
egy jót játszani, mert 

a játék is kell. Gyerek-

nek is, felnőttnek is. 

Az élet jó itt a felső-

ben, de kicsit más, 

mint az alsó. Például 

teljesen önállósod-

tunk, és ez szerintem 

mindenkinek nagyon 

tetszik. Másrészt 

többször szólnak 

rám, ha egy kicsit 

szórakozom. 

A felső nagyon jó, de 

azért alsóban köny-

nyebb volt az élet. 

Kupsza Márk 5.c 

 

A szeptember 1-jei 

tanévnyitóval meg-

kezdődött a 2013-

2014-es tanév, mely 

180 tanítási napot 

jelent a diákok szá-

mára. 

Az elsősök lassan 

megszokják az isko-

lás életet, az ötödike-

sek a felsőssé válást. 

Nyolcadikosainknak 

már javában fő  a fe-

jük a továbbtanulás 

miatt. Mindenki más 

pedig végre beletörő-

dik, hogy vége a vaká-

ciónak, s ismét korán 

kell kelni, figyelni az 

órákon és elvégezni a 

házi feladatokat. 

 

 

 

 

 

Egy ötödikes diáktár-

satok így látja az első 

két hónap után a 

helyzetét: 

 

Milyen az élet  

felsőben? 

 

A felsőssé válás egy 

újabb lépés a felnőtt-

ség felé. 

Én így könnyen va-

gyok vele, mert már 

negyedikben is úgy 

viselkedtem, mint a 

felsősök. Persze ez 

nem azt jelenti, hogy 

nem ülök le most is 

Harmadik évfolyamba léphet 

     Ú t já r a  i nd í t j uk 

suliújságunk harmadik 

évfolyamát.  

     Ebben a tanévben is 

négy szám megjelené-

sét tervezzük, melyeket 

digitális formában az 

iskola honlapján olvas-

hattok.  

Köszönjük azok munká-

ját, akik eddig is meg-

töltötték tartalommal 

újságunkat, s kérünk 

mindenkit, hogy ne fog-

ja vissza írói vénáját, s 

cikkeivel segítse mun-

kánkat, hiszen a szó 

e l s zá l l ,  a z  í r ás 

(remélhetőleg) megma-

rad. 

     Felsősök esetén a 

közreműködés bónusz-

pontot is jelent az osz-

tálynak.  

Becsöngettek... 

Fontos közlemények: 

 Ebédbefizetés alsó-

ban nov.12., felső-

ben nov. 13. 17 

napra 

 Felsős nyílt hét nov. 

18-tól 

 Fogadóóra dec. 2-

án 

 Szombati munka-

nap dec. 7-én és 

dec. 21-én 

 Téli szünet dec. 23-

jan.3. 

 

Szerkesztette: 

Fatalin Gabriella 
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A Paca tábort mindig 

hárman tartják, most 

Ági néni, Vera néni és 

Bea néni volt a szerve-

ző. 

A téma most Japán volt. 

Az előző nyáron Franci-

aország. 

Készítettünk olvasztott 

csokiba mártott ropit, 

levelezőtáblát és rajzol-

tunk. 

Egy étteremben ebédel-

tünk, voltunk játszóté-

ren, játszóházban. A 

barátnőim is részt vet-

tek a táborban.  

Fantasztikusan éreztem 

magam. 

Kósa Nikolett 3.b 

A nyári szünidei prog-

ram a Paca táborral 

kezdődött. Egy hét alatt 

gondolatban és alkotá-

sainkban Japánba re-

pültünk. 

Megtanultunk japán 

betűket írni, belekóstol-

tunk  japán ételekbe.  

 

Nagyszerűen éreztem 

magam, sajnos hamar 

eltelt az idő, és vissza-

repültünk Magyaror-

szágra. 

 

Nagy Benedek 3.b 

Minden estére jól kifá-

radtunk. 

Nagy Benedek 3.b 

A Paca tábort követte 

egy hétvégi gyors pako-

lás és készülődés, az-

tán irány Túrkeve! 

Alig vártam a programo-

kat, melyekről Edit néni 

már a tanév során me-

sélt. 

Lovagoltunk, úsztunk, 

teniszeztünk, korongoz-

tunk, hajókáztunk. 

Megérkeztünk a busz-

szal, és elfoglaltuk a 

faházakat. 

Mi voltunk az egyes 

faházban. 

Étteremben étkeztünk. 

Sokat strandoltunk, 

úsztunk. Jártunk teni-

szezni és lovagolni is. 

Kardos József Csaba 3. b 
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Az én vakációm 

Hol van az a nyár? 

Túrkeve 

tunk is. Sokáig fenn ma-

radhattunk minden este. 

Remekül éreztem magam. 

A családommal voltam 

Túrkevén, ahol nagyon jó  

volt a strandfürdő, már 

csak azért is, mert láttam 

egy sünit.  

Augusztusban jártunk 

Olaszoszágban, pontosab-

ban Monfalconeban. 

A szüleim vettek nekem 

három kenés fagyit, ugya-

nis ott nem gombócnak, 

hanem kenésnek hívják.  

Mindennap elmentünk a 

tengerhez, építettünk ho-

mokvárat is. 

Legén Tímea Szonja 3.b 

Júniusban Sopronban 

voltam a Mamámnál. Ép-

pen jó volt az idő, ezért 

bejártuk a környéket. 

Júliusban elmentünk a 

rocky táborba a Velencei-

tóra. 

Fürödtünk, versenyez-

tünk, csapatjáték is volt. 

Természetesen táncol-

Suliújság 

„Ott nem 

gombócnak, 

hanem 

kenésnek 

hívják.” 



Július 5-9-ig táborozni 
voltunk Balatonalmádi-
ban Szilvi nénivel és 
Orsi nénivel. Péntek 
reggel izgatottan in-
dultunk a Déli pálya-
udvartól. A kétórás 
vonatút után a sok 
bőrönddel elsétáltunk 
a szállásra, a Balaton 
táborba.  

 
Mivel nagyon meleg 
volt az idő, minden- 
nap elmentünk a 
strandra. Voltunk 
vízibiciklizni is, és a 
büfében megkóstoltuk 
a tipikus balatoni éte-
leket, a lángost, a 
hekket.  

A strandoláson kívül 
kirándultunk is. Egyik 
délután elmentünk 
Balatonfüredre, ahol 
egy másfél órás bala-
toni sétahajózáson 
vettünk részt. A hajó 
elment egészen a Ti-
hanyi-félszigetig. Na-
gyon szép volt a kilá-
tás. Ezután sétáltunk a 
kikötőben és a Tagore 
sétányon.  

Vasárnap elmentünk 
Balatonfűzfőre, a bala-
toni bobra. Útközben 
benéztünk Orsi néni 

szüleihez, ahol láttuk a 
kutyáját, Brúnót is. 
Orsi néni anyukájával 
a lányok palacsintát 
sütöttek nekünk. A 
bobpályához hosszú 
séta után érkeztünk 
meg, de megérte. 
Mindenki több mene-
tet mehetett a két pá-
lyán. Volt ott egy két- 
személyes hintóka is, 
ami nagyon megpör-
gette azokat, akik be-
ültek. Csak a legbát-
rabbak merték bevál-
lalni. Aki beült, a vé-
gén azt sem tudta, 
hogy hol van. Felmen-
tünk a kilátóba is, 
ahonnan gyönyörű a 
kilátás a Balatonra. A 
szabadidőparkban ki 
lehetett próbálni a fal-
mászást, a paintballt 
és az íjászatot is. Ez 
egy tökéletes nap volt. 

Az utolsó nap elmen-
tünk vitorlázni Alsóörs-
re. 4-5 fős csapatok-
ban próbálhattuk ki a 
vitorlást. Jó volt kicsit 
pihenni, lebegni a ví-
zen. Ezután etettük 
hattyúkat és kacsákat, 
és visszasétáltunk a 
szállásra. Nagyon so-
kat nevettünk (és inte-
gettünk a kamionok-
nak). 

Az esték sem teltek 
unalmasan. Erik több-
ször készítette elő a 
DJ felszerelést, tartot-
tunk  ny i tó -  és 
záróbulit is. Mindenki 

táncolt. Volt karaoke 
is, amikor együtt éne-
keltünk. Esténként 
Orsi néni és Szilvi néni 
nagy vetélkedőket is 
szervezett, vicces fela-
datokkal, nagyon jó 
volt.  Ha sokáig fent 
voltunk, másnap reg-
gel Orsi néni korán 
reggel zenés ébresztőt 
tartott, zengett a tá-
bor a Republic együt-
tes Jó reggelt kívánok 
kezdetű dalától. Ez 
mindenki számára em-
lékezetes marad. Az 
utolsó reggel különle-
ges tejszínhabos éb-
resztése pedig különö-
sen.  

Ennek az öt napnak is 
hamar eljött a vége, 
sajnos pakolni kellett, 
és elindulni haza. Na-
gyon sok élményben 
volt részünk, a dalírás 
Szilvi néninek, a rajz-
filmslágerek előadása, 
a sok viccelődés, és az 
oklevelek, amiket kap-
tunk.  

Ezt kár lett volna ki-
hagyni. A legjobb él-
ményünk Balatonal-
mádi volt. 

 

Keresztes Edina 6.b 

Nyári emlékek  
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„Zengett a 

tábor a 

Republic 

együttes 

dalától.” 

„Ezt kár lett 

volna kihagyni.” 



A tanév  elején az osztályok megválasztották a DÖK képviselőket :  

5.a : Bihari Bernadett, Lippai Bence 

5.b: Csata Szilárd, Cselyuszka Dávid 

6.a: Kovács Mercédesz, Yakob Jázmin 

6.b: Fekete Kíra, Keresztes Edina 

7.a: Badinszky Eszter, Kriston Tia 

7.b: Berecz Adrienn, Hart Alexandra 

8.a: Geiger Boglárka, Gyarmati Réka 

8.b: András Lili, Kincses Lili 

A DÖK alakuló gyűlésén megválasztotta vezetőit: 

DÖK elnöke: Gyarmati Réka, 8.a , a DÖK elnökhelyettese: András Lili, 8.b  

 

Szeptemberben megtartottuk „Az iskola hangja” válogatást. A felső tagozat min-

den osztályából érkeztek jelentkezők, akiknek egy szabadon választott és egy 

ismeretlen szöveget kellett felolvasniuk. A zsűri pontozta az olvasás pontossá-

gát, a hangsúlyozást és a magabiztos kiállást is. A döntés nehéz volt, végül az 

iskola hangja András Lili 8.b osztályos tanuló lett. Második helyen Madarász 

Fióna 8.a-s, és harmadik helyen  Kupsza Márk 5.c-s tanuló végzett.  

 

Október 4-én iskolarádiós műsorral emlékeztünk az aradi vértanúkra. A műsor-

ban az iskolai hangjai szerepeltek. 

 

Október 2-9-ig tartottuk az őszi papírgyűjtést. Néhány osztály nagyon szorgalma-

san gyűjtötte a papírt. Aki nem így tett, azt kérjük, hogy a tavaszi papírgyűjtés 

során igyekezzen jobban.  

 

Október 24-én megtartottuk a hagyományos Halloween vetélkedőt és diszkót. A 

DÖK egy meglepetés produkcióval is készült, megtanultál a Yilvis együttes The 

Fox című slágerét énekelni és táncolni. A próbák jó hangulatban teltek, nagyon 

sok nem DÖK-ös diák is csatlakozott a táncolókhoz. A tánc betanításáért köszö-

net Keresztes Edinának, András Lilinek és Kincses Lilinek. A főszerepet Csiszár 

Levi 5.b-s tanuló vállalta el, aki teljes erőbedobással megmutatta nekünk ho-

gyan táncol a róka. Az előadás nagy sikert aratott, köszönet minden résztvevő-

nek érte! 
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 A DÖK hírei 

Suliújság 

Az iskola 

összesen 10.736 

kg papírt 

gyűjtött. A 

versenyt alsó 

tagozaton az   

1. c, felső 

tagozaton a 6.b 

nyerte meg. 



Október 25-én iskolánk négy DÖK képviselője kerületi programon vett részt.   

A XIII. kerületi Gyermek- és ifjúsági Önkormányzat megrendezte az Itt vagyunk mi 

is! című diákfórumot. A programot  dr. Gyurkó Szilvia, a UNICEF Magyar Bizott-

ság alapítvány diákjogi igazgatója kezdte, aki a gyerekek alapjogairól tartott ér-

dekes előadást. Beszámolójából megtudhattuk, hogy a világ különböző részein 

milyen problémákkal kell a gyerekeknek szembenézniük. Ezt a GYIÖK képviselők 

előadása követte, akik a magyar iskoláról beszélte, kiemelve a tanulók jogait és 

kötelességeit. A programot kiscsoportos megbeszélések zárták, ahol a résztvevő 

diákok megbeszélhették egymással, hogy az ő iskolájukban milyen problémák 

jellemzőek, és azon gondolkodtak, hogy hogyan lehetne azokat megoldani. 

Jánosházi Orsolya 

érezte magát. Fél ötkor 

kezdődött a mulatság, 

körülbelül egyórás ve-

télkedővel.  Minden 

osztály nagyon ügyesen 

szerepelt, ám a győztes 

a 8.a lett. A DÖK-nek 

volt egy kis meglepeté-

se is, egy tánc, amely 

olyan jól sikerült, hogy 

máig is emlegetjük. 

Mindezek után jött a 

Az alsó tagozatosok a 

az őszi szünet előtti 

héten angolórákon ve-

hettek részt „rémisztő” 

játékokban, feladatok-

ban. 

 

A felső tagozatos osztá-

lyoknak idén is megren-

dezésre került a hagyo-

mányos Halloween buli. 

Mindenki nagyon jól 

diszkó. Nagyon jó volt a 

zene, a hangulat és 

minden más.  

 

Az volt benne csak 

rossz, hogy hamar vége 

lett. 
Badinszky Eszter 7.a 

 

   

 

Halloween 
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A Halloween  

bulin tartott 

vetélkedő 

győztese a  

8. a osztály 

lett. 



Vidra Gabriella: 

A fekete kő titka 

Az egész világon el-

kezd zuhanni a tanul-

mányi átlag, a gyere-

kek nagy része egyre 

rosszabb jegyeket 

visz haza. A főhőssel, 

Krisztiánnal pedig 

furcsábbnál furcsább 

dolgok történnek. 

Már azon sem lepő-

dik meg, hogy a csigái 

beszélnek hozzá.  

Krisztián elbeszéli a 

vele történt különös 

eseményeket barátai-

nak, akikkel koránt-

sem mindennapi és 

bonyolult próbákat 

kell kiállniuk.  

Ezután megkaphatják 

a Tudás Könyveit, 

melyek segítségével 

olyan hatalom birto-

kába kerülhetnek, 

melyről álmodni sem 

mertek. 

Érdekes, izgalmas, 

letehetetlen könyv. 

Olvasása közben úgy 

érezzük magunkat, 

mintha egy GIGANTI-

KUS történelemkönyv 

lapja közé csöppen-

tünk volna. 

Csizmadia Csongor 6.a 
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Rick Riordan: Percy Jackson  - Szörnyek tengere 

Olvasni jó! -Könyvajánló 

Októberi események 

Percyék ismét összefut-

nak Luke-kal, Hermész 

fiával, aki rosszban sán-

tikál. 

Ha kíváncsi vagy a rész-

letekre, olvasd el a köny-

vet, és nézd meg a fil-

met! 

 

Kovács Mercédesz 6.a 

 

 

A félvér tábor határai 

gyengék. Thália fája hal-

doklik. 

Percy Jackson és barátai 

kihajóznak a Szörnyek 

tengerére, és találkoz-

nak Kirkével majd Polüp-

hémosszal, akinél az a 

kincs van, mellyel meg 

lehet menteni Thália 

fáját. 

Suliújság 

„A könyvek 

laposak, de sok 

szárnyuk van, 

hiszen mindegyik 

lapjuk egy-egy 

szárnyacska. 

Mellékesen, 

akkor pedig az 

olvasás repülés 

is, és hoppá.” 



Szekeres Szilvi nénit faggattam, aki nagyon készségesen vála-

szolt a kérdéseimre. 

 

Milyen a 6.a osztály? 

Nagyon kedves, rendes, csupa szív gyerekek járnak ide. 

Kik a legjobbak  matekból eddig? 

Az idén Csongor, Pásztor Vili, Dávid és Bálint. Ők jeleskednek. 

Szereti a jelenlegi osztályát?  

Nagyon. (De ez titok, még elbízzák magukat.) 

Volt kedvenc osztálya? 

Mindegyiket szerettem. 

Mit szeret legjobban tanítani? 

Angolt. 

Milyen nyelvet tanult az angolon kívül? 

Tanultam oroszt, főiskolán németet, egy rövid ideig spanyolt is. 

Hol és milyen iskolákba járt? 

Zalalövőn jártam általános iskolába, majd a zalaegerszegi Kölcsey gimnázium speciális 

angol osztályában érettségiztem. Az ELTE Tanárképző Főiskola matematika-angol sza-

kán szereztem az általános iskolai tanár diplomámat, a Szegedi Tudományegyetem Böl-

csészkarán pedig angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár vég-

zettséget. 

Milyen tantárgyat kedvelt? 

Általános iskolában a magyar és az orosz volt a két kedvencem, majd gimnáziumban az 

angolt, az oroszt és a matekot szerettem legjobban. 

Diákként milyen zenéket hallgatott? Mit hallgat mostanában? 

Az Alphaville volt az első igazi kedvencem, aztán a U2 és a Kispál és a Borz, az Európa 

Kiadó következett, mostanában legtöbbet Quimby-t hallgatok, de nagyon szeretem 

Goran Bregovic zenéjét is. Meg persze sok számot, amire itt nincs hely, hogy felsorol-

jam… 

Miért a tanári pályát választotta? 

Kisgyerekkorom óta tanár szerettem volna lenni, nagyon szerettem az általános iskolai 

osztályfőnökömet. 

Miért pont angoltanár lett? 

Speciális angol osztályba jártam a gimiben, és nagyon szerettem az órákat, a tanárnőt, 

így nem volt kérdés, hogy az egyik szakom az angol lesz. 

Hogyan került az Eötvösbe? 

Éppen tízéves születésnapja volt az Eötvösnek, amikor a 13. kerületbe költöztem és 

megjelent egy cikk a kerületi Hírnökben az iskoláról, nagyon megtetszett, szerencsémre 

éppen akkor hirdettek itt angol szakos tanári állást, amit sikerült megkapnom. Nagyon 

örültem neki.  

Ki a kedvenc kollégája az iskolában? 

Sok kollégámat nagyon kedvelem, nehéz lenne választani... 

Köszönöm szépen a válaszokat, további jó munkát kívánok. 

Szilágyi Bernadett 6.a 

Kérdezz! - Felelek 
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„Tanultam 

oroszt, a 

főiskolán 

németet, egy 

rövid ideig 

spanyolt is.” 



Atlétika 

Szeptember 26-án részt vettünk a kerületi atlétikai váltóversenyen. A harmadik korcso-

portban két csapattal, a negyedik korcsoportban pedig egy csapattal versenyeztünk. Így 

összesen 30 gyermek képviselte iskolánkat. Más iskolához képest hátrányból indultunk, 

hiszen nekünk nincs atléta tanulónk, de mégis sikeresen szerepeltünk, mert az egyik 

csapatunk a negyedik helyen végzett. Nem adjuk fel, mert készülünk a tavaszi több pró-

ba versenyre, és célunk éremmel hazatérni.     

Frizbi 

Az idei tanévben iskolánkkal bővült a frizbivel foglalkozó intézmények köre. A gyerekek 

délutáni foglalkozások keretében ismerkedhetnek a korongsportok csapatváltozatával. 

Az edzéseket vezető Kertész Krisztina, testnevelő tanárral készítetett interjúból olvas-

hattok részletet: 

Mikor és hol találkoztál először az ultimate-tel? 

Érdekes, hogy már gimnazista koromban találkoztam vele, mikor az iskolai szünidőben amerikai 

oktatók jöttek angol nyelvtanfolyamot tartani a gimnáziumba. Délutánonként lementünk a Margit-

szigetre és frizbiztünk. Akkor még nem tudtam, hogy évekkel később oktatni fogom az ultimatet. 

Hogyan jött az ötlet, hogy az iskolában frizbis foglalkozásokat tarts? 

A nagyobbik lányom a Németh László Gimnáziumba bekerülve kezdett el frizbizni Vladár Marian-

nál, aki a kerületi továbbképzésen tartott egy bemutatót, sőt ki is próbálhattuk a játékot. Innen 

jött az ötlet, hogy milyen jó lenne nálunk is megismertetni ezt a sportágat a gyerekekkel.  

A cikk teljes terjedelmében olvasható: a Magyar Frizbi Szövetség honlapján: 

http://www.frisbee.hu   

            

 

 

Október 15-én ellátogatott hozzánk a Németh László Gimnázium frizbi csapata, akikkel 

egy közös bemutatóval egybekötött edzést szerveztünk.  

Vladár Mariann, a gimnázium testnevelője a frizbi szövetség és a válogatott keret tagja, 

aki évek óta oktatja diákjait erre a sportágra. Mi szeptember óta kezdtünk el foglalkozni 

a frizbivel 3.-4. és 5.-6. osztályban, ezért gondoltuk, hogy egy közös edzéssel a mi diák-

jaink is új ismereteket szerezhetnek, és talán még nagyobb kedvet kapnak a játékra. A 

foglalkozást az NLG-s diákok kezdték egy bemutató játékkal, hogy a kicsik is lássák, 

milyen egy igazi játék. Utána vegyes csoportokat alakítottunk ki a két iskola diákjaiból, 

és dobó és elkapó feladatokat adtunk nekik. A mi gyerekeink nagyon élvezték, hiszen új 

dobásokat is láthattak, amiket mi még nem próbáltunk korábban. Az edzés végét 

vonalfrizbivel zártuk. Miután a gyerekek egyaránt élvezték az újdonságokat és a közös 

edzést - azóta is a pattintott dobást próbálgatják-, úgy döntöttünk, hogy november 9-ére 

nyílt nap formájában egy bemutatót és egy újabb edzést szervezünk a gyerekeknek, 

ahova a mi gyermekeink szüleit és a debreceni frizbicsapatot is meghívjuk.  

Célunk, hogy a szülők is megismerjék az ultimate frizbit, hátha ők is kedvet kapnak csa-

ládi vagy baráti körülmények között a játékra.                                            

Kertész Krisztina 

Sporthírek 

„Nem adjuk fel, 

mert készülünk 

a tavaszi 

versenyre. 

Célunk éremmel 

hazatérni.” 

http://www.frisbee.hu/

