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MEGNYERTÜK A KUPÁT 
 
Május 1-én, mint már évek óta a lányfociban fölényesen legyőztük 
a szentpéterszegi lányok csapatát. Az eredmény 5 : 0 lett a mi 
javunkra. A góllövők Szénási Anikó (2), Varga Beáta (1), Nagy 
Csilla (1), Katona Éva (1). A fárasztó meccs után ebéddel láttak 
vendégül bennünket. Számos program volt, megrendezték a 
céllövőversenyt és a hagyománynak számító főző versenyt. 
A győztes csapat tagjai a 6. osztályból: Nagy Anett, Cucin Anita, 
Barta Erika, Kolompár Zsanett; 
a 7. osztályból: Varga Beáta, Miski Tünde, Nagy Csilla, Katona 
Éva, Jenei Gabriella, Juhász Éva. 8. osztályból: Szénási Anikó. 

 

KERÉKPÁROS ISKOLAI KUPA 
(KIK) 

 
Április 29-én részt vettünk Berettyóújfaluban a területi 
közlekedési versenyen. Második helyezettek lettünk. Ezért május 
20-án képviselhettük iskolánkat a Hajdúhadházon megrendezett 
megyei döntőn. 
Sajnos itt nem lettünk dobogósok, de igen sok tapasztalattal 
lettünk gazdagabbak. Reméljük, hogy legközelebb már tudjuk 
kamatoztatni az ott megszerzett ismereteket. 
Csapatunk tagjai: Hajnal Rita, Szilágyi Anita, Mester Csaba, 
Király Gyula. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dobra Verjük 
 
Keszthelyi Zoltán – Sokszor köszöntem… 
 
 
Sokszor köszöntem én az iskolának, Bejártam a naprendszer bolygóit, 
mely a tavasz végén elcsendesedett, mint fantasztikus regény utasa, 
az ablakok s a termek visszavárnak, de halottam: a kis iskola szólít, 
nyelvem hegyén reszket a felelet... siessetek vissza, siessek haza. 
 
 
Sokszor gondolok kipirult arcomra, Évtizedek kísérnek, s valahonnan 
ahogy benyitok s a padban ülök, vékonyka hangon szól egy kisgyerek: 
elfulladok: elmém e kérdés nyomja én szólok-e? Vagy csupán visszhangom? 
mi lesz velem, ha egyszer felnövők?! Szorongva nézek, s félve felelek… 
       
 
Sokszor búcsúztam én az iskolától,            Az iskolának búcsút sose mondtam, 
de felnőtten is visszatértem én,                 ő hívott engem, és én hívtam őt. 
tengerek hívtak, láttam: a víz lángol, Kapuja előtt állok égő gondban 
vörös alkonyban úszott a remény.                  s  nézem az égig hullámzó időt. 
 
 
 

 
 

 
 

 

        3 



2000. június ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Kirándul az osztály… 
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Tokaj Debrecen 
  
A kirándulásunk június 2-án, csütörtökön volt. Fél 
nyolckor indult a buszunk, először Tokajba, aztán 
Nyíregyházára mentünk. 

2000. május 5-én, Debrecenbe mentünk 
kirándulni. Először a Nagytemplomba mentünk, 
majd felmentünk az egyik toronyba. 217 
lépcsőfok volt, a kilátás nagyon szép volt. Amikor beértünk Tokaj belvárosába láthattuk 

mindenhol borbárok, vannak. Felmentünk a tokaji 
hegyre, ahol a 2. osztály fényképészkedett. 
Bevásároltunk jól, aztán egyből indultunk 
Nyíregyházára. A Falumúzeumba voltunk először. 
Nagyon unatkoztunk, de szerencsére hamar 
elindultunk a vadasparkba. Nagyon sok állatot 
látunk: cápát, fókát, rénszarvast, zebrát, kengurut, 
fekete jaguárt, oroszlánt, kígyót, papagájt, tigrist, 
zsiráfot, fekete gólyát, majmokat, krokodilokat, 
teknősöket stb. 

A következő a Déri Múzeum volt, ahol sok 
érdekeset láttunk, pl.: Munkácsy képek, Kínai 
vázák, szerszámok, régiségek, de nekem a múmia 
tetszett a legjobban. 
Aztán ebédelni mentünk a halásztanya ebédlőbe, 
majd az állatkertbe mentünk, ahol volt víziló, 
majom, hal, teknős, tengerimalac, oroszlán, 
párduc, tigris, farkas, teve, zsiráf, láma, kecske, 
zebra. 
Rögtön mellette ott volt a csónakázó ahol Adél, 
Betti és én vízibicikliztünk. Voltunk még a Vekeri 
tónál  este 6-ra értünk haza. 

A haza indulás öt óra körül volt. Útközben 
megálltunk egy fagyizónál, ahol mindenki ehetett 
egy fagyit.                                                                                    
  
Nagyon jó volt az út, máskor is szeretnék ilyen 
kirándulást.  

Nekem nagyon tetszett  ez a kirándulás. 
 

Harangi Anna 3. o. Szabó Anita 4. o. 

 
 
 

 

A tanár is volt diák 

 
Bányainé Kozák Piroska 
 
Barta Erika és Cucin Anita riportja 

 
Riportot készítettünk iskolánk 
felső tagozatának magyar 
irodalom és nyelvtan szakos 
tanárával Bányainé Kozák 
Piroskával. Íme a kérdések és 
a válaszok: 
 
- Hol született tanár néni 

és mikor? 
- Berettyóújfaluban 1957. 

január 8-án születtem. 
- Hova járt iskolába Pirike 

néni? 
- Berettyóújfaluba a 3-as számú iskolába aztán az 

Arany János Gimnáziumba jártam matematika 
tagozatra. Nyíregyházára, a Tanárképzőre orosz és 
magyar szakra. 

- Ki volt a kedvenc tanára és mit tanított tanár 
néninek? 

- Szőke Júlia - orosz, Erdélyi Gábor - ének és 
Vékonyné Magdi néni – napközis. 

- Volt-e iskolai szerelme? Neve? 
- A nevét nem mondom meg, de alsó tagozatban 

voltam szerelmes, focista volt. 
- Hol dolgozott tanár néni Gáborján előtt? 
- Itt kezdtem 1979-85-ig aztán a Szabó Pál 

Kollégiumban nevelőtanár 1985- 98-ig. 
- Kedvenc együttese melyik volt? 
- Az Illés nevű zenekar 
- Szeret-e tanítani? 
- Igen, főleg az irodalmat és a néptáncot. 
 
- Végül szeretnénk egy élményt hallani Pirike nénitől. 
- A legjobb élményem az volt, mikor repülővel 

utaztam Bulgáriába, valamint a Leningrádban és a  
Krím-félszigeten eltöltött 7 hét. Legutóbb a tavalyi 
évben az iskola tanáraival Romániában töltött 
napok. 

 
- Köszönjük a riportot. 
-      Szívesen, máskor is.
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BEMUTATKOZÁS 

 
Bemutatkozom: Jancsi a nevem, alacsonyabb 
vagyok Alinál, nem olyan dundi, mint Ferkó, viszont 
magasabb Bandinál, szerencsére azonban nem 
vagyok olyan keszeg mint Péter. 
Ennyit mondhatok magamról bemutatkozáskor. 
Rajtad a sor, állapítsd meg, hogy melyik számú fiú 
vagyok én, és hányas számúak a többiek. 
 

SÚLYOS KÉRDÉS 

 
 
Ez a három állat tojást rak. Mit gondolsz, melyikük 
büszkélkedhet azzal, hogy 1 kg-os tojásból bújik 
majd ki a kicsinye? 
 

1 tojás + 1 téglalap = 1 Csacsi 
Az egyszerű formák bonyolult ábrázolásához is 
segítséget adhatnak. Próbálkozz, hátha neked is 
sikerül: rajzolj csacsit! 

 

 

 

 
 
ELŐ A SZÍNESEKKEL 
Vedd elő a legszebb színeseidet, ceruzát vagy filctollat, és 
fesd ki a következőképpen: 
1. KÉK   2. ZÖLD   3. PIROS   4. SÁRGA     5. BARNA 
 

 
BOBÓ BOHÓC BARÁTAI 
Fogj egy vastag színes ceruzát, és vezesd el Bobóhoz – 
akit a kép közepén látsz – az állatseregletet. Vigyázz, 
fekete vonalra ne lépj! Csak arra haladj, amerre szabad az 
út! Ha ügyesen tekeregsz, minden jó barát találkozik 
Bobónál. 
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Ami a 45 percből kimaradt 
 
 

nyelvÉSZ 
 
Egyszerű választás: (A következőkben egy 
helyes megoldást jelölj!) 

 
1. Melyik csoportban vannak a 

helyesen elválasztott szavak? 
 
A. füg-göny B.    locs-csan C.   nap-pal 
   fi-ók                          bo-dza                   ma-dzag                
       ren-dőr                      em-ber                   pók-hál-ó              
 
D.   asz-tal                        lánd-zsa                 füty-tyent  
 
2. Rendezd betűrendbe a következő szavakat! 

 
Magyarbánhegyes,   Magyarbokor,   Magyaralmás,   
Magyaratád,   Magyarcsanád,   Magyaregregy 
 
Melyik település neve kerül az 5. helyre? 
 
A. Magyaregregy                 B. Magyarbokor 
C. Magyarcsanád                 D. Magyarbánhegyes 

 
3. Melyik állítás igaz a következő szavakra: vár, 

nyúl, fog 
 

A.  Többjelentésű szavak. B.  Rokon értelmű 
 szavak. 
C.  Azonos alakú szavak D.  Háromtagú szavak. 

 
4. Keresd ki a versrészletből a mellékneveket! 

Melyik számot kapod, ha a kiválasztott szavak 
szótagszámát összeadod? 
 
„Ott tenyészik a bús árvalányhaj, 
S kék virága a szamárkenyérnek, 
Hűs tövéhez déli nap hevében 
Megpihenni tarka gyíkok térnek.” 
 
A.  5        B.  12        C.  7        D.  9 

 
5. Szólásmondások keresik rokon jelentésű 

párjukat. Kösd össze őket! Melyiknek nincs 
párja? 

 
1. Kecskére bízza a káposztát. 
2. Kopog a szeme az éhségtől. 
3. Farkasra hagyja a bárányt. 
4. Előre iszik a medve bőrére. 
5. Felkopik az álla. 

A.  1        B.  2        C.  3        D.  4 
 
6. Hány többes számú főnév található a szavak 

közt? 
 
Kék, fűk,  lék,  szék,  sok 
 
A.  3        B.  2        C.  1        D.  egy sem 

 
7. Mely szavakból hiányzik ly? 

 
A.  seké… B.  bó…a C.  ricsa… D.  cseké…         

 
8. Oktondi Olga kifelejtette a szólások, 

közmondások második felét. 
Melyekből hiányzik állat? 
 
A.  Bámul, mint …        B.  Él mint… a vízben. 
 
C.  Egyik kutya, …        D. Lassan járj, … 
 

9. Mely szavak maradnak értelmesek, ha 
felcserélem az e-t és az é-t? (pl. télen-telén) 

 
       A.  kérek      B.  eléd       C.  kemény       D.  téved 
 
10. A terem szónak több jelentése is van. Melyek 

ezek? 
 

 A.  gyümölcsöt érlel B.  nehéz csomagom 
  
 C.  helyiség   D.  helyem, mozgási 
     lehetőségem 

 
11. Pótold a szavakban a j-ly-t! Hova illik 

mindkettő? 
 
A.  tűzveszé…es B.  …ukasztó 

      C. takar…uk          D.  gomb…uk 
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S P O R T S 
Can you name these sports and write them in the correct column? 
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Individual 
usually done 

alone

Needs 2 or 4 
people 

Needs a team 

 
  

 For example:  
1. squash 

Squash  skiing  boxing  table tennis  rugby  
tennis  badminton  basketball  running  
hockey  baseball  water-skiing  snooker  
fishing  shooting  diving  ice skating  cricket 

 
 

 

Kösd össze a megfelelő szót a hozzáillő 
képpel! Egy ábra kakukktojás. Melyik az? 
Karikázd be a nevét! 
 There are 32 words in this snake. They are all 

connected up and are associated with  
transport an movement.  
Can you find them?  
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A hónap viccei 
 
Megy egy nő az orvoshoz. 
- Doktor úr nekem valami nagy 

bajom van. 
- Akkor vetkőzzön le. 
- De szégyenlős vagyok. 
- Akkor leoltom a lámpát. 
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- A nő szépen lassan vetkőzik. 
- Doktor úr, hova tegyem a 

ruhámat? 
- Közvetlenül az enyémre! 

*** 
- Mi az abszolút pech? 
- Ha valaki magába roskad, és 

mellé esik. 
*** 

- Mikor van abszolút hideg? 
- Mikor a családfát is eltüzelik. 

*** 
A Dzsungel közmondása: 
- A dzsungelben minden ehető 

még te is. 
*** 

- Jean, kössön spárgát az 
anyósomra. 

- Miért, uram? 
- Sárkányt akarok eregetni. 

*** 
- Jean, milyen magasan repült a 

vadkacsa, amit ez előbb lelőtt? 
- Körülbelül 200 méter magasan, 

uram. 
- Máskor ne pazarolja a lőszert! 

Ha olyan magasról leesik egy 
vadkacsa, úgyis megdöglik. 

*** 
- Jean, begyújtotta az autót? 
- Igen, uram, már az egész garázs 

ég. 
*** 

- Jean, van csipogó citrom? 
- Nincs, uram. 
- Akkor megint a kanárit 

nyomtam a teába. 
*** 

Múzeumban: 
- Nekem nem szükséges 

magyarázni! Én értek a 
képekhez! Messziről meg 
tudom mondani, hogy melyik 
képet ki festette. Az például egy 
Rubens. 

- Nem, asszonyom, az 
Rembrandt. 

- Ott egy Goya-kép! 
- Tévedés, Velasquez! 
- De ez a csúnya nőt ábrázoló kép 

biztosan Picasso! 
- Nem, kérem, ez a tükör...! 

*** 
- Mi az: nappal ugat, éjjel úszik? 
- Az anyós protézise. 

*** 
 

Két rendőr barkochbázik: 
- Személy? 
- Igen. 
- Fémből van? 
- Igen. 
- Akkor pléhbános. 

*** 
Két vasutas barkochbázik: 
- Személy? 
- Nem. 
- Akkor gyors... 

*** 
A cigány beleesik a meszesgödörbe 
s nem tud kikászálódni sehogysem. 
Felkiált a társának: 
- He, Gazsi, te, nyúcsá má le egy 

lapátot. 
- Há miván, Kácsi, ké perce vagy 

fehéember s máris dógozni 
akarsz? 

 
A cigány vágtat le a lejtőn egy 
biciklin. Egyszer csak eléugrik a 
rendőr: 
- Megállj, cigány, nincsen 

lámpád! 
- Na ugoj, rendő, me fékem 

sincs! 
*** 

A rendőr odamegy a juhászhoz: 
- Hány juha van? 
- Nem tudom. 
- Ha megmondom, nekem adja az 

egyiket? 
- Persze! 
- 165. 
- Ez fantasztikus, egy a magáé. 

A rendőr felkapja az egyik jószágot, 
de ekkor megszólítja a juhász: 
- Ha megmondom, mi a 

foglalkozása, visszaadja? 
- Igen. 
- Maga rendőr. 
- Honnan tudta? 
- A pulit vitte el. 

 
Az erdőben kitör a kommunizmus. 
A csiga fejvesztve menekül, de 
egyszer csak eléugrik a medve: 
- Hová mész, csiga? 
- Hát tudod, az erdőben kitört a 

kommunizmus, nekem is van 
házam, a családomnak is, 
megyek, nehogy 
beállamosítsák. 

Erre a medve is elkezd rohanni, 
egyszer csak eléugrik a róka: 
- Hová mész, róka koma? 
- Az erdőben kitört a 

kommunizmus, nekem is van 
bundám, a családomnak is, 
megyek, ne hogy 
beállamosítsák. 

A róka is futni kezd, majd elkezd 
gondolkozni: 
- Vörös is vagyok, sunyi is 

vagyok... Beállok a pártba! 
 

Dobra Verjük 
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