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"Boldogságunk kilenctized része kizárólag egészségünkön múlik. Ha egészség van, az minden élvezet 
forrásává válik, de ha nincs, az egyéb javak, a szubjektív értékek sem boldogítanak, mert a szellem, a 
hangulat, a temperamentum szárnyalását is lecsökkenti, elnyomorítja a betegség."    

Újságunk és diáknapunk témája is az egészséges életmód, azonban sokan nem tudják vagy rosszul 
tudják az alapvető tényeket az egészséges életmóddal kapcsolatban. Most szeretnék néhány fontos dolgot 
elmondani arról, hogyan őrizheted meg az egészségedet. 

• A legfontosabb, hogy napi 3x étkezz, és ha lehet, mindig azonos időpontban. A napi szükséglet 2-3 liter 
folyadék, ami lehetőleg ne cukrozott üdítőből származzon. Különböző rostos üdítőkből is jöhet, de 
maximum az 1/3 része. Ha lehetőségünk van rá, igyunk magas ásványi anyag tartalmú ásványvizet. 

•  Napi maximum 2000 valamint fiúknál 3000 kcal-nál ne együnk többet, és lehetőleg 5 órával lefekvés 
előtt már ne együnk semmit. Csokikat, valamint cukortartalmú élelmiszereket délig együnk, hiszen 
addig még meg tudja emészteni ezeket a szervezetünk. A legjobb lenne, ha ételeinket otthon 
készítenénk el, hiszen így oda tudnánk figyelni, hogy mi és milyen mennyiségben kerül ételünkbe. Ha 
életmódot szeretnél váltani, akkor a fehér dolgokat ki kell iktatni mint pl: fehér liszt és cukor. Liszt 

helyett teljes kiörlésű vagy rozskenyeret egyél!  
Cukor helyett jobb a méz, nyírfacukor valamint a 
különféle édesítőszerek, persze ezek is csak 
mértékkel. Próbáld csökkenteni a só mennyiségét 
is.  

• Több vitaminra van szükségünk, mint amit 
beviszünk, különösen a nagy intenzitású sportot 
űző embereknek. A legfontosabb étkezés a 
reggeli, ha ezt kihagyjuk, nem lesz energiánk. 
Ilyenkor kell a legtöbbet enni, ami lehet 
gyümölcs és zöldség, vagy tojás tejjel és 
sonkával, hiszen ezek dús kalciumforrások, 
valamint A, B, és C vitaminban is gazdagok. 
Napi fél óra napozás biztosítja a kellő D vitamin 
mennyiséget is.  

• Ebédre kevesebbet együnk, mint reggelire, ha 
lehet, fehér húst is tartalmazzon az ebéd. A köret ne tészta vagy krumpli legyen, hanem rizs vagy 
zöldség, hiszen így egészségesebb. A konzerveket és az előre kisütött vagy fagyasztott ételeket kerüljük, 
mert ezek a legártalmasabbak, főleg a sok tartósítószer miatt. 

• Vacsorára együnk a legkevesebbet! 

• Napi 8 óra alvás lenne a legideálisabb, hiszen a sejtek csak így tudnak megújulni. Emellett próbáld 
kerülni a stresszt, valamint a káros szenvedélyeket (cigizés, ivás-több mint 1 pohár vörösbor, valamint 
kávézás)! 

• Naponta próbálj minimum fél órát intenzív sporttal eltölteni, mint például futás, focizás, kosarazás, 
biciklizés, úszás, tánc stb! 

• A legfontosabb pedig, hogy szeresd, amit sportolsz, és ne kényszerből csináld! ☺ 

Írta: Somogyi Rebeka 
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-Mi ösztönözte tanár urat, hogy testnevelő tanár 
legyen? 
-Amióta az eszemet tudom, sportoltam, vagy sporttal foglalkoztam. 
Már gyerekkoromban is a társaimat irányítottam és versenyzésre 
ösztönöztem őket, nagyon szerettem játszani és nyerni. 8.-os 
koromban már tudtam, hogy testnevelő tanár akarok lenni. 
 
-Miért a kosárlabdát tetszett választani sportként?  
-Ennek hosszú története van. Úgy kezdődött, hogy általános 
iskolában tornáztam és kézilabdáztam. Már korosztályos válogatott 
voltam kézilabdában, amikor egy mérkőzésen elestem és eltörött a 
kulcscsontom. Ez a sérülés olyan rosszul esett nekem, hogy 
megsértődtem, és abba hagytam a kézilabdát. Elmentem focizni. 
Gimnáziumig mindig ötös voltam testnevelésből, de az első 
félévben minden megmozdulásra kettest kaptam annak ellenére, 
hogy az órán a gyakorlatokat nekem kellett bemutatni. Nem 
értettem a dolgot, és megkérdeztem a tanáromat, hogy mi az oka 
annak, hogy mindig csak kettest kapok. Azt válaszolta, hogy azért, 
mert focizol. Ha ötöst akarsz, gyere el atletizálni. Két hétig rúdugró 
edzésekre jártam. A véletlen úgy hozta, hogy az NB1-es 
kosárlabdacsapatban edzésen hiányzott egy ember. Megkértek, 
hogy álljak be kosarazni. Beálltam. Megpecsételődött a sorsom, 

mert az életem és a kosárlabda összefonódott. 
 
-Ki a kedvenc sportolója tanár úrnak? 
Kosárlabdában: Michael Jordan.  
Atlétikában: Usain Bolt 
Fociban: Pelé  
 
-Ki volt a  példaképe kiskorában?   
Általános iskolai testnevelő tanárom: Madár Imre. 
Testnevelési főiskolán pedig az edzőm és tanárom, Bánki Ferenc. 
 
-Tanár úrnak a gyerekei sportoltak ? 
Igen, mindegyik gyerekem kosárlabdázott, hoszabb-rövidebb ideig. Az unokáim még kicsik, de már 
sportolnak (kézilabda, torna, kosárlabda). A legidősebb 14 éves, korosztályos válogatott kosárlabdázó. 
 
- Egészségesen próbál élni tanár úr? 
Igyekszem, csak a Füst Milán versek szavalásáról nem tudok még lemondani, de minden erőmmel azon 
vagyok, hogy ezt megoldjam. És egy jó tanács, a cigarettázást elkezdeni könnyebb, mint leszokni róla. A 
legjobb, ha el sem kezditek!  
 
-Mik voltak a kedvenc tantárgyai? 
Kémia, biológia, történelem és természetesen a testnevelés. 
 
Köszönjük az interjút!                                                                                                    Írta: Somogyi Rebeka  

Fotó: Szabó Balázs 
 

A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. 
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A hagyományokhoz 

híven az idei évben is 

megszerveztünk iskolánkban 

egy remek mátrai túrát, Molnár 

Zsolt tanár úr segítségével. 

Kora reggel busszal indultunk 

Mátraverebélyre, igen szép 

számmal részt vettünk a 

kiránduláson.  

Általános iskolások 

jöttek, a felsőbb évfolyamokból 

is érkeztek diákok, és 

természetesen „öreg” 

Tiszapartisok is részt vettek, 

hisz nem hagyhatták ki a megszokott iskolai túrát.  

 

Egy nem túl hosszú út után megérkeztünk a Mátrába, ahol kissé nehézkesen, de eljutottunk az első 

célpontunkig, a Remete-barlangokig. Itt régi oltár helyeket néztünk meg, majd ezek után egy nagyon meredek és 

„négykézláb mászós” kaland után, megérkeztünk a Szent László - forrásokhoz. A forrásoknál mindenki sorban állt egy 

üveg hűsítő forrásvízért. Miután szomjunkat enyhítettük, és megteltek a flakonok is, továbbindultunk a Szent László – 

hasadékhoz. A hasadéknál Molnár Zsolt 

tanár úr két legendát ismertetett velünk: 

mégpedig arról, hogy miképpen tört itt fel 

a forrás. 

  A rövid tájékoztató után 

elindultunk a nehezebb utak felé. Kicsit 

meredekebb részek következtek. Amikor 

egy nagy füves területre érkeztünk, 

megpihent a csapat, és egy kis ebédelés 

után továbbindultunk a következő úti 

célunk, Csapás-tető felé. Igazából jól 

elfáradt a csapat, mire felértünk, de a 

látvány megérte.  
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Az igazi megpróbáltatások ezután következtek, „átrágtuk” magunkat egy eléggé sűrű, szúrós, bozótos részen, 

de győztünk és kijutottunk a Szálláska - völgybe. Mikor a völgybe kiértünk, már csak néhány kilométer volt hátra –a 

körülbelül 13 kilométeres útból-, ahol megnéztünk egy emlékhelyet, amit Kőrösi Csoma Sándor tiszteletére építettek. 

Az emlékhely megtekintése után beszálltunk a buszba, majd Turi Zoltán tanár úr javaslatára elindultunk 

Sámsonházára. Itt megnéztük a 

Sámsonkövet, amelyről rövid geológiai 

tájékoztatót kaptunk tanár úr 

tolmácsolásában.  

 

A területet mindenki tüzetesen 

átvizsgálta, majd felmásztunk a 

Sámsonkőre. A lelkes kis csapat 

fáradhatatlanul követte vezetőjét, aki elvétve 

a tanösvényt, árkon-bokron keresztül 

vezetett minket egy igazi „Tiszapartis-

ösvényt” vágva. Kisebb-nagyobb sérülések 

után azonban sikeresen feljutottunk, ahol csodás kilátás fogadott bennünket.  Majd újabb próba elé állított minket a 

Sámsonkőről történő lejutás, itt sem sikerült a kijelölt utat követnünk. Végül túlélve az utolsó domborulatokat is, 

lejutottunk és felszállhattunk végre a buszra, de még mielőtt elindultunk volna, Turi 

tanár úrnak kellett egy kis emlék Sámsonházáról, így hát elhoztunk egy kisebb 

„kavicsot”.  

Mindenki fáradtan és kisebb sebekkel teljesítette a túrát. Azonban megérte! Jó 

volt a hangulat, jól érezte magát mindenki! Az idei évben teljesítették legtöbben a túrát.  

Reméljük, 

hogy ezek 

után még 

nagyobb 

létszámban 

lesz jelentkező a következő túrára!      

 

                                                                                

   Baksi Viktória 10. B 
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Április 10-én rendeztük meg a társadalomtudományi napot. A századik 

évfordulóra emlékezve a téma az első világháború volt.  

A megnyitó fél kettőkor kezdődött. Először Dr. Horváth László, a Damjanich 

János Múzeum igazgatója tartott beszédet, majd Galsi Erika 

tanárnő. Ezt követően iskolánk diákjai énekeltek különböző 

katonadalokat. 

Fél háromkor kezdődött Bojtos Gábor, Szathmáry István, Pintér 

Ferenc és Csicsek Ildikó előadása. Én az elsőre mentem, és 

nagyon érdekesnek találtam. Olyan információkat tudhattunk meg, amelyekről eddig 

fogalmunk sem volt. Felkeltette az érdeklődésemet, megtudtam, hogy van sok 

tisztázatlan ügy az első világháború idejéből.  

A H/1-es teremben egy első világháborús emlékekből álló kiállítást tekinthettünk meg, az aulában 

pedig a társadalomtudományi tagozatosok által készített prezentációkat vetítették ki. Így a mi osztályunknak 

is sok munkája volt ebben a napban. Hetekkel az esemény előtt elkezdtük az anyagok gyűjtését és a 

prezentációk szerkesztését. Fárasztó munka volt, de végül jó volt visszanézni a sok munka eredményét! 

Azt hiszem, ezzel a nappal kapcsolatban megtanultunk pár fontos leckét 

is. Száz évvel ezelőtt több millióan adták életüket a hazájukért. Manapság ki tenné 

meg ezt? Hátrahagyták a nyugalmukat, a családjukat, az otthonukat. Idegen 

országokba kerültek, és azok ellen harcoltak, akik ugyanolyanok voltak, mint ők. 

Kivéve azt, hogy más nemzethez tartoztak. Bármennyire is nehéz és kegyetlen az 

élet, mi nem élhetjük át azt a kegyetlen lelki fájdalmat, amin ők keresztülmentek. 

Még a legjelentéktelenebb katonákat is hősöknek nevezhetjük. Hisz készek voltak 

feláldozni az életüket egy nemes célért.  

Talán ez volt a társadalomtudományi nap üzenete: hogy teljes odaadással 
szeressük a hazánkat és embertársainkat.                                                               Törőcsik Szabina 9.a 
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Utazás Rómába 

 
„Nekem nagyon érdekes volt az utazás, mert még 
soha nem jártam Rómában. Minden nagyon 
tetszett, de legjobban a Colosseum fogott meg. 
Bármikor szívesen visszamennék! A társaság is 
nagyon jó volt, jól éreztük magunkat.” 

Peti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Szerintem a legjobb a Vatikáni Múzeum volt a sok a ntik dísztárgy miatt. 
Minden nagyon szép volt, csak a tömegközlekedés nag yon rossz. Sokat 
nevettünk a többiekkel, úgyhogy nagyon jól éreztem magam.” 

Gergő 
 

„Róma egy csodálatos város. Fantasztikus 
érzés ott sétálni, ahol már több ezer éve 
is pezsgett az élet. Leny űgöz ő, hogy 
hogyan tudtak ilyen varázslatos épületeket 
létrehozni, mint a Colosseum vagy a 
Pantheon és még sorolhatnám.”  

   Patrik 
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A 9. A osztály tanulóit kérdeztük arról, hogyan érz ik magukat az iskolánkban. A 
következ ő válaszok, vélemények születtek: 

 
 
 
„A sulit én nagyon jónak tartom, jó fejek a tanárok is. Sokszor megértőek, például ha ebéd után késnek a gyerekek. A 
rossz oldala viszont, hogy egy héten háromszor-négyszer sokáig van iskola. Nekem van pozitív és negatív véleményem 
is.”                                                                                                                                                                                Áron 

„Kevés a sportrendezvény, illetve edzésre sem nagyon van lehetőség. Lehetne kicsit egészségesebb étel a menzán.” 

Bogi 

„Nagyon jók a tanárok, érthetően adják le az anyagot, csak az a rossz, hogy sokáig tart a suli.”                     Vivi 

„A Tiszaparti egy jó és erős iskola. Az elején féltem attól, hogy katolikus a suli, de egyáltalán nem bántam meg, hogy 
ide jöttem. Jó a hangulat, erős a képzés, és ha segítséget kérek, itt meg is kapom. Mindenkinek csak ajánlani tudom a 
TPG-t.”                                                                                                                                                                         Regi 

„A kaja a menzán lehetne kicsit finomabb. A tanárok jól tanítanak. Az osztály nagyon jó, összetartó.”                    Peti 

 „Mikor idejöttem a Tiszapartiba, minden tetszett, úgy gondoltam, hogy tökéletes iskola. Aztán ahogy teltek a 
hónapok, változott a véleményem. Az iskolában nincs kifogásom a csengetési renden kívül. Szerintem 
egyáltalán nem rossz, hogy katolikus a suli, a nővérekkel nagyon jók az órák.”                                                                                       
Patrik 

„Kiskorom óta a Tiszapartiba akartam jönni, mivel anyukám is ide járt. Az, hogy katolikus lett, egyáltalán nem 
befolyásolt, így boldogan jelentkeztem ide. Nem csalódtam, nagyon szeretek ide járni. Bár nagyon sok a tanulnivaló, 
és későn érek haza. Az osztály nagyon jó, szerintem elég hamar összeszoktunk.  Szép négy évnek nézünk elébe!” 

Szabina 

„Az ebéd finom. A suli viszont nehéz.”                                                                                                                     Bence 

„Jó az iskola, a társaság, és a tanárok is, csak sok a tanulnivaló.”                                                                       Kitti 

„Jók a tanárok, a közösség, a menza viszont lehetne jobb.”                                                                                        Lilla 

„Jók a tanárok és a közösség, csak sokáig tart a suli.”                                                                                               Timi 

„A büfé nagyon jó, a menza viszont lehetne kicsit jobb. Az oktatás erős, csak sokáig tart.” 

Martina 

„A menza elmegy, lehetne többször habroló. Az osztály - annak ellenére, hogy sokan vagyunk- nagyon jó. 
Persze vannak klikkek, de melyik osztályban nincsenek!? Az iskolában sok program van, jó a hangulat, de 
lehetne többször zene a szünetekben.” 

Brigi 
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Az 5. G osztály tanulóit arról kérdeztük, hogyan ér zik magukat az iskolában, mi tetszett 
nekik leginkább az elmúlt tanévben.Válaszaikat itt olvashatjátok: 

 
 

Amikor ebbe az iskolába jöttem, megijedtem, hogy nagyon nehéz lesz. De mostmár nagyon tetszik, és az ebéd is jó, és 
a barátok is jófejek. Lehet, hogy tanulni kell, de nekem tetszik a suli!                                                                         Lili 
 
Nekem nagyon tetszik ez a suli. Nagyon rendesek az osztálytársak, közülük sokan a barátaim lettek. Szerintem 
a tanárok is nagyon kedvesek. Szerintem ez a suli nagyon jó.                                                                          Korina 
 
Szerintem nagyon jó az iskola! Bár én csak 2013 szeptemberétől járok ide, nagyon tetszik. Az osztálytársaim is 
kedvesek, jól telnek az órák. A kedvenc tantárgyaim megleptek, mert korábban nem nagyon ragaszkodtam az angolhoz 
és az irodalomhoz. Az igazgatónő is nagyon kedves. Eleinte féltem az iskolaváltástól, de most már látom, hogy 
megérte.                                                                                                                                                                      Luca 
 
Szerintem ez az év nagyon jó volt. Kirándultunk az osztállyal Kecskeméten, és voltunk a Planetáriumban, egy 
rajzfilmstúdióban, és a Hangszer Múzeumban. Nagyon élveztem, remélem, jövőre is ilyen jó lesz az 
osztálykirándulás!                                                                                                                                                         Lili 
 
Amikor alsóba idejöttem, úgy volt, hogy felsőben más iskolába fogok járni. Amikor anya megtudta, hogy itt 
nyolcosztályos gimi lesz, rögtön megváltozott a döntés. Én ennek örülök, mert jó az osztályközösség és 
kedvesek a tanárok. Kedvenc óráim a rajz, a hittan és a német.                                                                         Andi 
 
Ez a suli azért jobb, mint a régi, mert ez sokkal nagyobb. Nagyobb az osztály is. Az viszont új, hogy katolikus, de ettől 
függetlenül jól érzem magam.                                                                                                                               Szabolcs 
 
Én a Kassai úti iskolába jártam, de szerintem ez az iskola sokkal szervezettebb a fegyelem, a rend és a 
szabályok terén. Ez egy nagyszerű iskola. Szeretek idejárni!                                                                               Ábel 
 
Nagyon szeretem az itteni délutáni sportos elfoglaltságokat, azok közül is legjobban a tollast szeretem. Az összes 
tantárgyat nagyon szeretem, főleg a latint, a matekot és a testnevelést. Egyébként nagyon jól érzem magam, nagyon 
sok barátot szereztem, köztük gimnazistákat is. Az iskolai programok és ünnepségek is nagyon kedvesek, szépek és 
vidámak!                                                                                                                                                                    Janka 
 
Nagyon tetszik a suli, jó a kaja, csak van néhány kritikai észrevételem: azt mondják, mi 5.g-sek gimnazisták vagyunk, 
mégsem büfézhetünk 8 óra után. 4 óra után mi sem lehetünk kinn az udvaron felügyelet nélkül. Negyedikes korunkban 
azt mondták a tanárok, hogy lemehetünk, de csak felsőben, ám most még csak le sem mehetünk.                             xxx 
 
Én, amikor ebbe az iskolába jöttem, sok jó dolgot észleltem, ami a régi sulimban nem volt meg. Jobb a tanítás, több 
diák van és több barátom is. De rosszat is észleltem ám, nem szeretem az ételeket és hosszú a lépcső. De ezeket 
leszámítva elégedett vagyok a sulival.                                                                                                                     Kornél 
 
 Ez nagyon jó suli! Az osztálytársak jófejek, a tanárok kedvesek, segítőkészek. Ha bármi baj van, tudok a 
tanárokhoz és a felsősökhöz fordulni.                                                                                                                  Emese 
 
Magát az iskolát, a tanulnivalót, az órákat, a korán kelést nem szeretem, viszont jó a barátokkal lenni, jó az 
osztályban lenni.                                                                                                                                                        Kende 
 
Amikor idejöttem, azt hittem, hogy nehéz dolgom lesz. De csalódtam, mivel nemcsak az osztálytársak, hanem a 
tanárok is kedvesek. Sok mindenre van lehetőség itt az iskolában.                                                                         Csenge 
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A 9.c egyik énekesével, Zsigmond Bíborkával beszélgettem az elmúlt évről és az élményeiről. 

 
• Mikor kezdtél el énekelni? Mindig ezzel szerettél volna foglalkozni? 

Bíborka: Kiskorom óta szeretek énekelni, de versenyeken, csoportokban csak később volt alkalmam bizonyítani. Már 

akkor eldöntöttem, hogy énekléssel szeretnék foglalkozni.  

• - Milyen volt az első éved a Tiszapartiban?  

Bíborka: Egyre inkább kezd a szívemhez nőni az iskola.  

• - Az éneken kívül melyik a kedvenc tantárgyad? 

Bíborka: Főleg a művészeti tárgyakat szeretem, mint például a rajzot. 

• - Úgy hallottam, hogy a legutóbbi versenyen szép eredményt értetek el, mesélnél erről?  

Bíborka: Igen, az "Év Kórusa" lettünk. Melyik a legkedvesebb díj? Ezt így konkrétan nem tudnám megmondani, 

mindegyik jó eredmény, de azt hiszem, hogy az előbb említett "Év Kórusa" kitüntetés.  

• - Mennyi ideig tart a felkészülés? Melyik a legemlékezetesebb fellépés? 

Bíborka: Változó, attól függ, hogy mennyire összeszokott a csapat, de sokat készülünk. Az egyik iskolai fellépés volt, 

amikor külfödről jöttek énekkarok, és versenyeztünk egymással. A másik pedig az volt, amikor a Szigligeti 

Színházban szerepeltem a Tanítónő című előadásban.  

- Mióta játszol a színházban? Vannak már jövőbeli terveid? 

Bíborka: Úgy emlékszem, hatodikos voltam, mikor először szerepeltem. Igen, terveim szerint énekes-színész 

szeretnék lenni, ami a színházzal kapcsolatos, remélem, hogy ez megvalósul.  

 

Egy kicsit bepillanthattunk az egyik osztálytársam, Bíborka hétköznapjaiba. Ezáltal én is jobban megismerhettem. 

Köszönöm, hogy megosztottál magadról néhány fontosabb információt, és válaszoltál a kérdésekre! 

 

    Klassz lehet énekesnek lenni, de ugyanakkor fárasztó is, mert rengeteg versenyre utaznak. Sok helyen 

megfordulnak, új embereket ismerhetnek meg. Egy valami kell hozzá: tehetség. A hangjuk által közölhetik érzéseiket, 

nevettethetnek meg, vagy gondolkodtathatnak el, de előfordult, hogy könny szökik a szemünkbe. Fogalmad sincs, 

miért sírsz, egyszerűen csak lenyűgözött egy csoda. De ne szomorkodj, ha nincs hangod, találd meg azt, amiben 

kiemelkedő vagy, és használd ki az általa kapott lehetőségeket. Döntsd el, mit szeretnél, mi tenne igazán boldoggá és 

nem lesz előtted akadály! 

 

e™éát U|tÇ~t   LAve™éát U|tÇ~t   LAve™éát U|tÇ~t   LAve™éát U|tÇ~t   LAv    
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A hírhedt 5. a végre kimozdult az iskolából és reggel 7 órakor elindultunk Egerbe, osztályfőnökünk, 

Leicher Olivér és Dalma nővér társaságában. 
 
9 óra volt, amikor Eger környékére értünk, ahol borús volt az idő. Amikor leszálltunk a buszról, két 

csoportra oszlottunk, az egyik csoport a bazilikát, a másik csoport a Szemfényvesztés kiállítást járta be. 
A bazilikában sok érdekességet megtudtunk Eger városáról és a bazilikáról. Kiváltságosak voltunk, 

mert bemehettünk az altemplomba, ahol Dalma nővér elmondása szerint még ő sem járt. A bazilika bronz 
kapuján Júlia nővért fedeztük fel. Az idegenvezetőnk elmondta, hogy az egyházmegyei zsinaton ő volt az 
egyetlen nő, szerzetesi részről így kerülhetett a képre.  

 
A Szemfényvesztés kiállításon lehetőségünk volt 

megtapasztalni a látássérültek hétköznapjait. Nagyon sok 
dolgot „láttunk” és tapasztaltunk (vak sötét volt). 
Lehetőségünk volt körbejárni egy lakás helyiségeit, ahol 
tárgyakat kellett megkeresni és kitapogatni, illetve 
tárgyakat hang után azonosítani. Ezután egy forgalmas 
úttesten kellett átkelnünk, majd egy labirintusban találtuk 
magunkat. Innen kijutva egy parkon sétáltunk végig, ahol 
egy kis pallón kellett átmenni, majd a legvégén 
kipróbálhattuk a vakon vásárlást is. Nagyon izgalmas volt 
és tanulságos is egyben, mivel átélhettük, hogy milyen 
kihívásokkal kell szembesülniük nap mint nap a 

látássérült embereknek.  

 
Miután ezeket végigjártuk, a busszal megkörnyékeztük Szilvásváradot. A kisvasút oda-vissza a 

segítségünkre volt, ekkor esett az eső, de minket ez nem zavart. Megnéztük a vízesést, és jót játszottunk. 
Majd buszra szálltunk és 19 órakor hazaértünk. 

                                                                       
   Nagy Janka, Jámbor Anna 5.a ☺ 
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Amikor meghallod az első csengőt szeptemberben, ideges leszel s szomorú egyszerre. Búcsúztatod a nyarat, eszedbe jut 

minden, amit a barátaiddal csináltál, milyen helyeken jártál, és kikkel táboroztál. Az első szerelem a nyár elején, amely 

pontosan ugyanannyira fájt évekkel később is.  

Emlékszünk a szabadságra, melyet a nyártól kapunk, a legszebb pillanatra, amit adott nekünk. Elbújni egy jó könyvvel a 

napernyő alatt, elindulni túrázni, s eltévedni valahol, fesztiválra menni, majd utána rossz vonatra szállni, menekülni az 

eső elől, egy meleg, nyári napon árnyékot keresni. Miközben ezekre gondolsz, máris a következő nyaradat tervezed.  

Most a padban ülsz, és azon töprengsz, mit csinálsz, ha mindennek vége, jegyzetelsz, s közben az órát nézed. De ezek 

viszonylag felületesek, mi van, ha tényleg olyan emberrel töltöd az időt, akit nagyon szeretsz? Megdobban a szíved, amikor 

ránézel. Nem is tudom... 

Élvezd a jelent, álmodozz a jövőről, ne bolygasd a múltat, ÉLJ SZÍVBŐL! 

MINDENKINEK VIDÁM SZÜNIDŐT KÍVÁNOK! 

Rózsa Bianka 9. c Rózsa Bianka 9. c Rózsa Bianka 9. c Rózsa Bianka 9. c     

 

                        
 
●" Ahol eltörtél, ott leszel erős, ahol vesztettél, 
ott leszel legyőzhetetlen, és ahol el akarnak 
felejteni, ott leszel felejthetetlen!.." 
 
 
●"Ne feledd, ma van az a holnap, amire tegnap 
úgy vártál, és ma van az a tegnap, amire 
holnap emlékezni fogsz!" 
 
●"Nem az az igazi, akivel le tudnád élni az 
életed, hanem aki nélkül nem." 
 
●"Élj úgy, hogyha végig kell nézned életed 
filmjét, ne tudd eldönteni, hogy akciófilm 
vagy vígjáték." 
 
●"Életed útját magad választod, válaszd hát 
úgy, ha egyszer elindulsz, már nincs többé 
visszaút." 
 
●"Mi a nagy élet? Egy ifjúkori gondolat, 
melyet érett korban megvalósítunk." 

 
 
 

                    

         
          
●Ha mindent az utolsó percre hagysz, csak egy 
perc az egész! 
●Védd a fákat, egyél hódot! 
●Miért nem vitte még el egy jósnő sem a lottó 
ötöst? 
 
●„Ember: egy lény, aki kivágja a fát, papírt csinál 
belőle, majd ráírja, hogy „ Védd a fákat!” 
●Régebben beképzelt voltam, de 
mostmár....tökéletes vagyok! 
 
●Csodálkoznak a szülők, hogy el vagyunk 
"rontva"?Tarzan fél pucéran rohangál, 
Hamupipőke éjfélkor ér haza, Pinokkió állandóan 
hazudik, Aladin lop,Batman 220 km/h sebességgel 
repeszt,Csipkerózsika lusta,állandóan 
alszik,Hófehérke meg 7 pasival él együtt. 
 
●Régen mindig sírtam, mikor kettest 
kaptam....most is sírok, csak már örömömben!:D 
●Isten megteremtette az óceánokat..a 
tavakat..aztán téged is.De tudod,mindannyian 
követünk el hibákat! 

                Szabó Balázs és Somogyi Rebeka 9.ny  
                            (Forrás: www.idezet.eoldal.hu) 


