Szerkeszti: Informatikai munkaközösség. Fıszerkesztı: Németh József, tanár
Kiadja: Tarczy Lajos Általános Iskola Diákönkormányzata – 2010. április 28.

Kosaras lányok a megyei döntıben
2010. március 6-án Veszprémben az Egyetemi Sportcsarnokban rendezték
meg a III. korcsoport (5-6. osztály) lány kosárlabda megyei döntıt. Az elsı
mérkızést a balatonkenesei csapattal játszottuk, de azt sajnos elvesztettük.
A következı meccset már a 3. helyért vívtuk az ajkai lányokkal, amit
megnyertünk 35:27-re. Nagyon boldogok voltunk a gyızelem után, és
büszkén vettük át a kupát, az oklevelet és a bronzérmeket.

Szabó Boglárka (5.c.)
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Interjú Toki Adriánnal (7.c)
Szerk.: Mióta foglalkozol a
kalapácsvetéssel?
T.A.: Körülbelül másfél éve.
Szerk.: Hol kezdted és jelenleg hol
sportolsz?
T.A.:A Pápai SE-ben kezdtem, és
jelenleg is itt őzöm a sportot.
Szerk.: Melyek a legnagyobb
eredményeid?
T.A.: 2009. év legjobb Veszprém
megyei gyermek atlétája, 2010. év
korosztályos téli dobó országos
bajnokság 13 éves korosztály 1.
helyezettje lettem.
Szerk.: Milyen helyezések születtek a legutolsó versenyeden?
T.A.: 1. Toki Adrián 97 Pápai SE 44,71m
2. Érszegi András 97 Dobó SE 32,06m
3. Simon Mihály 97 MISI SC 26,39m
Szerk.: Mit szólnak ehhez az osztálytársaid?
T.A.: Örülnek, hogy találtam magamnak egy olyan sportot, amivel
elfoglalhatom magam, és amiben jól teljesítek.
Szerk.: Mik a terveid a jövıre nézve?
T.A.: Valószínő, hogy a középiskolát nem Pápán folytatom, de a sportot
folytatni szeretném.
Szerk.: Kinek köszönheted az eddigi sikereid?
T.A.:Az edzımnek, Kiss Károlynak.
Szerk.: Köszönjük a beszélgetést, és további sikereket kívánunk!
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Az elmúlt idıszak eseménynaptárából:



















február 4: alsós farsangi mulatság
február 5: felsıs farsangi disco (Dudás Szabolcs + 7.b)
február 12: kabalavarrás, rex-bajnokság (Dudás Sz., Gerencsér H.)
február 13: Szülık-nevelık bálja (lásd írásainkat a 10-15. oldalon)
február 18: Ovi-suli megnyitó
február 19: Tollaslabda-bajnokság (Dudás Szabolcs)
február 25: Megemlékezés: a Kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapján. (Szür Anett)
február 26: Tollaslabda-bajnokság (Dudás Szabolcs)
március 4-5. Dobozszínház elıadása iskolánkban (lásd az 5.A-sok
véleményét a 8-10. oldalon – Szerk.)
március 5: Tavaszi ablakdíszek készítése (Gerencsér Hajnalka,
Dudás Szabolcs)
március 10: Gerencsér Attila városi helyesírási verseny 7-8. évf.
(Lombosi Anikó)
március 10. Az internethasználat veszélyforrásai elıadás szülıknek
(lásd a témával kapcsolatos cikkeinket a 16-19. oldalon – Szerk.)
március 12: Ünnepi mősor az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére. (Kalmárné Bóka Ildikó, Vadóczné Mátis
Gabriella, Fehér Ferenc)
március 12 (13 óra): a ballagó 8. osztályosok fényképezkedése
(Cserneczky Attila és Németh József közremőködésével)
március 12: A Nagy László Általános Iskola és elıdeinek története
c. könyv bemutatója 16 órakor kezdıdött az iskola aulájában.
Megnyitotta dr. Kovács Zoltán polgármester, köszöntötte Rádi
Róbert mővelıdési osztályvezetı, a könyvet bemutatta dr.
Hermann István könyvtárigazgató, a "Zimmermann"-elnevezést
értelmezte Somfai Balázs fılevéltáros, az egykori diákok nevében
visszaemlékezett dr. Medgyasszay László. A szerzıket képviselte
Huszár János, Köntös Mária és Marton Béláné (lásd fotó a 20.
oldalon – Szerk.). Mősorral közremőködtek Gosztola István,
Szakács Renáta és az iskola furulyaszakkörösei, kiskórusa
Vadóczné Mátis Gabriella vezetésével.
március 17: Szent Patrik Day, utcai felvonulással, fúvós zenével
(Nagy Gabriella)
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március 19: Megemlékezés Tarczy Lajos halálának évfordulójáról
(koszorúzás, lásd kép, Dudás Szabolcs, Kissné Bolla Judit)





március 19: Katolikus misszionáriusok elıadása
március 19: Origami verseny (Dudás Sz., Gerencsér H.)
március 26: Bíró Károly festımővész - tanár szobrának avatása a
Jókai u. 18-ban
április 1: Húsvéti játszóház (1-4. évf.) és ötletbörze (Vargáné
Mészáros Ágnes, Pozsgai Józsefné, Süle Judit, Matyasovszky
Albertné, Kiss Zsanett, Horváth Dóra)
április 7: Nagy László szavalóverseny - iskolai forduló, 1-2. oszt.
(Szalainé Kálovics Erzsébet), 3-4. osztály (Sashalmi Tamásné)
április 9: Nagy László szavalóverseny - iskolai forduló, 5-8. osztály
(Lombosi Anikó)
április 12: Nagy László szavalóverseny városi-területi döntı
(Kaprinayné Megyeri Zsuzsanna, Sashalmi Tamásné, Szalainé
Kálovics Erzsébet – lásd cikk a következı oldalon→)
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A költészet napjához kapcsolódó iskolai
Nagy László-szavalóversenyek eredményei:
Alsó tagozat: 2010. április 7.
II. Présing Zsófia 2.e (Nagy
Gabriella)
III. Szabó Gergely 2.e (Nagy
Gabriella)
3-4. o.: A zsőri tagjai voltak:
Lombosi Anikó, Nagyné Egyházi
Edina, Kaprinayné Megyeri
Zsuzsanna
1-2. o.: A zsőri tagjai voltak:
Hernádi Tamásné, Tóthné
Bogdán Zita, Bakóné Kiss
Katalin
1. osztály
I. Holb Levente 1.c (Bánhidiné
Bolla Zsuzsanna)
II. Hunyadi-Nagy Sára 1.e
(Cserneczkyné Kapa Nikolett)
III. Molnár Elizabet 1. a (Turi
Ilona)
2. osztály
I. Simon András 2.e (Nagy
Gabriella)

3. osztály
I. Mezıfi Gréta 3.c (Gicziné
Horváth Katalin)
II. Németh Réka 3.c (Gicziné
Horváth Katalin)
III. Patkó Judit 3.a (Kissné Bolla
Judit)
4. osztály
I. Máté Ferenc 4.c (Sashalmi
Tamásné)
II. Boda Sára Lídia 4.e
(Cserneczkyné Kapa Nikoletta)
III. Baranova Alexandra 4.a
(Gyırffyné Mátis Márta)
Különdíj: Horváth Alexandra 4.b
(Domonkos Erika)

Felsı tagozat: 2010. április 9.
5-8. o.: A zsőri tagjai voltak: Kövy Rózsa, Hortobágyiné Bors Judit,
Kaprinayné Megyeri Zsuzsanna
5-6. osztály
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I. Pozsgai Réka és Nagy Ádám
5.a (Lombosi Anikó)
II. Szabó Boglárka 5.c (Bakóné
Kiss Katalin)
III. Szalóky Kató Ágnes Ilona 5.e
(Nagyné Egyházi Edina)

I. Németh Júlia 7.a (Horváth
Lászlóné) és Hunyadi-Nagy
Eszter 8.e (Lombosi Anikó)
II. Tülk Barbara 8.a (Lombosi
Anikó)
III. Csontos Dorina 8.a (Lombosi
Anikó)

7-8. osztály
Iskolánk szervezte a Pápa városi – területi Nagy László szavalóversenyt,
melyet Rádi Róbert, mővelıdési osztályvezetı nyitott meg az aulában
2010. április 12-én. A verseny 3 csoportban, 3 helyszínen zajlott.
Testvériskolánkból, a szlovákiai Hetény Tarczy Lajos Alapiskolájából is
érkezett 6 versenyzı, közülük három tanuló elsı, egy tanuló második helyet
szerzett. A mi iskolánk tanítványai sem maradtak alul, a nyolc indulóból
egy elsı, két második, három harmadik helyezés született. A résztvevık
száma és az eredmények:
1-2. osztály: a résztvevık száma:
13 fı
1. osztály
I. Tibold Eszter – Munkácsy
iskola
II. Holb Levente – pápai Tarczy
iskola
III. Pálffy Boglárka – Weöres
iskola
2. osztály
I. Simon András – pápai Tarczy
iskola
II. Kotiers Ráhel Annamária –
Hetény, Tarczy iskola
III. Hetyei Péter – Gyurátz iskola
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A zsőri tagjai voltak: Láng
Hajnalka a Szivárvány
szerkesztıje, Hernádi Tamásné
ny. tanítónı, Magvasiné
Sebestyén Zsuzsanna óvónı
3-4. osztály: a résztvevık száma:
16 fı
3. osztály
I. Gál Réka – Hetény, Tarczy
iskola
II. Szabó Kitti – Weöres iskola
III. Mezıfi Gréta – pápai Tarczy
iskola
Különdíj: Bogdán Klaudia –
Homokbödöge
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4. osztály
I. Lucza Levente – Hetény,
Tarczy iskola
II. Tóth Dávid – Weöres iskola
III. Tamás Stella – Munkácsy
iskola
Különdíj: Csortos Renáta – Szent
István iskola
A zsőri tagjai voltak: Kövy Rózsa
ny. magyartanár, Berki Sándorné
ny. tanítónı, Orosz Péterné ny.
tanítónı

III. Bogdán Patrik – Gyurátz
iskola
és III. Pozsgai Réka – pápai
Tarczy iskola
7 – 8. osztály: a résztvevık
száma: 11 fı
I. Czibor Laura – Hetény, Tarczy
iskola
II. Varga Vajk Vilmos – Gyurátz
iskola
III. Csákvári Dalma – Erkel
iskola
és III. Hunyadi-Nagy Eszter –
pápai Tarczy iskola

5 – 6. osztály: a résztvevık
száma: 12 fı
I. Kovács Patrik – Weöres iskola
II. Nagy Ádám – pápai Tarczy
iskola
A zsőri tagjai voltak: Gosztola István amatır versmondó, Bognár József ny.
igazgató, Bódi Lászlóné ny. magyartanár

Rendezık: Szalainé Kálovics Erzsébet (1-2.o.), Sashalmi Tamásné
(3-4.o.), Kaprinayné Megyeri Zsuzsanna (5-8.o.)

Angol nyelvi kiejtési verseny
2010. február 24-én rendezte iskolánk a városi angol nyelvi kiejtési
versenyt. 2 kategóriában 6 iskola 8-8 tanulója vett részt a versenyen. Egy
szabadon választott memoriter elıadása és egy, a tanulók számára
ismeretlen angol szöveg felolvasása után a verseny a következı
eredménnyel zárult:
I. kategória (5-6. osztály):
1. Szalóky-Kató Ágnes, Tarczy Lajos Általános Iskola, 5. E
2. Nagy Julianna, Tarczy Lajos Általános Iskola, 6. A
2. Vajtai Dávid, Weöres Sándor Általános Iskola
3. Szabó Ramóna, Szent István Római Katolikus Általános Iskola, 6. B
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II. kategória (7-8. osztály):
1. Mórocz Mónika, Szent István Római Katolikus Általános Iskola, 8. B
2. Sör Klaudia, Tarczy Lajos Általános Iskola, 8. A
3. Mezei Lilla, Erkel Ferenc Általános Iskola, 8. Z

"Heitler Lászlóné" városi matematika verseny
A versenyt ebben az évben is a Munkácsy Mihály Általános Iskola
szervezte. A "házi verseny" eredményei alapján iskolánk nyolc tanulóval
indult a márciusi elsı fordulóban, közülük négyen jutottak be a március 24én rendezett döntıbe. Íme az ott elért eredményeink:
4. osztály: I. hely: Margl Roland 4.c (felkészítı: Vadóczné Mátis Gabriella)
5. osztály: V. hely: Hajdu Norbert 5.c (felkészítı: Németh József)
6. osztály: II. hely: Ivánkovics Bertalan 6.a (felkészítı: Taxné Major
Zsuzsanna)
8. osztály: III. hely: Oláh Hunor 8.a (felkészítı: Ferencziné Simon Ágnes)

Országos történelem tanulmányi verseny
2010. április 9-én és 10-én rendezték meg Szombathelyen a történelem
tanulmányi verseny országos fordulóját. Iskolánkból Oláh Hunor és Tóth
Klaudia jutott tovább a megyei versenyen nyújtott teljesítményük alapján
(Hunor I. helyezést, Klaudia II. helyezést ért el a megyei fordulón).
Az országos verseny egy írásbeli és két szóbeli fordulóból állt. A 33
"történész" közül az országos versenyen Oláh Hunor 13., Tóth Klaudia 14.
helyezést ért el.
Felkészítı tanáruk: Rostáné Horváth Ida

Dobozszínház iskolánkban
"Babó és Bigyó" címmel a Teleszterion Színházi Mőhely, Kulturális

Egyesület tartott elıadásokat iskolánk aulájában március 4-én és 5én. Szerkesztıségünk megkérdezett néhány tanulót, írja le az ott
szerzett benyomásait. Íme, néhány vélemény:
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Péntek délelıtt ellátogattunk az aulánkban lévı úgynevezett doboz
színházba. Mikor odaértünk, nagy kíváncsisággal vártuk, vajon mit rejt a
nagy fekete doboz. Kezdésként egy érdekes ruhába öltözött hölgy tartott
bemutatót nekünk a színház fı témájának helyszínérıl. Mikor bementünk,
nagy meglepetés ért minket, és megnéztük az elıadást. A végén 15-20
perces beszélgetésben volt részünk. Nagyon élveztem a színdarabot, mivel
ilyen közelrıl néztük, sokkal jobban át tudtuk élni az eseményeket. A
történet lényegében egy szegény családról és annak szerencsétlen, de a
végén kissé szerencséssé vált életérıl. A fıszerepet egy mi korunkbeli fiú
játszotta, aki ügyes volt, és irigyelem a tehetségét. Nagyon tetszett az
elıadás, és ha lesz jövıre is, akkor is szívesen megnézem.
Bolla Mirella Dzsenifer (5.a)
Izgalmas volt! A benne szereplı kisfiú (Ashmol – ejtsd "esmol") elıször
félt a sötétben. A húgának volt két „képzeletbeli” barátja, Babó és Bigyó!
Ashmol elıször nem hitte el a húgának, hogy léteznek a barátai. Utána
egyre jobban elképzelte, hogy léteznek. Apja Villámhát bányájában opált
keresett. Ess utánuk ment, hogy megkeresse ıket, de nem találta. A bánya
fala leomlott. Állítólag ott haltak meg, mert rájuk omlott a bánya.
Koch Judit (5.a)
A Dobozszínházról elıször csak meséltek, utána bementünk és elkezdıdött,
történet. A cselekmény egy kis faluban játszódott, ahol az opál nevő
drágakövet bányászták. A fıszereplıket Babónak és Bigyónak hívták.
Mikor vége lett a mesének, a szereplık megkérdezték, hogy mit
tapasztaltunk, mit éreztünk. Én inkább nem válaszoltam, nekem nem
tetszett annyira a mősor, de hát ízlések és pofonok… A többi
osztálytársamnak tetszett, na jó, nem mindegyiknek, de tetszett nekik. És
legalább elmaradtak az óráink… ☺
Csimszi Krisztián (5.a)
Nagyon jó volt. A fıszereplı Ashmol nevő fiú elıször félt a sötétben.
Húgának volt 2 két képzeletbeli barátja „Babó” és „Bigyó”. Ashmol nem
hitt a húgának. A kislány egyre csak mondta, hogy Babó és Bigyó bent
rekedt apja bányájában. A kislány egyre betegebb lett, vagyis aggodalombeteg. Ezért testvére megígérte neki, hogy kihozza a két képzeletbeli
barátját a barlangból.
Hajgató Cintia (5.a)
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Véleményem szerint sokkal nagyobb élmény ebben a kis dobozban
történetet hallgatni, mint egy puccos színházban. Nagyon élveztem az
elıadást, és szerintem ezzel mindenki így volt, aki csak látta. A történet egy
családról szól, akik nemrég költöztek Villámhátra, és próbálnak
beilleszkedni. Kellyanne-nek van két képzeletbeli barátja, akik sok
bonyodalmat okoznak, de elvesznek, és a kislány beteg lesz. Csak akkor
gyógyul meg, ha megtalálják barátait. […] A család Ashmolnak
köszönhetıen végre boldog lehet még itt Villámháton is. Engem a mese
teljesen elragadott érdekességével, és azért is jobb volt itt, mint egy rendes
színházban, mert az elıadás után beszélgethettünk a színészekkel, és
elmondhattuk a véleményünket. Remélem, máskor is lesz még ilyen
érdekes elıadás az iskolában!
Fülöp Réka (5.a)
Ez a színház nagyon érdekes, kíváncsi voltam rá. Arról szólt, hogy a
kisgyerek segíteni akart a kishúgának, hogy megkeresi a bányában Babót és
Bigyót. Ez sikerült is neki, így a húga nagyon boldog volt. Megkérte
Ashmolt, hogy a köldökékszerébıl fizesse ki a temetésüket. Én nagyon
élveztem a játékot. A végén meg kérdéseket tettek fel, kinek hogyan tetszett
a színdarab. Másokkal együtt én is szívesen megnéznék hasonló
elıadásokat.
Havasi Dorina (5.a)

Vélemények a báli mősorról
Február 13-án, szombaton zajlott iskolánkban a hagyományos szülıknevelık bálja. Az esemény kulturális mősorral kezdıdött, melyben iskolánk
sok tanulója szerepelt. A mősor néhány résztvevıje újságunk számára is
megfogalmazta véleményét a felkészülésrıl és magáról a bálról:
Az idei szülık-nevelık bálja nagyon jó volt. A mi osztályunk bécsi
keringıt táncolt. Jutka néni nagyon szép koreográfiát tanított nekünk.
Elsısök is táncoltak velünk, ık nagyon aranyosak voltak. A ruháink is
szépek voltak, de fura volt benne táncolni. Kicsit izgultam, de azért nagyon
jól éreztem magam.
Maródi Barbara (8.a)

10

Ébresztı – 2010. április

A bálon rengetegen részt vettek. A nyitótáncot 8. a-sok kezdték bécsi keringıvel,
köztük voltam én is. Az öltözetrıl: A fiúknak fekete öltönyben kellett lenniük
bordó nyakkendıvel, fekete cipıvel. A lányoknak fehér esküvıi ruhájuk volt, amit
közösen választottak ki. Fehér cipıjüket eltakarta a szoknya, a hajuk össze volt
fogva fehér kis rózsákkal.
Nagy Gábor (8.a)
Legelıször vettem részt ilyen bálon. Egy kicsit fárasztó volt, már csak azért is,
mert mősorvezetıként állandóan álltam. A mősorszámok jók voltak, bár nem sokat
láttam belılük. Úgy érzem, a szervezés a tánc végén gyenge volt, nem volt
megoldva sem a vendégek felkérése, és az épületet is csak nagy nehezen tudtuk
elhagyni. Számomra érthetetlen, hogyha az aulában volt a tánc, akkor miért a
másik iskolában próbáltunk?
Knoll Kristóf (8.a)
A 2010-es bálon azok a 8.-os diákok táncoltak, akik jelentkeztek a bécsi keringıre.
Felkészítı tanárunk Jutka néni volt. A próbákon sokat nevettünk és még az volt jó,
hogy néhány óránk elmaradt. A bemutatón nagyon sok ember nézett minket, ezért
nagyon izgultunk. Mi kezdtük a bemutató táncot a 8.a,8.e és még a 7.a-ból 2 fiú. A
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mi csoportunkban voltak külföldiek, nekik nagyon nehéz volt elmagyarázni a
lépéseket, de a végére mindenkinek nagyon jól ment a tánc. A bemutató végén
nagyon nagy tapsot kaptunk, és ennek mindenki örült. A fiúknak fekete öltönyt,
nadrágot és cipıt kellett viselniük. A lányoknak fehér menyasszonyi ruhát és fehér
magas sarkú cipıt. Mindenki nagyon szépen nézett ki, és sokan meg is dicsértek
érte. Sajnos több próba nem lesz.
Holczer Endre (8.a)
A szülık-nevelık bálján a mősor ideje alatt nagyon jól éreztem magam. A mi
osztályunk, a 8.e, a 7.a osztály és pár kicsi keringızött a nyitótáncban, ami bécsi
keringı volt. A ruhák nagyon szépek voltak, és mindenkin nagyon jól álltak. Jutka
néni állította össze a koreográfiát, ami mutatós volt, és a zene is nagyon passzolt
hozzá. Az Anasztázia zenéjére vonultunk be, ami nagyon gyönyörő. A
könyvtárban a hangulat remek volt, mindenki nevetgélt és fényképezett. Amikor
kimentünk, hogy mi következünk, feszültek lettünk. A legjobbat hoztuk ki
magunkból. A keringı után mentem öltözni, mert akrobatikus rockival is
szerepeltem. A lányok segítettek átöltözni. Rocki után ismét öltöztem, ugyanis a
záró tánc után fel kellett kérni a szülıket keringızni. A szülık, tanárok felkérése
után fájó szívvel öltöztünk át és mentünk haza.
Csontos Dorina (8.a)
A bálon tánc közben nagyon jól éreztem magam. Jó érzés volt felvenni a
mennyasszonyi ruhát, bár nem a legkényelmesebb viselet. Szinte képtelenség
benne rendesen menni, de ez akkor is szép élmény. A nyitótáncunk nagyon
színvonalas és mutatós volt. A kicsi elsısökkel azért nehéz volt próbálni, ık
viszont sokkal érdekesebbé tették a mősort és szerintem minden tılük telhetıt
beleadtak. Mi nyolcadikosok is a legjobb formánkat próbáltuk adni, persze
mindenki nagyon izgult. A fıpróbán egy-két helyen még elrontottam, de élesben
már nagyon jól sikerült. A végén mindenkinek fel kellett kérni valakit táncolni, és
utána mehettünk haza. Nehéz szívvel váltam el a gyönyörő ruhától.
Gregosits Réka (8.a)
A 8. osztályos tanulók számára nagyon fontos eseményt jelentett a szülık- nevelık
bálja. A lányok nagyon élvezték, hogy ilyen ruhában lehetnek. Nekem is nagyon
tetszett. Jutka néni meglehetısen jó koreográfiát tanított nekünk. Szerintem a bécsi
keringı jobb volt, mint az angol, mert sokkal látványosabb. Az öltözıben, vagyis a
könyvtárban jó hangulat uralkodott, fényképezkedtünk, beszélgettünk. Jó volt,
hogy barátokkal lehettünk, és mindenki kitőnıen érezte magát. ☺
Mezı Anna (8.a)
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Már a fıpróba elıtt is izgultunk, de aztán nagy tapsot kaptunk mind a fıpróbán,
mind a bálon elıadott táncunkért. Hallottam több szülıtıl is, hogy látszott rajtunk a
zavartság és az ijedtség. Sok héten keresztül próbáltunk – bár kevésnek tőnt – de
végül sikerült belénk nevelni ezt a táncot. ☺ A mősor után kaptunk sütit, még a
következı hétfın is hoztak be nekünk. Sok vendég megjelent, eleinte féltünk
kiállni a közönség elé, de örülök, hogy részt vehettem a szülık-nevelık bálján
ebben a mősorszámban.
Boros Anikó (8.c)
A próbák alatt nem nagyon tetszett a keringı, amit elıadtunk, volt is belıle elég
gond a tanárok és én köztem. Mivel már elkezdtem járni a próbákra, ezért nem
léphettem ki. Hamar begyakoroltuk a lépéseket és az utolsó két hétben már csak
rögzíteni kellett ıket. Amikor eljött a bál napja, én ugyanúgy keltem fel
szombaton, ahogy szoktam. Nem izgultam, nem hánytam, ugyanúgy gépeztem,
mint szoktam. Mikor este odaértem, akkor se izgultam, a fıpróba alatt egyszer
elrontottam a lépést, de szerencsére nem látszott annyira. Az elıadásból nem sokat
láttam, mert a könyvtárban kellett várnunk a mi záró részünkre. Az elıadás közben
csak arra gondoltam, hogy ha már ennyit gyakoroltuk, nem kéne elrontani. A
végén sok ember felállva tapsolt, és közben mi csak mosolyogtunk. Mikor már
vége volt a keringınek, gyorsan odaszaladtam anyukámhoz, és mentünk lassúzni.
Hát ennyi volt a bál.
Ignácz Tamás (8.c)
Nagyon sokat készültünk a szülık-nevelık báljára. A csapatnak elıször nem ment
jól, de hála a felkészítıinknek, sikert arattunk. A szép ruháért is el kellett mennünk.
Márt kezdett valami kialakulni az eddig tanultakból. Ruhában próbálni nagyon jó
élmény volt. Hisz még senki nem viselt menyasszonyi ruhát. Mindenki izgult az
elıadás elıtti nap. A fıpróbán is jól ment a tánc. Utána, mikor lezajlott a fıpróba,
mindenkinek a könyvtárba kellett mennie. Ott vártuk, hogy mi következzünk. A
tánc az elıadáson is jól ment. Vége lett, kivonultunk, utána, akik akartak, még
táncolhattak. Furcsa volt visszavenni a farmert és az edzıcipıt. A végére már
elfáradtunk. Jó visszajelzéseket kaptunk. Köszönjük Györgyi néninek, Feri
bácsinak, a felkészítıinknek, a táncosoknak, a 8.b-nek, meg a 7.c-s fiúknak.
Mórocz Adrienn (8.c)
A próbákat már a bál elıtt 1-1,5 hónappal megkezdtük, melyek általában 6. órában
folytak. Felkészítı tanáraink (Saár Györgyi és Gyenge Ferenc) mindent nagyon
részletesen megtanítottak nekünk, és jó hangulatban telt a felkészülés. A bál elıtti
pénteken már ruhás próbát tartottunk, ahol a lányoknak a menyasszonyi ruhában, a
fiúknak pedig öltönyben kellett megjelenni. Ezt a próbát bárki megnézhette, sokan
el is jöttek; az iskolába járó gyerekek, az itt tanító tanárok és a hozzátartozók. A
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visszajelzésekbıl ítélve mindenkinek tetszett. Szombaton, a bál napján már fél 6-ra
kellett jönni a lányoknak, hogy idıben elkészüljenek. Ezt a fıpróbát már csak a
hozzátartozók tekinthették meg. Itt lázban voltunk, hogy minden jól sikerüljön. A
végén mindenki megtapsolt minket.
A bál 7-órakor kezdıdött, ekkor már itt volt az igazgató úr is. Mi voltunk az utolsó
fellépık (8.c, 8.b, 8.a, 7.a). Addig sok idınk volt fényképezni, videózni,
beszélgetni. Majd eljött a Mi idınk, izgultunk, hogy minden jól sikerüljön, és senki
ne rontsa el a lépést. Szerencsére így történt, nagyon meg is tapsoltak minket.
Szerintem jól sikerült ez a bál, felkészítı tanáraink is büszkék voltak ránk.
Sárközi Dorina (8.c)

Sok idı kellett ahhoz, hogy a szülık-nevelık báljára egy gyönyörő keringıvel
lépjünk fel. A próbák elején mindenki egy kicsit viccelıdöt,t kivéve a
felkészítıinket, Györgyi nénit és Feri bácsit. Az utolsó próbákon komolyabban
gondoltunk az egész bálra. A fıpróbán feszültek voltunk, nem rontjuk-e el a táncot.
Miután el próbáltuk ruhában, egy kicsit megkönnyebbültünk. Eljött a bál napja,
aggódtunk, hogy milyen lesz közönség elé kiállni, hiszen más egypár ember elé
kiállni próbákon, nem úgy, mint az igazgató a tanárok és a sok szülı elıtt. Mi
voltunk az utolsók, ezért a könyvtárban várakoztunk, hogy ránk kerüljön a sor, és
végre túl legyünk rajta. Szólt Györgyi néni, hogy mi következünk. Elkezdtünk
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pánikolni, hogy istenem, csak ne rontsuk el a táncot. Elıadásunk nagyon jól
sikerült, sok dicséretet kaptunk a szülıktıl a bálon és a tanároktól másnap.
Köszönjük felkészítıinknek: Györgyi néninek és Feri bácsinak.
Gedeon Boglárka (8.c)
Idén a 8.a, 8.b, 8.c, 8.e, 7.c-s gyerekek tartották a bál kettı fı ”attrakcióját”. Különkülön próbáltak. Kettı külön mősort adtak elı a 8.a-sok és a 8.e-sek; 8.b-sek, 8.csek és a 7. c-sek. A próbákat november végén kezdtük el Saár Györgyi nénivel és
Gyenge Feri bácsival. Elıször a lépéseket mutatták meg, majd utána jött az igazi
bécsi keringı. Elıször mindig tesin és pénteken 6. órában gyakoroltunk. Majd
utána jött a jó dolog, mikor órák helyett volt próba, ami kellemes hangulatban telt
el. Pénteken tartottunk fıpróbát. Itt még nem izgultunk annyira, de szombaton
már... ☺ A bál szombaton 19:00-kor kezdıdött. A lányoknak 17:15-re, a fiúknak
17:45-re kellett érkezni. A fıpróba elıtti hangulat jó volt. A mi mősorunk volt a
„finálé”. ☺ Jól sikerült, senki nem rontotta el. Megkérdeztem Györgyi nénit, hogy
nem lesz-e még egy bál idén? ☺
Horváth Lóránt (8.c)

Az Internet veszélyei
Internet veszélyeirıl tartott elıadásokon sok szülı és több osztály is részt
vett. Ennek kapcsán kérdeztünk meg néhány 7. c osztályos tanulót, mit tud
az Internet veszélyeirıl, mi az, amit az elıadásból vagy informatika órán
megtanult vagy a témában összegyőjtött. Íme néhány hozzászólás:
Ezen az elıadáson sok mindent megtudtunk az internet veszélyeirıl. Pl.: soha ne
adj ki e-mail címet (amikor egy e-mail címet szerkesztesz, soha ne saját neved add
neki, hanem valami kitaláltat, mert bárki írogathat neked, vagy az alapján
lekereshet téged közösségi oldalakról. Ügyeljünk arra is, felvilágosítottak, hogy a
chat-eken (xfire, MSN, online chat-ek) kivel beszélünk, ha éppen egy Chatszobában vagyunk. Néhány videót is lejátszottak, amik közül az egyik kicsit
rémisztı volt. Ha valaki nagyon színpatikusnak tőnik, összehaverkodtok és
megkér, hogy találkozzatok valahol, vagy menj át hozzá, NE fogadd el! Bárki lehet
az illetı! Ha tesz fel magáról képet, akkor sem tudjuk, hogy ı-e azon a képen,
hiszen bármilyen képet felrakhat.
Kovács Marcell (7.c)
Sok az olyan ember, aki rosszra használja az internetet pl: internetes pedofíliára.
Az ismerkedıs, csetelıs oldalakra nem magukról tesznek fel képet, és néhány
kérdésbıl megtudják, hol lakunk. Kérésre soha ne kapcsoljuk be a webkamerát.
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Sok rossz szándékú ember vírusokat rak fel az internetre. Ma már az internet
hemzseg a vírusoktól, ezért szükség van víruskeresıre és vírusirtóra.
Az e-mailrıl: Soha ne adjunk meg teljes nevet, és olyan jelszót válasszunk, amiben
vannak kis- és nagybetők, számok, különleges karakterek (pl: , #).
Laczó Gergı (7.c)
Minden jelszód legalább 7 karakterbıl álljon, havonta válts jelszót, mindenhol más
legyen a jelszód, ami tartalmazzon számokat, speciális karaktereket, pl.: #&*@. Email címünk ne legyen vezetéknév. Ne adjunk meg senkinek vezetéknevet,
telefonszámot, lakáscímet! A webkamerát használat után felfelé vagy a padló felé
forgassuk! Erotikus fényképeket ne töltsünk fel az internetre (közösségi oldalakra).
Ismeretlen személlyel ne találkozzunk, ha mégis elmegyünk a találkozóra, akkor ne
kihívó ruhát (erotikus), hanem sportos ruházatot vegyünk fel, és legyen velünk egy
felnıtt. Mindig legyen nálunk pénz és telefon!
Ha ismeretlen e-mail címrıl érkeznek levelek, ne nyissuk meg, ezek általában
vírusokat tartalmaznak!
Ne vásároljunk interneten (pl.: képeket, zenéket, videót). Ha sms-ben küldjük meg
a vásárlási kódot, akkor szerzıdésbe lépünk a szolgáltatóval és havonta 1000-2000
Ft-ot vesznek le a telefonunkról, és ez így van a bankkártyával is.
Pásztor Roland (7.c)
Az internetes bőnözés nagyon elterjedt lett napjainkban. Sokan kihasználják a chatet az ismerkedésre. Fontos, hogy ne adjunk ki magunkról személyes információt.
Sokszor hamis adatokat adnak meg, és nem magukról küldenek képeket. Így
elıfordulhat, hogy nem azzal találkozunk, akikkel megbeszéltük.
A másik elterjedt bőnözés a jelszó feltörés. Ezért nem ajánlatos a nevünket,
barátaink nevét, becenevünket, születési dátumunkat vagy esetleg kedvenc
játékaink nevét jelszóként használni. Ha biztonságos jelszót akarunk, legyen benne
kicsi-, nagybető, szám és egyéb jelek (?,!,%,$). De a legbiztonságosabb akkor lehet
a jelszavunk, ha semmi értelme nincs, így a feltörı programok sem tudják lefuttatni
a szótárukban.
Nagyon sokan rendelnek telefonra pénzért képeket, zenéket. Ha egy képet vagy
zenét akarunk rendelni, tudnunk kell, hogy általában ezeket nem érdemes
komolyan venni. Igaz hogy elküldik a kívánt zenét, képet, de egy hálózatba kerül a
telefonszámunk, ami a fájl árát hetente levonja, így ha csak egy 100 forintos képet
szeretnénk vásárolni, egy év alatt ezért a képért összesen 5200 forintot fizetnénk.
Általában az erıszakos vagy szexuális tartalmakat megjelenítı oldalaktól szokták
leginkább óvni a gyerekeket, Schiroky Vilmos azonban rámutat, sokkal
„ártatlanabbnak” tőnı oldalakon is veszélyeknek vannak kitéve az ifjak, kezdve a
társkeresı, vagy a közösségi oldalaktól. Az iwiw-en például gyakorta a fiatalok
kihívó képeket tesznek fel magukról. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet,
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hogy az adott képet és a gyakran szintén megadott telefonszámot kimásolni, és
azzal visszaélni ma már nem komoly feladat. A másik nagy probléma, hogy
boldog-boldogtalant bejelölnek a felelıtlen internethasználók, mert arra
törekednek, hogy minél több ismerısük legyen. De ezzel adtunk egy lehetıséget
egy idegennek – akirıl nem tudjuk, hogy ki és mit akarhat -, hogy elkezdjen velünk
szabadon kommunikálni… – fejtegeti Schiroky Vilmos. Az ajánlások között
szerepelnek olyan alapdolgok is, mint hogy ne hagyjuk szabadon a gépet, ha be
vagyunk jelentkezve. A szülık részére az egyik jó tanács, hogy kommunikáljanak
a gyerekkel, alakítsanak ki olyan viszonyt, hogy ık is tudják: ha bármi történik az
interneten velük, akkor nyugodtan forduljanak a szülıhöz. Ehhez csak annyi kell,
hogy lássák a gyerekek, hogy a szülık igenis hajlandók odafigyelni rájuk.
Toki Adrián (7.c)
A jelszavad sose legyen a te neved, családod neve, születési éved. Az e-mail
címedben ne szerepeljen a teljes neved, születési éved. Ha lehet, a jelszavadban
legyenek számok, kis-nagy betők, vagy egy értelmetlen szó. Msn-en, és más
közösségi oldalakon ne adj ki semmilyen információt magadról, vagy az
iskoládról. Ne tölts le semmit illegális oldalakról, mert nem tudhatod, hogy kell-e
érte fizetni. Az újságok hátoldalán lehet SMS-ben rendelni képeket és hangokat.
Nem ajánlott onnét letölteni, mert hetente kapsz 2 SMS-t, és levesznek a
telefonodról 2000 Ft-ot. Így egy hónapban kb. 8000 Ft-ot vesznek le.
Egy jelszó akkor biztonságos, ha minimum 6 bető, és más szimbólumok is vannak
benne, pl.: ß,#,&,@. Msn-en, chat-en és más közösségi oldalon ne adjunk meg
semmi információt magunkról, a családunkról, mert könnyen megtudhatják, hogy
hol laksz, hova jársz iskolába stb.
Nem szabad kirakni másokról olyan képet, ami bántó, sértı dolgot tartalmaz, mert
nem tudjuk leszedni teljesen az internetrıl és bárki hozzáférhet.
Mórocz Attila (7.c)
Napjainkban nagyon sok az internetes bőncselekmény. Az internet tele van
rosszakarókkal csalókkal, hackerekkel.
A 2000-es években elkövetett internetes csalások 87 százalékát online eladó házak
árverésein hajtották végre. Megdöbbentı tény, mely szerint az Internetfelhasználók 34 százaléka esett már áldozatul kisebb-nagyobb árverési
csalásoknak. Az áldozatokat átlagosan 600 dolláros veszteség érte, ami nálunk
nagyjából 117 ezer forint veszteséget jelent.
Az 1999-ben és a 2000-es évben mért értékek alapján sajnos megállapítható, hogy
a csalások száma nı. Több a hacker (internetes bőnözı) és a csaló. Egy hacker
megteheti, hogy úgymond ellop egy gépet magának, neten keresztül megtámadja a
gépet és zombit (kívülrıl irányítható gépet) csinál belıle, ezután már ı irányítja a
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gépet: küldhet például kéretlen leveleket, tölthetnek le róla vírust más netezık,
vagy zombi társaival karöltve részt vehet egy webhely megtámadásában.
Ezen kívül feltörheti valakinek a postafiókját, megtudhat bizalmas információkat,
jelszavakat vagy egy bankszámláról leemelheti az ott lévı pénzt. Sokfajta vírus
létezik, amik az elıbb említett dolgokhoz vezethetnek. Egy hacker nem csak
anyagilag támadhat másokat, hanem támadhat erkölcsileg is. Vagy akár egy
csetoldalon vagy MSN-en, myvip-en, skype-on keresztül barátokat, ismerısöket
támadhat a mi nevünkben.
Az internetes bőnözés büntethetı. Nem éri meg!!!
Horváth Bence (7.c)

Vízilabda
A vízilabda vagy régebbi elnevezéssel vízipóló labdajáték, melyet két, 7–7 fıs
csapat (hat mezınyjátékos + egy kapus) vív egymás ellen egy medencében. A
mérkızésen résztvevı csapatban összesen 14 játékos lehet, egyszerre a
medencében azonban hét játékos tartózkodhat. A vízilabda-mérkızésen résztvevık
hét poszton játszhatnak (kapus, center, bekk, kapás szélsı, kapás hátsó, rosszkéz
szélsı, rosszkéz hátsó). Az általános forma, amelybe a játékosok felállnak, a patkó
alakzat. A védekezı játékosoknak célszerő, de nem kötelezı a kapunak háttal és a
kapuhoz közelebb felfeküdve elhelyezkedniük. A vízilabda összetett sportág, fıleg
a futball, az úszás, a kosárlabda, a röplabda és a jégkorong elemeibıl épül fel,
ezeknek mintegy ötvözete.
Egy jó vízilabda-játékos erıs, mint egy hokijátékos, pontosan dob vagy továbbít,
mint egy kosaras vagy röplabdás, kiváló az állóképessége, akár egy
hosszútávúszónak, és remek a taktikai érzéke, akár egy sakkozónak. A modern
vízilabda alapjait William Wilson skót újságíró és úszóedzı fektette le. 1877-ben,
mikor az aberdeeni Bon Accord Festivalra úszótanoncainak kitalált és rögzített
néhány alapszabályt egy általa vízifocinak nevezett csapatjátékhoz. Az elsı
vízilabda meccs ezen a fesztiválon, a Dee folyó partján zajlott le. Bár nagyban
eltért a mai vízipólótól, mégis akkora népszerőségre tett szert, hogy a brit
úszószövetség 1885-ben Wilson szabálykönyvét jelentısen kiegészítve, illetve
némileg átírva, vízilabda néven önálló sportágnak ismerte el. Ez a változat aztán
rövid idı alatt meghódította az egész világot. Néhány fontosabb alapszabály:
- A játékidı: Egy meccs 32 perc tiszta játékidı
- Támadóidı: Egy csapatnak 30 másodperce van támadásra. Ha ez lejár kapura
lövés nélkül, automatikusan a másik együttes következik.
- Labdaérintés: A labdát a test bármely részével meg szabad érinteni. Csupán két
tiltás van: két kézzel (kivéve a kapusokat az 5 méteres vonalon belül), illetve
ökölbe szorított kézzel tilos beleérni, tehát a fejjel, lábbal vagy más testrésszel
szerzett gól ugyanúgy érvényes, ha nem elızte meg szabálytalanság a találatot.
Összeállította: Szalai Balázs, 8.c
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Rendezvénytervünk

április 28

14.00

április 29.

16.00

április 30.

16.00

április 30.
május 4.
május 05.

14.00
14.00

Házi alsó tagozatos anyanyelvi verseny 3-4.
évf.
Helytörténeti vetélkedı
Városi alsó tagozatos anyanyelvi verseny 3-4.
évf.
Aula, napközi végén bemutató Bartók Béla
Zeneiskola tanítványai az 1-2-3 a és c
osztálynak
Kéttannyelvi: napközi végén bemutató a Bartók
Béla Zeneiskola tanítványai 1-2-3 e,f
Kosárlabda bajnokság,5-6.
Fejlesztı foglalkozás 1-4.
Házi alsós matematika verseny 3-4. évf.

május 05.

14.30

Városi angol nyelvi verseny

április 21

14.00

április 23.

május 6.
május 7.
május 10.
május 12.
május 14.
május 19.
május 21.
május 26.
május 28.
május 29.
május 29.
június 3.
június 05.

8-12

június
június
június 7-10.
június 11.
június 11
június 15.
június 22.
június 22.

18:00
16:00
18:00

Területi történelem verseny
Kosárlabda bajnokság,7-8.
Madarak Fák napja: Csapatversenyek:
Sportpálya, udvar, Túra
Városi alsós matematika verseny 3-4. évf.
Atlétika verseny
„Házi muzsika” verseny
Kerékpártúra Magyargencsre
Országos Kompetenciamérés
Térbeli mandala színezése
Tarczys kerti party
Szombati tanítási nap: Péntek B hét
Multikulturális fesztivál
1 nap 3.c erdei iskola
DÖKE nap
Városi pedagógusnap: Felsı tagozatos kórus
szereplése
1-4. évfolyam Ópusztaszerre kirándulás
Osztályozóvizsgák
Osztályozó értekezletek
8. osztályosok búcsúztatása.
Utolsó tanítási nap + tanévzáró értekezlet
Tanévzáró ünnepély (alsó)
Tanévzáró ünnepély (felsı)
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A Nagy László Általános Iskola és elıdeinek története c. könyv szerzıi a
március 12-ei könyvbemutatón (balról jobbra):
Köntös Mária, Marton Béláné, Huszár János

Feleletmentesítı jegy
Tantárgyanként csak egy jegyet használhatsz fel egy félévben!
A jegyet az óra elején kell tanárodnak odaadni!
Ha szemtelen vagy, kizárod magad a kedvezménybıl!
2010. április
Sorszám:
Tantárgy:
Tulajdonos:
„A jegy hamisítását a törvény bünteti!”
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