, nagy pofádra nagy puszi.    

- Enci -  (9. b)



♣ Mindig dumálgatnak a hétvégi disznóról.
♣ Ma este ki kell fényezni a cipőt, kitenni az ajtó elé , hogy ellopják.

♣Nagyon  messziről  olvastok  le  fiúk.  Jó,  hogy  nem  periszkóppal 
olvastok le. Nem plusz-mínusz autóbusz pontossággal.  Szűkítsétek 
le mikrobuszra.

♣ A kenyér a földről: Príma Hepatitis B-t lehet kapni.
♣ Az ígért tesztet elhalasztjuk a jövő hétre műszaki okok miatt. 
♣ Mindenki legyen egészséges, ha hordágyon is, de eljön. 
♣ Ez nem egy titokzatos jelleggörbe, nem Saddam Husseines.
♣ Ennyi ember. Itt vákuum lesz. Beszippant a pad alá.
                                                                               -Lubi-  (9. b)

                                                              
1. Ossian - Szív és az ész       
2. Pokolgép - Gép induló - Mindig lesznek rockerek
3. Rómeó Vérzik - Hol vagytok k....
4. Pokolgép - Itt és most
5. Rómeó Vérzik - Őrült asszony
6. Ossian - Magányos angyal
7. Metallica - En Nothing els Maters
8. Nirvana - Come As You Are
9. Scooter - Shake That

    10. Danzel - Pump it Up                             -Enci-  (9. b)

                                        

     November végé felé nekem, és kilencedikes iskolatársaimnak egy 
fantasztikus élményben volt részünk.
     Egy csípős reggelen útra keltünk Kassa városába, hogy megnéz-
zük W.Shakespeare világszerte ismert HAMLET című drámáját, a-
melyet a Thália Színház kiváló színművészei adtak elő. Hamlet (Pet-
rik Szilárd) egy dán királyfi, aki miután apját meggyilkolják, őrült-
nek tetteti  magát,  hogy próbára tegye trónbitorló nagybátyját  (Bo-
csárszky Attila). Bizonyságot szerez, hogy édesapját nagybátyja ölte 
meg.  A bosszú  sikerül  neki,  több  cselszövő  és  szerelme  Ophelia 
halála árán - megöli a gyilkost, de sérülésébe maga is belehal.
A darabot eredeti szöveg alapján dolgozták fel, s megjelenik a híres 
HAMLET monológ is:
                  „Lenni, vagy nem lenni:
                    az itt a kérdés.........“
    Az előadás lenyűgöző volt, nemcsak a színészek teljesítménye, 
hanem  a kitűnő  rendezés  szempontjából  is,  ezért  mindenkinek 
ajánlom a darabot és a színházi előadást egyaránt.
 

(TALÁN EGY MOZINÁL IS JOBB!!!)

                                                              -Ligárt Emese-  (9. a)

1) Elhagyott a pasim, mit csináljak?
Szálljak le róla, vagy próbáljak rátapadni?



-Ez nagy baj, de nem tudjuk, hogy ez a te hibádból történt-e, vagy ő 
követett  el hibát.  Ha igazán szereted,  kérdezd meg tőle,  hogy mit 
érez még irántad.  Ha már nem érdekled őt,  szállj  le róla, ha még 
szeret, van nála esélyed. Sok szerencsét.....

2) Dr. Gudics! Hogy lessek, hogy ne vegye észre egyik tanító 
se???                                       HHHEEEEEELLLLLLP!

-Először is NE LESS! Otthon tanuld meg az anyagot, de ha mégsem 
vagy biztos  a dolgodban,  kicsi  segítséget  készíthetsz.  Legjobb,  ha 
füzetből tudsz lesni, mert tudod, hogy hol kell keresni és ez már jó 
jel! 

3) Hallottam az új újságról. Egy másik iskolába járok, és egy 
barátnőm mutatta az újságot. Bea a nevem, 9. -be járok. Még 
„nem jött meg“. Voltam ginekológusnál, és azt mondta, hogy 
pár hét múlva megjön. Viszont még egy évvel ezelőtt voltam, 
de azt mondta, lehet hogy belső megfázásom van. Már nemi 
életet  is  élek.  Szerinted  ez lehet  a baj?  Előre is  köszönöm 
a véleményed és a segítséged!!            Bea

-Nagyon  örülünk,  hogy  annak  ellenére,  hogy  más  iskolába  jársz, 
olvastad az újságunkat. A problémád ritka, de nem súlyos. Mert „ez“ 
még 15-16 éves korig nem szabályos.

Új  rovat!!!!  ÜZENGETŐ  –  Az  újságon  keresztül  bárkinek 
üzenhettek, persze  JELIGÉVEL!
Boxos Gabikának (8.a.) →Üsd ki fogtörőt a ringből!
Sziszának (8.b.)→Buček vagy Bačo, nem mindegy?  

 Pityóka

01.00-01.30.....Szeret az, akit te is szeretsz      
01.30-02.00.....Telefonálni fog

02.00-02.30.....Megcsal az este
02.30-03.00.....Rólad álmodik
03.00-03.30.....Boldog leszel, ha látod
03.30-04.00.....Csalódás ér
04.00-04.30.....Megcsókol
04.30-05.00.....Beléd szeret
05.00-05.30.....Tetszel neki
05.30-06.00.....Nem szeret
06.00-06.30.....Barátnőd elárul
06.30-07.00.....Titkol előled valamit
07.00-07.30.....Lesz egy jó barátnőd
07.30-08.00.....Beteg leszel
08.00-08.30.....A hétvégén boldog leszel
08.30-09.00.....Szeret egy szőke
09.00-09.30.....Boldogság ér
09.30-10.00.....Rád gondol egy szőke
10.00-10.30.....Szeret valaki
10.30-11.00.....Levelet kapsz tőle 
11.00-11.30.....Kíván egy szőke
11.30-12.00.....Öröm ér
12.00-12.30.....Nem őszinte
12.30-13.00.....Utazni fogsz vele
13.00-13.30.....Egy szőke megőrül érted
13.30-14.00.....Felejthetetlen szerelem
14.00-14.30.....Egy fekete rád gondol
14.30-15.00.....Meghívást kapsz
         Következő számunkban folytatjuk!!                -Kriszti-  (9. b)



 Kovács  anyósát  megrúgja  egy  ló,  és  az  öregasszony  belehal 
sérülésébe.  A temetésre  nagyon  sokan elmennek,  még  a  környező 
falvakról is. Barátja nagyon csodálkozik: 

      - Ennyi ember! Ilyen népszerű volt az anyósod?

      - Ugyan! Mind a lovat akarja megvenni!

- Doktor úr, a bátyám köhög, és láza van.

- Magas?
- Igen, nálam egy jó fejjel magasabb.

Az orvos így szól betegéhez:
- Uram, ön nemsokára meg fog halni.
- És van valami tanácsa  a hátra levő időre, doktor úr?
- Ne vegyen tartós tejet!

Két orvos beszélget:
- Képzeld, van egy betegem, aki hónapok óta kezelek sárgaság ellen, 
   és nem tudom kigyógyítani.
- Küldd csak át bátran hozzám. Hogy hívják?

- Csu Vu Teng.

Pistike és Móricka az iskolából tart hazafelé. Épp a katonakiképző 
iskola mellett mennek el, mikor meghallják: 
- Egy, kettő, egy, kettő....
- Te Móric! Mit számoltak ott bent?
- Te buta! Hát valakit számolni tanítottak.
         

-Kriszti-  (9. b)

Sokat  tehetnek  a  vitaminok!  Ha  odafigyelsz  arra,  hogyan  táplál-
kozol, mikor mit eszel, máris sokat teszel azért, hogy a lehető leg-
jobban  nézzél  ki,  és  a  legegészségesebb  legyél.  Ehhez  azt  kell 
tudnod,  mely  élelmiszerek  tartalmazzák  azokat  a  vitaminokat, 
amelyekre a szervezetednek szüksége van.

 
A bőr és a szem  szépítője az A-vitamin a zöldfőzelékben, a sárga-
répában és a csukamájolajban van.         
A szem és a kéz körmeire a B-vitamin hat. A teljes őrlésű gabona, a 
sörélesztő és a barnarizs tartalmazza.  
A bőrre, a szemre, a fogra, a karcsúságra  van jótékony hatással a 
C-vitamin.  Friss  gyümölcsökben,  zöldségekben,  citromlében,  salá-
tában található.  
A fogak „jótevője” a kalcium. Tejben, joghurtban, sajtban rejtőzik. 
A karcsúság egyik titka a jód, amelyet a hal és a jódozott asztali só 
tartalmaz. A bor másik szépítőszere a bromelain, amelyet ananásszal 
vehetsz magadhoz.  
A hajra és a körömre hat a kén, amely a tojás sárgájában van.  
Szintén a bőrre, hajra, körömre, szemre hat a cink, amely leginkább 
a teljes őrlésű gabonák, a búzakorpa, a sörélesztő, a magok, a halak 
és a kagylók tartalmazzák.

-Enci és Lubi-  (9. b)



1. Gyermekkorában is tanítónő szeretett volna lenni?
     -Igen. Nagyon szerettem már kiskoromban a gyerekeket, 
szeret-tem velük foglalkozni, s gondjukat viselni.

2. Volt beceneve?
-Ildikó, ládikó.

3. Osztályelső volt?
-Nem voltam osztályelső, de mindig kitüntetett.

4. Szerette a szlovák és magyar nyelvet?
-Igen, mivel szigorú, de nagyon jó tanítók tanítottak.

5. Van kedvenc osztálya?
-Mindig az a kedvenc osztályom, amelyben épp tanítok.

6. Milyen zenestílust kedvel?(modern, klasszikus, pop)
-Gondolkozás....Mondhatnám, hogy mindet. Az újak közül az 

Eddát, Republic-ot.A régebbiek közül pedig a Beatles, Szécsi Pál 

és Korda György.

7. Melyik évszakot kedveli, szereti a legjobban?
-A nyarat,  hiszen  ebben az  évszakban rengeteg  szépet  átél  az 
ember. Süt a nap, víz mellett lehet pihenni, s a táj gyönyörű zöld.

8. Milyen foglalkozást tart a legmegfelelőbbnek?
-Gondolkozás....Talán a tanítóit tartom a legmegfelelőbbnek, hi-
szen itt soha nem unatkozik az ember. 

  -Kriszti-  (9. b)
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Fábri Enikő  9.b.

Bendzsuch Lubica  9.b.
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