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Újra itt a június, megint véget ért egy tanév. Amikor lezárunk egy időszakot, egy tanítási évet, természetesen számvetést 

is végzünk. Úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen alapvető céljainkat teljesítettük, eredményes tanévet zártunk. 

Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban teljék a nyári szünet is, vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy 

szeptemberben mindannyian együtt köszönthessük az új tanévet!       Borbély Erika 

 
  
Addig is lássuk, mi minden történt velünk tavasszal! 

 
 Február 28-án az óvodásaink, alsósaink és a felsősök együtt mulatoztak a Művelődési Házban megrendezett farsangi 

bálon. 

 Február 1-től a testvériskolai program keretében ismerkedhettek a gyerekek a nevezetes tavaszi napokkal, ünnepekkel, 

márciusban az eleki iskolával közösen húsvéti kézműveskedésen vettünk részt. E pályázatnak köszönhetően vehettek részt 

felsőseink egy egynapos Tisza-tavi, valamint egy hétnapos hajdúszoboszlói kiránduláson. 

 A tavaszvárás jegyében töltöttek iskolánk tanulói március 7-én egy felejthetetlen napot a Szegedi Tudományegyetem 

Román Tanszéke, Románia Szegedi Konzulátusi Hivatala és a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola közös 

programjának keretén belül „ A napfény városában”, Szegeden. A Magyar Rádió Szegedi Körzeti Stúdiójában diáklányaink 

román tavaszi versekből és dalokból stúdiófelvételeket készítettek, melyek az „O voce românească” c. nemzetiségi adás 

tavaszi műsorában hangzottak el. 

 Március 15-e alkalmából egy irodalmi műsorral vettünk részt a községi emlékműnél rendezett megemlékezésen. 

 Alsó tagozatosaink áprilisban „Játsszunk együtt!” címmel rendezték meg szokásos évi témahetüket, ahol régi és új, egyéni 

és csoportos, valamint népi játékokat próbálhattak ki, ismerhettek meg. 

 Áprilisban a Magyar nyelv hete keretében a TIT szervezésében egy interaktív vetélkedőn próbálhatták ki magukat 

felsőseink. 

 Április 23-án az alsósok több balkonládát és virágcserepet ültettek tele virágokkal a Föld napja alkalmából, ezzel is 

szépítve iskolájukat, környezetüket. 

 Az anyák napját ünnepelték alsósaink osztályszinten május első hetében, virággal, dallal, versekkel, ajándékokkal 

köszöntve az édesanyákat. 

 A 4. osztályosok környezetismereti tanulmányi kirándulást tettek a lovardában május 6-án. 

 Májusban a felsős tanulók erdei iskolában vehettek részt, megismerve ezáltal Csopak környékét. 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK… 

 2014. április 16-án a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola román 

népismereti vetélkedőt szervezett a fenti címmel a magyarországi kétnyelvű román 

általános iskolák tanulói számára a magyarországi románok hagyományainak, 

kultúrájának megismerése, megőrzése érdekében.  Gratulálunk iskolánk tanulóinak, 
akik I. helyezést értek el a vetélkedő során:  
 Olteanu Andrea, Ottlakán Renáta, Papp Orsolya, Péntek Vivien, Sztrein Daniella 
Eredmények: 
        I. hely: Kétegyháza;      II. hely: Gyula;       III. hely: Battonya 

 Május 9-én iskolánk tanulói részt vettek az Országos Román Mesemondó versenyen, amelyet a román nyelvet oktató és 

kéttannyelvű iskolák tanulói részére rendeztek Békéscsabán a Meseházban.  
Eredmények: 
Alsó tagozatban Csobán Fanni Edina  (4. o.) III.helyezett; Ottlakán János (4. o.) II. helyezett; Sztrein Virág (4. o.) I. 
helyezett. Felső tagozaton Olteanu Andrea (7. o.)  II.helyezett. 

 A körösszakáli Húsvét kupa labdarúgó versenyen az 5-8. osztályos fiúk II. helyezést értek el. 

 A Pocsajon megrendezett Tanaszi János labdarúgó emlékversenyen az 5-8. osztályos fiúk II. helyen végeztek. 

 Az áprilisban megrendezett Országos román szaktárgyi vetélkedőn román népismeretből Olteanu Andrea (7. o.) II. 

helyezést, román nyelvből különdíjat kapott. 

 „Mihai Eminescu” Országos Szavalóversenyen Körösszegapátiban Olteanu Andrea (7. o.)  III. helyezést, Daniel Lilian (6. o.) 

II. helyezést ért el. 

  

 



BALATON SZUPERMARATON 

Krisztián tanár úrral készítettem egy interjút, a Szupermaratonnal kapcsolatban. Sok érdekes 

információt hallottam és ezt szeretném megosztani veletek. 

K.t.- Mint tudod a maraton 42 km hosszú, és a szuper-maratoni verseny az azt jelenti, hogy egy verseny több napon 

keresztül tart. Minden nap 42 km-t lehet futni. Ez az úgynevezett Szupermaraton. Az idén volt hetedszerre 

megrendezve. Minden évben így márciusban tartják ezt a négynapos rendezvényt, ami Siófokról indul, és négy szakasza 

van.  Minden szakasznál volt megadva egy szintidő, aki ezt nem tudta teljesíteni valamelyik szakasznál, azt kizárták a 

versenyből.  

Első szakasz: 

Siófoktól-Fonyódig 

(48 km) 

Szint idő:6 óra 5 perc 

Teljesítve:5 óra 24 

perc 

 

 

Második szakasz: 

Fonyódtól-Szigligetig 

(52,9 km) 

Szint idő:6 óra 53 

perc 

Teljesítve:6 óra 30 

perc 

 

Harmadik szakasz: 

Badacsonytól-

Balatonfüredig      

(43 km) 

Szint idő:5 óra 38 

perc 

Teljesítve:5 óra 10 

perc 

 

Negyedik szakasz: 

Balatonfüredtől-

Siófokig   (50,7 km) 

Szint idő:7 óra 2 perc 

Teljesítve: 6 óra 

 

 

R:-Mennyi idő alatt készült föl, és milyen edzésterv szerint? 

K.t.:- BSI (Budapest Sportiroda) szervezi ezeket a rendezvényeket. Minden eseményre, legyen 

az félmaraton, maraton vagy éppen Szupermaraton, edzéstervet szokott írni és én 

feliratkoztam egy ilyen edzéstervre, ezt háromhetente küldték. Le volt írva benne, hogy mikor 

mennyit kell futni ahhoz, hogy ezt a távot az ember végig tudja futni. Ez körülbelül öt hónap 

volt.  

R:- Voltak sérülések így a Szupermaraton alatt, vagy megúszta őket? 

K.t.:- Hála istennek, nem volt semmi probléma. 

R:-Hogy tetszett Önnek ez az egész rendezvény? 

K.t.:- Ahogy írják is a címlapon, ez egy: „Négy nap csoda, négy nap barátság, négy nap buli.” Ez 

egy gyönyörű rendezvény volt. Egy ilyen verseny teljesítése hatalmas lelki erőt ad. Ilyen 

rendezvényeken nagyszerű emberekkel lehet megismerkedni. 

További sok sikert kívánunk Krisztián tanár úrnak a futáshoz!  

Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.                                          /Renáta/ 

ÎN TABĂRĂ LA HAJDÚSZOBOSZLÓ 

În perioada 31 Mai – 6 Junie 2o14. am avut deosebita plăcere să fiu în tabără la Hajdúszoboszló. Dimineața la ora 9 am 

pornit de la școală cu autobuzul și am ajuns la ora 12. Cazarea a fost foarte bună. Pe urmă am mers la Debrecen la un meci 

de fotbal și în oraș la plimbare. În ziua următoare timpul fiind, ploios am mers la un ștrand acoperit unde ne-am simțit 

foarte fain. Luni am mers la Parcul National Hortobágy unde au fost animale interesante. Seara am fost la plimbare. Marți 

ne-am dus la ștrand unde am făcut baie și plajă. Timpul a fost minunat. În ziua următoare am mers la grădina zoologică din 

Nyíregyháza unde a fost un spectacol cu foci și animale drăgute. Am vizitat expoziția oceanografică, unde ne-am simțit ca și 

într-o pădure tropicală adevărată și am văzut pești interesanți. Joi am făcut baie la Debrecen în ștrandul acoperit unde au 

fost topogane foarte mari, ceea ce mie mi-a plăcut foarte mult. Seara, ne-am făcut bagajele. Vineri dimineața am fost la 

ștrandul din Hajdúszoboszló. Apoi am pornit spre casă. Aici în tabără am avut ocazia să-mi fac prieteni noi cu care țin 

legătura și acum. Mă bucur că am petrecut momente de neuitat cu ei și cu toți prietenii și colegii mei. Țin să mulțumesc 

tuturor celor care ne-au dat ocazia să participăm la această tabără unde ne-am simțit atât de bine.                                   

              /Dániel Lilián/ 



BUDAPESTI KIRÁNDULÁS 

 

 

A 3-4. osztályos gyerekek kétnapos 
kiránduláson vettek részt 
Budapesten. E röpke két nap alatt 
azokkal a helyekkel és 
nevezetességekkel ismerkedhettek 
meg, amelyről már 
környezetismeret órán tanultunk. 
Élményeiket fogalmazásaikban írták 
le. 

„Izgatottan vártam a budapesti 
kirándulás napját. Előtte napokig 
beteg voltam. E nagy napra mellém 
állt a szerencse, jobban lettem. Így 
hát el tudtam menni.”   

Molnár Izabell 

„Elérkezett a várva várt nap. Előző 
este anyukámmal bepakoltuk a 
hátizsákot. Este nehezen bírtam 
elaludni. Vártam már a reggelt.”  

Hajdu Dávid   

"Már hónapok óta készülök a 
budapesti kirándulásra. Katával, 
Lilivel és Virággal előre 
megbeszéltük, hogy együtt ülünk a 
vonaton. Már jó előre bepakoltam 
anya bőröndjébe minden dolgot, 
amire szükségem lehet. Este későn 
aludtam el a nagy izgalom miatt. 
Reggel már 4 órakor 
felébredtem.”                                        
              

 Simonka Fanni 

"Alig bírtam aludni. Hat órakor 
kiugrottam az ágyból. Öt perc alatt 
kiértünk a vasútállomásra. Vártuk, 
hogy jöjjenek a többiek. Nem kellett 
sokat várni. Mégérkeztek a tanárok, 
az osztálytársaim és a 3. osztályos 
gyerekek is."                

Petruzsán Kristóf 

 „A kétegyházi vasútállomáson 6.45-
kor volt a gyülekező. Mivel a piros 
baseball sapka volt az 
ismertetőjelünk, így az állomás tele 
volt nyüzsgő piros baseball sapkás 
gyerekekkel. A 7 órási vonattal 
indultunk. A vonaton már nagy volt 
az izgalom. Evés, ivás, zenehallgatás 
is volt. Pár óra múlva már a 
budapesti Keleti pályaudvaron 
voltunk. Mindenki összeszedte a 
táskáit. Eljött a leszállás ideje. Mikor 
mindenki leszállt, elsétáltunk a 
buszhoz, amely a Keleti 
pályaudvartól nem messze várt 
ránk.”   

Tripon Melodi 

„Csütörtökön reggel a munkába 
induló emberek kíváncsian néztek 
bennünket a kétegyházi 
vasútállomáson. El sem tudták 
képzelni, hogy hová indul ez a sok 
piros baseball sapkás gyerkőc. A 
vonat késve indult, de a következő 
három óra bulisan telt.”   

Csobán Fanni 

„A vonaton gyorsan eltelt az idő, 
mert sokat nevettünk. Zenét 
hallgattunk és táncoltunk. Mikor 
közeledtünk Budapesthez, 
kikiáltottunk a vonat ablakán: 
Budapest! „  

Török Kata 

„Óriási busz várt minket a 
vasútállomáson. Azzal jártuk be 
Budapestet.”   

Molnár Izabell 

„Budapestre érkezve első utunk a 
Hősök teréhez vezetett, majd a 
Városliget következett. A tévében 
már oly sokszor látott Parlament a 
valóságban még szebb és még 
érdekesebb: vörösszőnyeg, 
aranydíszítés, korona, jogar, 
díszőrség.”   

  Sztrein Virág 

„A Parlamentben egy aranyos néni 
majdnem mindent megmutatott, 
még a miniszterelnökünk helyét is. 
Érdekes történeteket mesélt. 
Különösen tetszett a Szent István 
koronájáról szóló történet.”   

Csobán Fanni 

„Először a Hősök terén sétáltunk. 
Ott sok szép szobrot láttunk. Nagy 
sétát tettünk a Vajdahunyad váráig. 
Busszal mentünk a Parlamenthez. Itt 
sikerült megnézni az őrségváltást, 
ami nekem nagyon tetszett.”   

Hajdu Dávid 

„A következő látnivaló a Pálvölgyi -
cseppkőbarlang volt. Gyönyörű 
látvány és érdekesség. Itt nem 
lehetett hozzáérni a cseppkövekhez. 
Szűk járatokon, „tyúklépcsőn” 
közlekedtünk a barlangban.”   

Szelezsán Alexa 

„A Budai Várnegyedbe a Margit 
nevű siklóval mentünk fel. Gyönyörű 
volt a kilátás a siklóból. 
Megcsodáltuk a Mátyás-templomot 
és a Halászbástyát. A tanár nénik 
megengedték, hogy kedvünkre 
vásárolhassunk különböző 
csecsebecséket az árusoknál.”   

Gulyás Lili 

„A vacsorát a Váci utcai séta és az 
esti városnézés követte.”   

Sztrein Virág 

„Nagy élményt jelentett az esti 
Budapest látványa a Citadelláról, 
amit a lányokkal „Cicabellának” 
neveztünk el. Késő este értünk a 
szállásra, ahol a tervezett bulinkat a 
tanító nénik lefújták.”  

Csobán Fanni 

http://romansulioviketegyhaza.hu/images/joomgallery/details/iskola_kpek_1/budapesti_kirnduls_66/budapest_2_20140602_2039853302.jpg


„A programokban gazdag, fárasztó 
nap ellenére hajnalig elemeztük 
Katával és Csobán Fannival az 
élményeinket. A kései fekvést korai 
kelés követte.”   

Sztrein Virág 

 

„Másnap reggel a tanár nénik 
reggelit észítettek. Kirándulásunkat 
a Közlekedési Múzeum 
meglátogatásával folytattuk. A régi 
járművek keltették fel az 
érdeklődésemet.”   

Hajdu Dávid 

„A MC Donald’s-os ebédet vártuk is, 
meg nem is, hisz ez jelentette a 
kirándulásunk végét. Élményekkel 
tele ültünk fel a vonatra.”   

Sztrein Virág 

„Ezzel véget ért a kirándulás. 
Gyorsan eltelt, de kárpótol a sok 
szép emlék. Hazaérve örültem, mert 
újra láthattam a családomat.”  

Hajdu Dávid 

„Sajnos nagyon hamar eltelt ez a két 
nap, de azért emlékezetes volt. 
Leginkább az tetszett, amikor 
felmentünk a Citadellára.”  

Török Kata 

„Az tetszett a legjobban, amikor a 
Váci utcán sétálva fagyiztunk és a 
Pálvölgyi-cseppkőbarlangban 
mászkáltunk.”   

Gulyás Lili 

„A legszebb élményem az volt, hogy 
láttam a Parlamentet és a Pálvölgy 
cseppkő-barlangot. Szép volt 
Budapest és nagyon jól éreztem 
magam.”  

Csurár Kriszanta 

„Nekem a Citadella tetszett a 
legjobban. Szépek voltak a 
kivilágított hidak. Amúgy tetszett 
mind a két nap. Nagyon jó volt!”  

Szelezsán Alexa 

 

„A kirándulás alatt nagyon jól 
éreztem magam, és örülök, hogy ezt 
a két csodálatos napot 
osztálytársaimmal és tanító 
nénieimmel tölthettem. Igazi 
élménvolt, amit soha nem felejtek 
el!” 

Tripon Melodi

 

 

DEBRECENBE KÉNE MENNI… 

Bár pulykakakast nem vett az 1. és 2. osztály, programokban 
mégsem volt hiány. Készítettünk barackmagból sípot, 
„beleszagoltunk” a sajtkészítés rejtelmeibe. Szappankészítő 
műhelyben vendégeskedtünk majd megnéztük Debrecen 
városának szépségeit. A nagy melegben szökőkutak vizével 
hűtöttük magunkat. Az állatkert igazi élmény volt. Egyes 
állatok hangzavarral vártak, mások alig akartak előbújni. A 
gyerekek állateledellel kedveskedtek nekik, nehéz volt tőlük 

elbúcsúzni. A napot az „Ötholdas pagonyban” zártuk. Igazi gyerekparadicsom volt tele különféle játékkal. Fáradtan indultunk 
haza, egyeseket már a buszon elnyomott az álom. Este fél tízkor a gyerekek boldogan mesélték élményeiket izguló szüleiknek. 
Már most alig várják, hogy jövőre újra kirándulhassanak. 
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  CSALÁDI NAP   

2014. június 10-én családi napot tartottunk a Román 

iskolában. 

Mindenki várta, hogy eljöjjön ez a nap! Minden osztály 

készült valami finomsággal.  

 

  

 

 

 

Sokféle játékunk volt, de amin legtöbben mentek az a  

bungee jumping. Nem csak az iskolások, hanem a 

kicsi óvodások is bátran kipróbáltak mindent.  

Hosszú sorok kígyóztak az ugrálóvárakhoz, de 

előbb-utóbb mindenki sorra került. Mindenkinek 

nagyon melege volt, ezért néha-néha lelocsoltunk 

egymást frissítő vízzel. Tanár-diák focimeccsen is összemérhettük az 

erőnket.  Tanáraink az osztályukat megnézték, jó hangulata volt 

mindenkinek!  

Az alsó tagozatban sorversenyt szerveztek a tanító nénik, 

ahol minden alsós gyerek kipróbálhatta magát. A sorversenyen M. 

Iza, S. Damján lettek az elsők. Délután a Turul Íjászegyesület 

bemutatóját tekinthettük meg, a bátrabbak íjat is ragadhattak. 

Mindenki nagyon fáradtan, de élményekkel tele tért haza. Szuper volt 

ez a nap! Jövőre, veletek, ugyanitt!  /Vanda/ 

  

 

 

 

 

 

 



  Hajdúszoboszlón jártunk  

2014.május 31-én reggel 8 órakor indultunk Hajdúszoboszlóra egy testvériskolai pályázat keretén belül, 

amiben az iskolánkba és az eleki román iskolába járó 

diákok vettek részt. 

Az út nagyon jól telt. Sikerült megbarátkozni egymással, alig 

vártuk, hogy odaérjünk. Borbély Erika igazgatónő várt ott 

minket. Megkaptuk a szobakulcsokat és elfoglaltuk a 

szobáinkat! Táborokhoz képest szokatlanul nagyon szép és kényelmes 

szobákat kaptunk. Mindezek után elmentünk ebédelni a Szilfákalja étterembe, ahol 

ebéddel vártak minket. Minden nap itt kaptuk a reggelit és a vacsorát. Ebéd után 

mentünk Debrecenbe egy kis városnézésre, majd az új Nagyerdei Stadionba a DVSC-TEVA—Budapest Honvéd meccsre. A 

mérkőzés nagyon jó és hangulatos volt. A meccs után eléggé későn mentünk ”haza”. 

2. nap Hajdúszoboszlón az Aqua Palace –ba mentünk fürdőzni és az egész napunkat ott 

töltöttük. 

 3. nap Hortobágyon jártunk. Ott 

szafaribuszoztunk, amit mindenki nagyon élvezett. 

Megnéztük az őshonos állatokat, utána pedig 

lovas kocsikkal vittek ki minket a nemzeti parkba, 

ahol megnéztük a Hortobágy jellegzetes állatait, 

szokásait és tájait. Mindezek után pedig 

ellátogattunk a madárkórházba. A szomorkás, 

hideg időjárás sem vette el a kedvünket. 

 4. nap a Nyíregyházi Állatparkba látogattunk 

el, ahol egy fóka show-n vehettünk részt, és 

még a makikhoz is bemehettünk. Sok szép és 

érdekes állatot csodálhattunk meg, az 

ócenárium pedig körénk varázsolta a trópusi 

vidékek hangulatát. 

5. nap Hajdúszoboszlón, a kinti strandon voltunk, ahol nagyon jól éreztük magunkat. 

Szikrázó napsütés és kéklő vizű medencék…hát kell ennél több? 

 6. nap a debreceni Aquaticumba mentünk. Nagyon szép, és egzotikus volt ez a strand, és maradandó élmények születtek. 

 És végül elérkezett a 7. nap, ami egyben az utolsó nap volt. Délelőtt megint Hajdúszoboszlón, a strandon voltunk és utána 

mentünk ebédelni az étterembe, majd végül indultunk haza. Mindenki élménnyekkel tele és jó színnel érkezett meg 

Kétegyházára.             By: Ninetta 

 

 

 

 

 



A SZIVÁRVÁNY SZÍNEIBEN 

Ruhánk színe hatással van a hangulatunkra, valamint azt is elárulhatja, hogy milyen a jellemünk. 

Milyen színű felső van rajtad? Nézd meg, és utána olvasd el, hogy éppen mire jó az a szín! Ha több színű, akkor az uralkodó szín 
a döntő. 
Domináljon az öltözékedbe a fehér szín, ha tisztázni akarsz egy ügyet, és azt szeretnéd, hogy komolyan vegyenek. A fehér szín 
az egyszerűség, kifinomultság és tisztaság jelképe. Utóbbi miatt fehér a mennyasszonyi ruha színe. Athénban az ártatlanság 
jeleként használták, míg Kínában a gyász színe. A testünk pozitívan reagál a fehér színre, ugyanis az magába foglalja az összes 
színt. Ha kedvenc színed a fehér, akkor mindenben a kiválóságot és tökéletességet keresed. 

Ha kék színű ruhát veszünk fel, akkor önfegyelemre és nyugodt lelkiállapotra van szükségünk, és tudat alatt igazán őszinte 
reakciókat szeretnénk kiváltani a másikból. A kék szín jelentése a bölcsesség, a türelem, az igazság, bizalom, tekintély, békesség 
és a csendesség. A kék szín fontos hatásai közé tartozik, hogy segít a kisebbrendűségi érzést legyőzni. A kéket szeretők 

megbízhatóak és érzékeny emberek. Nagyra értékelik az őszinteséget. Befelé fordulók, önmagukba 
mélyedők, önmarcangoló természetűek.   

A vörös színnel érzelmi hatást tudunk kiváltani az emberekből, legfőképpen 
akkor, ha el akarjuk csábítani őket, ugyanis ez a szín a nemiséggel és a 
libidóval áll összefüggésbe. Az erő, a tűz és a hatalom jelképe. Az európai 
népszokásban a húsvéti tojás piros színe a termékenység jelképe. Túl sok 
vörös színű ruhát és kiegészítőt nem szabad viselni, mert agressziót vált ki 
belőlünk. Önbizalom növelőként hatásos lehet, főleg ha szeretnénk, hogy 
mindenki ránk figyeljen, főleg egy beszéd megtartásakor. A piros színt kedvelők kreatívak, 

dinamikusak, kezdeményezőek és fizikailag is aktívak. 

Ha zöld színű ruhát húzol ki találomra a szekrényedből, akkor a baráti érzelmek növelését, békés hangulatot szeretnél elérni. A 
zöld a stabilitás, a tapintat, a nagylelkűség és a képzelőerő színe. Ez a szín egyensúlyt és harmóniát sugároz környezetünk felé. 
Vigyázni kell azonban, mert a sok zöld szín tompultságot okoz. Ezen kívül a zöld természetesség, megnyugvás, remény, 
termékenység, negatív megközelítésben a féltékenység színeként is szoktunk rá asszociálni. A zöld színű ruhák viselete 
nyugtatólag hat stressztől kimerült szervezetünkre. A zöld színt kedvelők kiegyensúlyozottak, vonzódnak a természethez és a 
természetes dolgokhoz, viszont néha túl óvatosak. 

Feketét viseljünk, ha az érzelmeink helyett az észérvekre kell koncentrálnunk. Ha valaki túl sok feketét hord, akkor hiányzik 
valami az életéből, és depressziós lehet a fekete negatív hatásai miatt. A feketeszín a káoszból rendet teremt, általában az 
eleganciára, a formalitásra, a szigorúságra és a halálra asszociálunk róla. Azok, akik 
szívesen hordanak feketét titokzatosnak, és érdekesnek szeretnének tűnni, udvariasan 
távolságtartóak és zárkózott emberek. 

Ha öltözködésünkben a rózsaszín dominál, akkor könnyedén vesszük a dolgokat, mert 
ez a szín a felhőtlen hangulatot idézi elő. A rózsaszínt viselő nő nőies, érzéki, kedves és 
romantikus. Ez a szín a lelki szépséget, a szeretetet és az együttérzést jelképezi. 

A narancsszín ideális, ha fel kell vidítanunk valakit, esetleg önmagunkat. Bátran viseljük, 
ha energiára, önbizalomra és életkedvre van szükségünk. A narancssárgát kedvelő 
vidám, optimista és gyengéd. A narancssárga színű ruha segít túltenni magunkat a bennünket ért igazságtalanságokon. A 
narancsszín viselete büszkeséget, önérzetet, segítőkészséget, ambíciót, kreativitást és életerőt sugároz. 

A barna szín a szilárdság, a megbízhatóság és az önuralom színe. A barnát kedvelő személy szereti a 
biztonságot és gyakran merengő személy, aki nehezen éli meg a változásokat az életében, ragaszkodik a 
földi javakhoz, az anyagiakhoz, lassan tud csak felszabadulni és általában nosztalgikus. 

A citromsárga a bölcsesség, az öröm, a boldogság, az eredetiség és a türelem jelképe. Akinek ez a 
kedvenc színe az szeret szónokolni, és vezető típusba tartozik, általában a társaság központi figurája. A 
sárgát a boldog emlékek felelevenítésére használd. Sárga ruhánkkal jókedvet, tettrekészséget, 
felszabadultságot sugárzunk. 

A lila a béke, az uralkodás, az önzetlenség, a méltóság és a felfedezések jelképe. Lila ruhánkkal a lelkiséget, a szellemet, a királyi 
tartást és a misztikus vonásokat, luxust hangsúlyozzuk. A lila színt kedvelők gyakran művészek, vagy művészeti szervezők, 



érzelem dúsak, kreatívak, kicsapongó lelki világuk van, a fizikai világ dolgaiban gyakran bizonytalanok, ami miatt hajlamosabbak 
a szorongásra. 

FIECARE CULOARE REPREZINTĂ UN ROL 

Pălăria albă • este obiectivă asupra informaţiilor; •este neutră; 
Pălăria roşie • lasă liber imaginaţiei şi sentimentelor; •este impulsivă; •poate însemna şi supărare 
sau furie; •reprezintă o bogată paletă a stările afective; 
Pălăria neagră • exprimă prudenţa, grija, avertismentul, judecata; •oferă o pespectivă 
întunecoasă, tristă, sumbră asupra situaţiei în discuţie; •reprezintă perspectiva gândirii negative, 
pesimiste; 
Pălăria galbenă • oferă o pespectivă pozitivă şi constructivă asupra si tuaţiei; •culoarea galbenă 
simbolizează lumina soarelui, strălucirea, optimismul ; •este gândirea optimistă, constructivă pe 
un fundament logic; 
Pălăria verde • exprimă ideile noi, stimulând gândirea creativă; • este simbolul fertilităţii, al 
producţiei de idei noi, inovatoare; 
Pălăria albastră • exprimă controlul procesului de gândire; • albastru a rece; este culoarea cerului 
care este deasupra tu turor, atotvăzător şi atotcunoscător; • supraveghează şi dirijează bunul mers al activităţii; • este 
preocuparea de a controla şi de a organiza; Participanţii trebuie să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori şi să-şi 
reprezinte fiecare pălărie, gândind din perspectiva ei. Nu pălăria în sine contează, ci ceea ce semnifică ea, ceea ce induce 
culoarea fiecăreia. Cele 6 pălării gânditoare pot fi privite în perechi: pălăria albă – pălăria roşie pălăria neagră – pălăria galbenă 
pălăria verde – pălăria albastră. 

CUM TREBUIE SĂ SE COMPORTE CEL CARE “POARTĂ” UNA DIN CELE 6 

PĂLĂRII GÂNDITOARE: 

Pălăria . Cel ce poartă pălăria albă trebuie să-şi imagineze un computer care oferă informaţii şi imagini atunci când acestea i se 
cer. Calculatorul este neutru şi obiectiv. Nu oferă interpretări şi opinii. Când “poartă” pălăria albă, gânditorul trebuie să imite 
computerul; să se concentreze strict pe problema discutată, în mod obiectiv şi să relateze exact datele. Gânditorul pălăriei albe 
este disciplinat şi direct. Albul (absenţa culorii) indică neutralitatea. 
Pălăria . Purtând pălăria roşie, gânditorul poate spune aşa: ”Aşa simt eu în legătură cu…” Această pălărie legitimează emoţiile şi 
sentimentele ca parte integrantă a gândirii. Ea face posibilă vizualizarea, exprimare lor. Pălăria roşie permite gânditorului  să 
exploreze sentimentele celorlalţi participanţi la discuţie, întrebându-i care este părerea lor “din perspectiva pălăriei roşii”, 
adică din punct de vedere emoţional şi afectiv. Cel ce priveşte din această perspectivă 
nu trebuie să-şi justifice feeling-urile şi nici să găsească explicaţii logice pentru 
acestea. 
Pălăria . Este pălăria avertisment, concentrată în special pe aprecierea negativ ă a 
lucrurilor. Gânditorul pălăriei negre punctează ce este rău, incorect şi care sunt 
erorile. Explică ce nu se potriveşte şi de ce ceva nu merge; care sunt riscurile, 
pericolele, greşelile demersurilor propuse. Nu este o argumentare ci o încercare 
obiectivă de a evidenţia elementele negative. Se pot folosi formulări negative, de 
genul: “Dar dacă nu se potriveşte cu…” “Nu numai că nu merge, dar n ici nu…” 
Gânditorul nu exprimă 
sentimente negative, acestea aparţinând pălăriei roşii, după cum aprecierile pozitive sunt lăsate pălăriei galbene. În cazul unor 
idei noi, pălăria galbenă trebuie folosită înaintea pălăriei negre. 
Pălăria . Este simbolul gândirii pozitive şi constructive, al optimismului. Se conce ntrează asupra aprecierilor pozitive, aşa cum 
pentru pălăria neagră erau specifi ce cele negative. Exprimă speranţa; are în vedere beneficiile, valoarea informaţiilor şi a 
faptelor date. Gânditorul pălăriei galbene luptă pentru a găsi suporturi logice şi practice pentru aceste beneficii şi valori. Oferă 
sugestii, propuneri concrete şi clare. Cere un efort de gândire mai mare, Beneficiile nu sunt sesizate întotdeauna rapid şi 
trebuie căutate. 
Pălăria . Ideile creative oferite sub pălăria verde pot constitui material de studiu sub pălăria galbenă. Nu se referă la cre area de 

noi idei sau soluţii, acestea fiind domeniul pălăriei verzi. Pălăria ver de. Simbolizează 
gândirea creativă. Verdele exprimă fertilitatea, renaşterea, va loareaseminţelor. Căutarea 
alternativelor este aspectul fundamental al gândirii sub pălăria verde. Este folosită pentru 
a ajunge la noi concepte şi noi percepţi i, noi variante, noi posibilităţi. Gândirea laterală 
este specifică acestui tip de pălărie. Cere un efort de creaţie. 
Pălăria . Este pălăria responsabilă cu controlul demersurilor desfăşurate. E gândirea 
despre gândirea nevoită să exploreze subiectul. Pălăria albastră este dirijorul orchestrei şi 
cere ajutorul celorlalte pălării. Gânditorul pălăriei albastre defineşte problema şi conduce 
întrebările, reconcentrează informaţiile pe parcursul activităţii şi formulează ideile 

principale şi concluziile la sfârşit. Monitorizează jocul şi are în vedere respectarea regulilor. Rezolvă conflictele şi insistă pe 
construirea demersului gândirii. Intervine din când în când şi de asemeni la sfârşit. Poate să atragă atenţia celorlalte pălării, dar 
prin simple 
interjecţii. Chiar dacă are rolul conducător, este permis oricărei pălării să-i adreseze comentarii şi sugestii. 

 



 

 

Kedves Ballagó Nyolcadikosok! 

Június van. A kék ég, a zöld fű, s Nektek, ballagó diákoknak a búcsúzás ideje. Búcsúzás a nyolc évig otthont adó iskolától, 
búcsúzás tanáraitoktól, diáktársaitoktól. 
Hosszú lenne felsorolni azt a sok-sok élményt, amelyben veletek együtt részünk volt. Őrzünk kellemes, szép emlékeket, a nyári 
táborok, kirándulások élményeit, a sportversenyek, nagy futballcsaták izgalmas pillanatait. Gondtalan, vidám diákéveket 
töltöttünk együtt. 
Diákok maradtok az elkövetkező években is, de a kis nebulókból majdnem felnőttekké váltatok, s új iskolátokban is helyt kell 
állnotok. 
Kívánjuk, hogy új közösségetekben is jól érezzétek magatokat, sikerrel vegyétek az előttetek álló akadályokat, becsületesen és 
emberségesen viselkedjetek a nehéz helyzetekben. 
Őszintén remélem, hogy mindegyikkőtöknek sikerül megérkezni, ahova vágyai, álmai vezérlik! 

 

 

„Akármilyen utat is választhatsz magadnak, mindig lesznek, akik azt fogják mondani, tévedsz. Mindig lesznek majd olyan 
nehézségek, hogy azt fogod hinni, talán csakugyan a kritikusoknak van igazuk. Az út kiválasztása és követése a végsőkig mindig 
nagy bátorságot kíván.” 
(Ralph Waldo Emerson) 

 

 

 

MI SZERETETT VOLNA LENNI GYEREKKORÁBAN? 

Ez a tanév is eltelt. Újabb nyolcadikos osztály indult útjára. A továbbtanulás és 

pályaválasztás kapcsán merült fel bennünk, hogy vajon iskolánk tanárai, dolgozói 

milyen pályára készültek, miről álmodoztak gyermekkorukban? Két riporterünk, Stella 

és Vanessza ennek a kérdésnek járt utána. 

 

 
 

NÉV FOGLALKOZÁS NÉV FOGLALKOZÁS 

Abrudán Mária boltos vagy takarítónő Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi tanítónéni 

Ambrus Mária boltos Kocsisné Marika néni fodrász 

Aracs Attila kamionsofőr Lendvai Sándor gépésztechnikus 

Árgyelán Krisztián focista Málik Györgyné óvónő 

Borbély Erika vegyészmérnök 
vagy gyógyszerész 

Dr. Moldovánné Székely Julianna balerina 

Borbély Györgyné tanárnő Orbánné Rokszin Anna színésznő 

Botta Mária tanítónéni Papp János hüllőbiológus 

Dékányné Rédai Erika pedagógus Szabados Kristóf felnőtt 

Hajdú Enikő ápolónő Szente Anna kamionos 

Hajdúné Szabó Anikó régész Sztán Péter táncdalénekes 



 
 
 
 

MIÉRT SPORTOLJUNK GYEREKKORBAN? 

 

Minden ember életében fontos a sport. Az elménk edzése mellet a testünk fejlesztésére is komoly hangsúlyt kell fektetnünk, 
mert nem csak egészségesebbek, hanem energiadúsabbak, életkedvvel telibbek leszünk, de még időtöltésnek sem utolsó. A 
sport megtanítja az embert koncentrálni, motivál és segít tisztában lenni saját korlátainkkal. Életünk tartópilléreit gyerekkorban 
alapozzuk meg, fontos, hogy minden lehetőséget megragadjunk. Minden ember számára, de különösen az ifjabb korúaknak 
fontos az, hogy bizonyítsanak, eredményeket érjenek el. A sport erre kiváló lehetőséget ad. Arról nem is beszélve, hogy mennyi 
új dolog éri az embert, főleg, ha új embereket ismerünk meg, vagy új helyeken járunk, mert az élmények örökre megmaradnak. 
A kutatók kísérletei bebizonyították, hogy a kitartó edzés hosszabb élettartamot eredményez. Az ember nem mindig talál 
számára megfelelő sportot. Fontos, hogy ilyenkor ne adja fel, hanem keressen egy olyat, amiben örömét leli.  

Popucza Ninetta (7. o.) és Negye Zalán (8. o.) iskolánk tanulói rendszeresen, 
hetente többször is úszni járnak Békéscsabára. Őket kérdeztük meg, hogy: „Mit 

sportoljunk nyáron?” 

„Szerintünk a legjobb, ha nyáron valami vízi sportot űzünk, mivel ott könnyebben le 

lehet hűlni, közben jól érezheted magad és még sportolsz is. Sőt, ha valaki szép 

barna akar lenni, még ezt is könnyen elérheti! Ajánlott nyári sportok kipróbálása: 

kajak,kenu, wakeboard,                                        

vízisí, windsurf.   

Kicsit részrehajlóak 

vagyunk, de 

szerintünk a legjobb 

nyári sport az                         úszás.” 

 

Iskolánk idén is indít a nyári szünetben úszás tanfolyamot 2014. június 16-28-ig a medgyesegyházi tanuszodában. A 

tanfolyamon heti turnusokban lehet részt venni, melyekre kezdőket és haladókat is 

szeretettel várunk. Jelentkezni lehet Aracs Attila úszóedzőnél, vagy Dékányné Rédai Erika 

tanítónőnél. 

                             

 
 
 
 

 



Insecte 

Completaţi după imagini 

NYELVI OLDALAK 

 

Încercuiește  imaginile specifice anotimpului vara.   PAGINA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

        

 

 

 

 

 

Zi de var  ă

 de George Topârceanu
 
Linişte. Căldură. Soare. 
Sălciile plângătoare 
Stau în aer, dormitând. 
Un viţel în râu s-adapă 
Şi-o femeie, lângă apă, 
Spală rufele, cântând. 
 
Şi din vale abia vine 
Murmur slab, ca de albine, 
Somnoros şi uniform: 
Râul, strălucind în soare, 
Ceartă sălciile, care 
Toată ziulica dorm. 

Sub o salcie bătrână 

 
 
 
 
Sub o salcie bătrână 

Şi cu-o carte groasă-n mână 

Care-mi ţine de urât, 
M-am culcat în fân pe 
spate, 
Somnul lin, pe 
nechemate, 
A venit numaidecât. 
 
Cântec, murmur, adiere 
De zefir în frunze piere 
Şi rămâne doar un glas 
Care umple valea-
ngustă. 
Ia te uită, o lăcustă 
Mi-a sărit tocmai pe nas! 

 

 

Unde ți-ar plăcea să-ți petreci vacanța de vară? Colorează locul preferat pentru vacanță! 
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Megoldás: 1b, 2a, 3b, 4a, 5b, 

6c, 7c, 8c, 9a, 10b, 11c, 12b 
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 ENGLISH STUDY CORNER 

 

WITZ 

WORTBALL 

RICHTIG ODER FALSCH? 

REIME 

JOKES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Érdekes képek, melyek megbolondítanak 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FILMAJÁNLÓ 
 

Drakula gróf ötcsillagos luxuskastélyában a 

szörnyek pihenhetik ki rémes fáradalmaikat. 

A vámpírok fejedelme hétvégi bulit szervez a 

féltve őrzött, 118. születésnapját ünneplő 

kislányának. Erre meghívja a rémes 

kompániát, az élén Frankensteinnel és 

menyasszonyával, a múmiával, a láthatatlan 

emberrel és egy falka vérfarkassal. Az 

ünnepség vérbő, jó hangulatban telik, 

mígnem hátborzongató esemény történik: a 

kastélyba téved egy igazi, élő ember! 

Ráadásul fiatal, jó fej és megtetszik Drakula 

lányának.

 

 

ZENEAJÁNLÓ 

Szabyest: Kártyavár 

Egy nagyon jó számot ajánlok 

mindenkinek. Remélem, sokan 

meghallgatjátok és tetszeni is fog!    

/Vani/ 

 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Jenny Hughes: Rejtély a Fekete Ló farmon 

A lovak csodálatosak voltak, a tábor remek, 

a tengerpart romantikus, a fiú helyes. 

Mindent összevetve tökéletes 

nyaralás…lehetett volna – mi nem tetszett 

hát Yasmine-nak? Talán a féltékenység, amit 

érzett, amikor a fiú másik lányra nézett? 

Vagy az, hogy úgy tűnt, ez a lány vonzza a 

bajt? Yasmine felett gyülekezni kezdtek a 

felhők… 

Ezt a könyvet azoknak szeretném ajánlani, 

akik szeretik a rejtélyekkel teli, kalandos 

lovas könyveket. Nekem kellemes csalódást 

okozott ez a könyv. Többször is elolvastam. 

Ugyan nem az a hű, de vastag könyv, de én 

akkor is imádom. Remélem ti is kedvet 

kaptatok hozzá!                                                              

/Renáta/ 

 



 

C S A C S I   P A C S I 
- egy irodalmi játék felelevenítése - 

A csacsi-pacsi játék kedvelt szórakozása volt a pesti kávéházi íróknak.  
A játék két legjobb művelője volt a két örök játékos: Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső.  

Sárközi Mátyás így ír erről naplóregényében:  
"Az ifjúság meg van veszve egy csacsi-pacsi nevű játékkal.  

Ezzel szórakoznak egész nap a New York-palota minden emeletén.” 
 

Szabályok: olyan szópárokat keresünk, amely két szónak csak az első betűje különbözik. 
Megadjuk a meghatározást és a két eltérő betűt, majd ellenfelünknek ki kell találni a két szót. 

Példa:  bolond hegyi állat  – K – Z  -  megfejtés: kerge zerge, 
vagy:  butácska háziállat  – Cs – M –  megfejtés: csacska macska. 

Az alábbiakban néhány ilyen szópárt adunk közre. Jó mulatást! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ÉLETKÉPEK 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kis tehenek labdarúgó mérkőzése   B – F 
iskolai mulatság    S – B  
kecske háza    B – L  
sarkvidéki állat tréfája   F – M  
a ponty éneke    H – D  
rabló kutya    L – K  
agresszív fiú    H – M  
az egyik évszakról elnevezett lány  Ny – S 
László nevű medve   L – M 
izzó álarcos lovag   F – Z  

 



SLÁGERLISTA 

I. Inna: Cola song 

II. Calvin Harris: Summer 

III. Sandra Africa: Bye, bye 

IV.  Mohamed Fatima: Ragyog a szívem 

V. Szécsi Böbe: A part 

 

TI MONDTÁTOK 

 „Romlott borból lesz jó szőlő!” 

 Matematika órán:  

- „Milyen szögfajtákat 

ismerünk?” 

- „Hegyesszög, tompaszög, 

humorszög…” 

 Tanár: „Ki volt az első emberpár a  

       Biblia szerint?” 

Diák: „Öööö, Júlia és…….” 

 Matematika órán: 

- „Milyen relációs jelet rakjunk a 

feladatba az apa és az anya 

életkora közé?” 

- „Szivecskét!” 

  Tanár: „Milyen fegyvereket használt    

  Toldi Miklós a cseh ellen?” (pajzs,   

  gerely) 

  Diák: „Pajzs, gereblye!” 

 Tanár: „Mondj egy olyan  

      paralelogrammát, amelynek          

      egyenlő oldalai vannak!” 

Diák: „ A kör!” 

 „Toldi Miklós amikor hazaért, György  

       már ott lazult a kanapén!” 

 Tanár: „Milyen eseményhez  

       kapcsolódik a déli harangszó?” 

Diák: „Ebédhez.” 

 Tanár: „A népdalokban milyen   

       virágnéven nevezik a kedvesüket a        

      szerelmesek?” 

Diák: „Rózsám, violám, muskátlim, 

fikuszom!” 

 Tanár: „Mit jelent az, hogy   

       félszeg?” 

Diák: „Félrészeg!” 

 Környezetismeret órán „Lakóhelyünk  

      és közlekedésünk” a témakör: 

Tanító néni: „Mit csinálsz a buszon, 

ha szól a csengő?” 

Diák: „Kimegyek az udvarra.” 

 Tanár: „Jártatok-e már az egri  

       várban?” 

Diák: „Nem. Az hol van?” 

 

 

Amikor apukám azt mondja, hogy gyere csak ide, 

kisfiam, beszélni akarok veled, akkor már biztos, hogy 

baj van. Mert ha nincs baj, akkor nem mondja, hogy 

beszélni akar velem, hanem mindjárt beszél. 

/Janikovszky Éva/ 

 

 

 

 

 

 
 

Radnóti Miklós: 
JÚNIUS 
„Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz, 
az ég derűs, nincs homlokán redő, 
utak mentén virágzik mind az akác, 
a csermelynek arany taréja nő, 
s a fényes levegőbe villogó 
jeleket ír egy lustán hősködő 
gyémántos testű nagy szitakötő.” 

 
 
 
 

 

Utószó 

Ez úton köszönöm mindenkinek, aki idén is közreműködött a SULIMIX 
elkészítésében.  
Remélem, mind többen kaptok kedvet az újságíráshoz! Nyári élményeiteket – 
legyen az iskolai tábor, egy emlékezetes nyaralás, vagy egy jó könyv – szívesen 
közzétesszük lapunk következő, őszi számában. Addig is mindenkinek jó 
pihenést kívánok! 
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