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Köszöntő 

Kedves Diákok! Kedves Olvasóink! Az alábbi 

kis történettel kívánunk mindenkinek nagyon 

szép, boldog, eredményekben, sikerekben 

gazdag új évet!  

A Jótündér mindenki számára hoz egy hófehér 

könyvet az év elején, mint az újrakezdés 

szimbólumát. Rajtunk múlik, hogy mi kerül be 

életünk kis könyvecskéjébe, kívánjuk, hogy sok 

szép dologgal írjátok tele a 2018-as naplótok hófehér lapjait! 

-archipelagos- 

A Tündér újévi ajándéka 
Írta: Emilie Poulsson 

Egy napon, amikor a két kisfiú éppen játszott, hirtelen egy Tündér 

jelent meg előttük és azt mondta nekik: „Azért jöttem, hogy újévi 

ajándékot adjak nektek.” Ezzel átnyújtott a gyerekeknek egy-egy 

csomagot és nyomban el is tűnt. 

Carl és Philip kinyitották a csomagokat és két gyönyörű könyvet 

pillantottak meg bennük. A könyvek lapjai olyan tiszták és fehérek 

voltak, mint a friss hó. 

Egy év múlva a Tündér újra megjelent a fiúk előtt. „Megint hoztam 

nektek egy-egy könyvet” – mondta, „az előzőeket azonban vissza kell 

vinnem Időapónak, mert ő küldte nektek őket.” 

„Nem tarthatom magamnál még egy kicsit?” kérdezte Philip. „Mostanában alig vettem elő. 

Szeretnék rajzolni valamit a következő oldalra.” 

„Nem” – mondta a Tündér; „Úgy kell visszavinnem, ahogy most van.” 

„Bárcsak még egyszer végignézhetném a könyvemet” – mondta Carl. „Mindennap csak egy 

oldalt tudok megnézni, mert amikor lapozok, szorosan összezáródnak a lapok, és soha többé 

nem tudom ugyanott kinyitni.” 

„Megnézheted a könyvedet” – mondta a Tündér, „és Philip is megnézheti az övét.” A Tündér 

meggyújtott két kis ezüstlámpát, és ahogy lapozta a könyveket, a lámpák fényénél a kisfiúk 

láthatták az oldalakat. 
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A gyerekek csak ámultak. Biztos, 

hogy ezeket a könyveket kapták 

egy évvel ezelőtt a Tündértől? Hol 

vannak az üres, fehér lapok, 

melyek pont olyan tiszták és szépek 

voltak, mint a friss hó? Az egyik 

oldal tele volt csúnya fekete 

pacákkal és firkákkal, az utána következő viszont egy kedves képet ábrázolt. Míg néhány 

oldal arany és ezüst színekben pompázott, addig másokat gyönyörű virágok díszítettek. 

Megint másokon bársonyosan fénylő szivárványok tűntek fel. Azonban még a legszebb 

oldalakon is voltak csúnya foltok és firkák. 

Carl és Philip végül felnézett a Tündérre. 

„Ki tette ezt?” – kérdezték. „Amikor először kinyitottuk, minden oldal fehér és üres volt; most 

meg nincs egyetlen szabad hely sem az egész könyvben!” 

„Megmagyarázzak néhány képet nektek?” – mosolygott a Tündér a két kisfiúra. 

„Nézd, Philip, ez a rózsaág akkor nyílt ki ezen az oldalon, amikor odaadtad a kisbabának a 

játékaidat. Ez a szép kismadár pedig - amelyik láthatóan teljes odaadással énekel-, csak azért 

kerülhetett erre az oldalra, mert másnap megpróbáltál kedves és aranyos lenni - veszekedés 

helyett.” 

„De miért van itt ez a paca?” – kérdezte Philip. 

„Az akkor került oda” – válaszolta a Tündér szomorúan, „amikor egyik nap nem mondtál 

igazat, és ez a másik, amikor nem fogadtál szót édesanyádnak. Az összes csúnya folt és firka a 

könyvetekben akkor keletkezett, amikor rosszak voltatok. A szép dolgok pedig akkor kerültek 

oda a saját oldalukra, amikor jók voltatok.” 

„Ó, bárcsak újra visszakaphatnánk a könyveinket!” 

– kívánta Carl és Philip. 

 „Azt nem lehet.” – mondta a Tündér. „Nézd csak 

meg! A dátum erre az évre szól. Most vissza kell 

tenni őket Időapó szekrényébe, de mindkettőtöknek 

hoztam egy új könyvet. Talán ezeket sikerül még 

szebbre festeni, mint az előzőeket.” 

Azzal el is tűnt magukra hagyva a fiúkat, kezükben 

az új könyveikkel, nyitva az első oldalon. 

A könyvek hátoldalán arany betűkbe foglalva ez állt: „Az új évre.” 
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Tanévnyitó 2017 

Kedves Diákok! 

Még biztosan mindannyian a nyári élmények 

hatása alatt álltok, és nem is igen akarjátok 

elhinni, hogy véget ért a hosszú szünet. De azért 

van pár jó dolog is ebben a mai napban, mert 

bizonyára örültök annak, hogy újra láthatjátok 

az ismerős arcokat, a hiányzó barátokat, 

osztálytársaitokat. 

Induljon számotokra ez az új iskolaév is azzal a 3 

nagyon fontos üzenettel, amit minden év elején 

elmondok, mégpedig azért, hogy minden reggel 

mosolyogva, jó érzéssel léphesse át tanár és diák 

egyaránt ennek az iskolának a küszöbét! 

1. Van egy rossz hírem, tanulni az idén is kell. Éppen 

ezért kérlek benneteket, engedjétek tanáraitoknak, 

hogy képességeiteket tovább fejlesszék, hiszen a ti 

hozzáállásotokon, jóindulatotokon is múlik, hogy 

fegyelem, figyelem van-e egy tanórán. 

2.Tanulmányaitokban és a sportban legyen köztetek 

tiszta és tisztességes a verseny! 

3. Az osztályaitokban és az iskolában kialakult közösségeket pedig ápoljátok, erősítsétek! 

Kívánom, hogy legyen derűs ez az iskola, de ugyanakkor rendet is várunk magatok körül is és 

a fejekben is! 

Kedves Kicsi Elsősök!   

A mai napon Ti vagytok a figyelem középpontjában, 

hisz Ti kezditek meg iskolai tanulmányaitokat!  

Nem ismeretlen számotokra az iskola világa, mert az 

elmúlt tanévben több alkalommal bekalandoztátok az 

iskola épületét. 

A mai naptól a tanulás és játék váltja majd egymást. 

Mindennap történik valami érdekes, amit esténként 



 

  ἀρχιπέλαγος 
„ARCHIPELAGOS”-SZIGETVILÁG 

A SZÉKES  FEHÉRVÁRI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 
ISKOLAÚJSÁGJA 

2. évfolyam, 1. szám 

„ARCHIPELAGOS”-SZIGETVILÁG 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 

ISKOLAÚJSÁGJA 
 

 
 

majd szívesen meséltek el szüleiteknek, testvéreiteknek, nagyszülőknek. 

Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat az iskolában, figyeljetek mindig a tanító nénik 

szavaira, hiszen ők is azt szeretnék, ha minél hamarabb elvezethetnének benneteket a 

számok, betűk világába. 

Ráczné Kálmán Anikó, tagintézmény-vezető 

Te szedd! 

2017. szeptember 15-én péntek délután az egész iskola részt vett az országos TE SZEDD! 

programon, melynek az a célja, hogy felhívja az 

emberek figyelmét a környezetünk védelmére. 

Délután megkaptuk a szemétszedéshez szükséges 

eszközöket: kesztyűket, zsákokat, majd elindultunk az 

iskola környékére, ahol nagyon sok szemetet tudtunk 

összeszedni. 

Volt köztük lámpabúra, újságpapír, cigarettacsikk, 

műanyagflakon. Csapatmunkában dolgoztunk, így 

szedtük tele a kukazsákokat.                                                                           

(Kiss Petra,5.A) 

Mi Hunorral együtt haladtunk előre az úton, ahol 

rengeteg cigarettacsikket 

találtunk. ezen kívül főleg 

papírt szedtünk össze. A szemétszedés kb. másfél óráig tartott, és a 

munkában kellemesen elfáradtunk. Jó volt látni, hogy a munkák 

eredményeként hogyan tisztult meg a környezetünk.                                                                                            

(Kulcsár Balázs, 5.A)  

A hátsó kapun át a Tolnai iskola felé indultunk. Ez a környék 

viszonylag tiszta volt, éppen ezért a Palotavárosi tavak felé vettük az 

irányt. Itt az egyik kisbolt mellett különösen sok papírzacskót 

találtunk. A panelházak közötti bokrokban pedig rengeteg sörösdoboz 

volt elhajigálva. A „fő fogásunk” egy lámpabúra, egy vasalódeszka és 

egy kályhacső volt. Őszintén nem hittem, hogy a környéken ennyi 

szemét van, mindenesetre örülök, hogy összeszedtük!                                                                                              

(Botos Bence, 6.B) 

Egy évben többször is lehetne ilyen programot szervezni, hogy az emberek megtanulják, 

ne szemeteljenek, és óvják, védjék környezetüket! 
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Honvédelmi napon voltunk 

Ebben a tanévben, szeptember 19.-én honvédelmi napon 

vett részt az egész felső tagozat. Pákozdra mentünk a 

katonai emlékparkba, ahol különböző feladatokat kellett 

megoldanunk. Megismerhettük a honvédségnél használt 

fegyverekkel, szokásokkal. Megtanultuk, milyen 

vezényszavakat használnak a katonák, és 

kipróbálhattuk, hogyan használják fegyvereiket. 

Nekem legjobban a lövészárok tetszett, melyen többször is végigmentünk. A lövészárok mellett 

volt egy kunyhóutánzat is, mely azt mutatta be, hogy hogyan is éltek itt a katonák és az 

őrmester a csata idején. Nagyon jól éreztem magam ezen a napon! (Domján Dominika, 5.A) 

Sok jó programban volt részünk. Az utolsó állomás különösen élvezetes volt, itt katonai 

parancsra kellett 

különböző 

feladatokat 

végrehajtani. több 

érdekes dolgot is 

kipróbálhattunk, 

mint például a repülő 

szimulátort, de 

nagyon sajnáltam, 

hogy csak rövid ideig „vezethettem”. 

Alkalmunk volt felvenni egy 30 kg-os zsákot, és egy gránát másolatát is a kezünkbe vehettük. 

Igazi, de persze nem megtöltött fegyvereket is megfoghattunk. A katona, aki ezen az 

állomáson mesélt nekünk, nem véletlenül vette nagyon komolyan, hogy: „A fegyvert, 

bármilyen állapotban van, nem fogjuk soha másra!’ 

Pihentetőül egy filmet is vetítettek nekünk, ahol érdekes 

ábrák, csatajelenetet bemutatásával mesélték el a pákozdi 

csata történetét. Az egyik helyen a huszárok életét 

mutatták be, és így megtudhattuk azt is, hogy a huszárok 

jó kiállású, helyes legények voltak, és akármerre jártak, 

mindig kaptak szállást. Mi lányok erre elkezdtünk 

mosolyogni, volt, aki nevetett is. (Érdekes módon ennél a 
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résznél néhány fiú felállt, és átadta a helyét a 

lányoknak.) 

Nagyon sok dolgot tanulhattunk a mai napon a 

katonák életéről. Remélem, hogy soha nem kell 

átélnem egyetlen háborús időszakot sem!                                              

(Huszár Virág, 6.B) 

Az első állomáson filmet néztünk a pákozdi csatáról. 

Szerintem nagyon érdekes volt, és nagyon tetszett. 

Megtanultam belőle, hogy a pákozdi csata az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc egyik jelentős csatája volt. 1848 szeptember 29-én a 

magyarokat Móga János, a császári erőket Jellasics József vezette és a magyarok vezettek.  

Egy másik állomáson megtanultuk, hogyan kell tartani egy szuronyt. Nekem az tetszett a 

legjobban, hogy olyan volt, mintha katonánk lennénk.                                 (Csilléry Kata, 5.A) 

Európai mobilitási hét 

Idén szeptember 16. és 22. között tizenhatodik alkalommal 

rendezték meg az Európai Mobilitási Hetet, melynek célja, a 

környezetbarát és fenntartható városi közlekedés 

népszerűsítése. Európa legnagyobb közlekedési-

környezetvédelmi kampánya évről évre népszerűbb 

Magyarországon, 2017-ben is több mint 200 település vett 

részt a programokban, amivel Magyarország - közel ötven 

ország versenyében- a harmadik helyen végzett. (forrás: 

http://emh.kormany.hu/) 

Minden év szeptember 22.-e a mobilitás napja. Ilyenkor az emberek megpróbálnak 

odafigyelni arra, hogy sokkal kevesebbet használják az autójukat. A városi rendezvények is 

ezt próbálják megerősíteni, ami idén a Várkörúton került megrendezésre. 

Több óvodás csoport, és általános iskolás részt vett a felvonuláson és a játékos vetélkedőkön 

is. Minden gyereknek egy alternatív közlekedési eszközzel kellett jönni (bicikli, roller, 

segway, görkori, stb.) erre az eseményre. A program során ismertették velünk a bicikli-

felszerelés legalapvetőbb kellékeit, és néhány fontos KRESZ szabályt is.  

 

A program végén egy nyereménysorsoláson is részt vehettünk, s a legszerencsésebb diák egy 

új rollerrel térhetett haza.                                                                             (Udvardy Ákos, 6.C) 

 

http://emh.kormany.hu/
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Iskolánk 5.C 

osztályának 

tanulói és a 

diákönkormányzat 

képviselői elhozták 

az Európai 

Mobilitási Hét 

zárónapján 

rendezett 

Autómentes Napra meghirdetett „2017 Legmobilisabb Osztálya” címet. Ugyanezen a 

versenyen a 4.A osztály harmadik helyezést ért el. Köszönjük a tanulók és a 

pedagógusok lelkes munkáját!       (forrás: https://www.facebook.com/telekisziget/; 

http://www.szigetu-szfv.sulinet.hu/kepgaleriak.html) 

 

Október 1. A zene világnapja 

Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO 

október 1-jét  a zene világnapjának nyilvánította. 

Mindez 1975-ben történt, azóta a világ minden 

pontján ezen a napon különös figyelmet szentelnek 

annak a csodának, amit zenének hívnak. 

Manapság alig tudunk olyan dolgot mondani, aminek 

ne ünnepelnék a világnapját, bár valójában a zenének 

nincs szüksége külön világnapra, hogy velünk legyen. 

Zenét belső ösztönzésre hallgatunk – világnap ide, 

vagy oda. 

A zene önmagában egy csoda: véges számú hang 

végtelen számú dallammá, hangulattá alakul át benne. A 

fülünkbe duruzsol az utcán, otthon, vagy éppen biciklizés 

közben, amikor szomorúak vagy boldogok vagyunk, amikor 

szépet, vagy elrettentőt érzékelünk. Hadd idézzem Kodály 

Zoltán szavait: „A zene az életnek olyan szükséglete, mint   a 

levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon 

hiányzik.” 

Ahogyan Yehudi Menuhin szorgalmazta a zene spontán megnyilvánulásait, úgy mi is a 

példáját követve arra kérnénk mindenkit, hogy énekeljünk el közösen egy dalt! 

Reiner Renáta és Csomós Ildikó tanárnő 

https://www.facebook.com/telekisziget/
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Állatok világnapja 

Október 4-én az állatok világnapján iskolánk vendégei voltak kedvenceitek. Az alsó 

tagozatos tanulók rajz- és kézműves kiállítással készültek a jeles napra. Az osztályokba 

beköltöztek a kisállatok, majd délután közös játékkal, énekkel folytatódott a nap. 

Reméljük, hogy a vendégként érkezett kutyák, cicák, nyulak, madarak és a többi kis 

kedvenc is jól érezte magát nálunk! (Forrás:http://www.szigetu-szfv.sulinet.hu/hirek,-

aktualitasok.html) 

 

Tappancs karácsonyi kalandja 

 

Megérkezett a december. Nagy pelyhekben hullott a hó a gyerekek legnagyobb örömére. 

Tappancs, a kis kóbor kutya szomorúan bandukolt az utcákon, mert 

nagyon éhes volt, és fázott. Egy park mellé érve megállt, és 

vágyakozva nézte, ahogy sok más kiskutya a gazdájával játszik a 

hóban. Semmi másra nem vágyott, csak egy szerető gazdira. A 

pocakja egyre hangosabban korgott, de ő szinte észre sem vette, csak 

a gyerekeket nézte, ahogyan vidáman hógolyóznak.  

Mindenki nagyon boldognak látszott, vagyis majdnem mindenki. Az 

egyik padon szomorúan ült egy idős bácsi. Tappancs arra gondolt, 

hogy kideríti, miért szomorú, mikor mindenki más jókedvű volt a 

parkban. Közelebb ment, majd leült, a pad melletti bokor elé. 

A bácsi kezében egy papírzacskó volt, amelyből nagyon finom illat 

áradt. Tappancsnak eszébe jutott, hogy aznap még semmit sem evett. 

Közelebb ment, majd még közelebb. A bácsi 

belenézett a kiskutya szomorú szemébe, majd 

elmosolyodott. Letört egy darabot abból a 

finomságból, ami a zacskóban volt, majd Tappancs 

felé nyújtotta, aki boldogan elfogadta.   

Másnap minden megismétlődött, majd újra és újra 

minden nap. Tappancs és az idős bácsi megszerette 

egymást. Befogadta a kiskutyát, és a karácsonyt már 

közösen töltötték a jó meleg kandalló mellett. 

Egyikőjük sem volt többé szomorú, mert mindketten megkapták a legszebb karácsonyi 

ajándékot: egy hű barátot. 

(Buday Tímea, 6.C) 
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Gólyaavatás 

2017. október 3-án került sor a gólyaavatóra, melyre mindegyik  

ötödik osztályos tanulónak egy kis jelmezes felvonulással kellett 

készülnie, valamint a nyolcadikosok előtt esküt kellett tenniük az 

alábbiak szerint: 

„Én…..fogadom, hogy mindig 

előreengedem a nyolcadikosokat, nem 

mondok rájuk semmi rosszat. 

Megtanulom a kötelező tanulnivalókat, 

és mindent megteszek, hogy jó utódja 

legyek a nyolcadikosoknak. Az itt 

elhangzottakat pedig megpróbálom teljesíteni!’ – reméljük 

sikerül megtartani ígéretüket, és bízunk abban is, hogy a félévi bizonyítványuk is hűen 

fogja tükrözni azt, hogy valóban megtanulták a kötelező tananyagot!     

(archipelagos) 

 

Mécsesek gyúltak 
 

Iskolánk 5.B osztálya látogatást tett a 

Székesfehérvár Helyőrségtörténeti 

Emlékgyűjteményben az aradi vértanúk 

emléknapja alkalmából.  

A város katonai életét bemutató kiállítás 

megtekintése előtt Pogány Gábor Benő szobrász 

Az aradi 13 című műve segítségével idézték fel a 

honvédő hősök emlékét. 

(forrás: http://www.szigetu-szfv.sulinet.hu/hirek,-

aktualitasok.html) 
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Október 6.  

Aradi vértanúk emléknapja 

Az aradi vértanúk a 12 magyar tábornok és ezredes 

voltak, akiket az 1848/49-es szabadságharc leverése 

után Aradon kivégeztek.  

Mindegyikük kilépett, vagy aktív császári-királyi 

tiszt volt, a szabadságharc végén a hadseregben 

egyikük altábornagyi, tizenegyen vezérőrnagyi, és 

egyikük ezredesi rendfokozatot viselt.  

Kossuth Lajos 1890-ben – az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében – Aradot a magyar 

Golgotának nevezte.  

Ugyancsak ezen a napon, október 6-án végezték ki Pesten az első magyar miniszterelnököt, 

Batthyány Lajost is. 

Lőpor és golyó általi halálra ítélték: Lázár Vilmos főtisztet, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő és 

Schweidel József tábornokokat. 

Kötél általi halállal halt meg: Lovag Poeltenberg Ernő tábornok,Török Ignác tábornok, 

Lahner György tábornok, Knezić Károly tábornok, Nagysándor József tábornok, 

Gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok, Aulich Lajos tábornok, Damjanich 

János tábornok, Gróf Vécsey Károly tábornok. 

Vécsey Károly büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai halálát. 

Vécseynek már nem volt kitől elbúcsúznia, ezért – a legenda szerint – Damjanich testéhez 

lépett, és megcsókolta annak kezét (bár ezt a korabeli források nem támasztják alá). 

Az aradi vértanúknak hatalmas tisztelet jár, mert képesek voltak életüket áldozni 

hazánkért!                                                              (Forrás: Wikipédia, Brittanica Hungarica) 

Kranabeth Máté, 6.B összeállítása 

Október 23. 

Iskolánkban ebben a tanévben rendkívüli osztályfőnöki óra keretében emlékeztünk meg 

az 1956-os szabadságharcról és forradalomról. Míg a 7. és 8. 

évfolyam a „Szabadság vihara”című filmet tekintették meg, a 

kisebbek virágot és mécsest helyeztek el a város különböző 56-

os emlékműveinél. Az aulában Csordás Katalin tanárnő által 

készített emlékkiállítást tekinthettük meg. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1z%C3%A1r_Vilmos_(ezredes)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dessewffy_Arisztid
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiss_Ern%C5%91_(alt%C3%A1bornagy)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Schweidel_J%C3%B3zsef
https://hu.wikipedia.org/wiki/Poeltenberg_Ern%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_Ign%C3%A1c
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lahner_Gy%C3%B6rgy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Knezi%C4%87_K%C3%A1roly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagys%C3%A1ndor_J%C3%B3zsef
https://hu.wikipedia.org/wiki/Leiningen-Westerburg_K%C3%A1roly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aulich_Lajos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Damjanich_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Damjanich_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9csey_K%C3%A1roly
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Horváth Piroska: Rezdült a föld – 1956 
 

           Október-csillagok hulltak nagy robajjal, 
           tankok dübörögtek hatalmas morajjal, 

ahol macskakövön forradalmár lépett, 
magyar lobogónak a szíve kiégett, 

 
reményük - szabadság és hit a hazának, 

nem bízni idegen, elnyomó szavának, 
hős forradalomnak vérben izzott lángja 

soha nem alszik ki - szívünkben szikrája... 

 

Teleki Blankára emlékeztünk 

2017. október 20-án emlékeztünk meg iskolánk névadójáról, Teleki Blankáról egy 

színdarab keretében, melynek főszereplői Sziksz Fanni 7.D 

és Tóth Fruzsina 4.C osztályos tanulók, mellékszereplői 

pedig Sinkó Milán és Horváth Roland voltak. A 

színdarabot Feketéné Lengyel Dominika írta és rendezte.  

Teleki Blanka halálának évfordulójára és névnapjára 

2 fiú: Iskola utáni programról beszélgetnek, hazafelé tartva. Focizni 
készülnek a térre.  
Fiú1: Én nem mehetek, még be kell fejeznem egy könyvet. 

Fiú2: Olyan izgalmas, hogy még focizni sem jössz? 
Fiú1: Kötelező… Az iskola névadójáról szól. 
A fiú otthonában 
(A Teleki Blanka című regénnyel a kezében fekszik, majd olvasás közben 
elalszik. Álmában megjelenik egy gyermek és anyja reformkori öltözetben.) 
Kislány: Miért kell nekem mindig tanulnom? Történelem, illemtan, 
nyelvtan… Olyan szép idő van, inkább játszanék! 
Anya: Nem is olyan régen még sok lány örülhetett volna, ha iskolába járhat! 
Kislány: Miért, régen nem kellett iskolába járni? 
Anya: A lányoknak nem. A gazdagabbak otthon taníttatták lányaikat.  
Kislány: Mikor változott ez meg? 
Anya: Volt egy nő, aki fejébe vette, hogy a lányok számára is lehetővé teszi, 
hogy iskolába járjanak, és ott tanulhassanak. 
Kislány: Ki volt ő? 
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Anya: Teleki Blanka. Egy híres asszony, Brunszvik Teréz unokahúga 
volt ő, akitől jó példát látott. Teréz alapította az első óvodát, amit 
Angyalkertnek nevezett el. Blanka ezt látva elhatározta, hogy 
leánynevelő intézetet nyit főúri leányok számára. Hiszen addig csak 
kevésbé művelt, idegen nyelvű nevelőnők tanították őket. Az édesapja 
is támogatta elképzelését: pénzt adott az intézet számára.  
Blanka kitűnő tanárokat szerződtetett, a Honderű című hetilapban 
meg is hirdette az intézet megnyitását.  A tanítványok „toborzásával” 
csak nagyon lassan tudtak haladni: az első évben, 1846-ban 
mindössze egyetlen növendékük volt: báró Puteáni Rózsa, Deák 
Ferenc keresztlánya. A következő évben azonban már tizennégy 
növendéke volt az intézetnek. 

A magyart és a történelmet Fejér Pál, a forradalomban viselt nevén Vasvári Pál, tanította, s a lányok rajongtak érte. 
Blanka titokban szerelmes volt a fiatal, művelt, haladó gondolkodású tanárba. 
A március 15-én kezdődő események azonban az intézetben folyó munkát is félbeszakították. 

Kislány: Mesélj még róla! Milyen volt, amikor még kislány volt? 
Anya: 1806-ban született a hosszúfalvi kastélyban. Két testvére volt: Emma 
és Miksa. Édesapjuk nagyon szigorú, visszahúzódó ember volt, aki ritkán 
fogadott vendégeket. A családi kastély kapujára is ezt írta: Jól él, aki rejtve 
ér. A tanult, művelt édesapa gyermekei számára is biztosítani akarta a 
legjobb nevelőket, akik gyakran váltották egymást a 
családnál, mivel az édesapa egyikkel sem volt igazán 
elégedett. Amikor lányai eladó sorba kerültek, az 
apjuk rájött, hogy nem akad kérőjük, ha nem járnak 
társaságba. Felesége nővérét, Brunszvik Terézt kérte 
meg, hogy vigye magával Blankát Pestre, és vezesse be 
a társasági életbe. 
Kislány: Ez nagyon izgalmasan hangzik!  
Anya: Igen, és a fiatal lány nagyon is élvezte az életet 

a nagyvárosban. Nagynénje szalonjában gyakran megfordultak írók, festők, pedagógusok, sőt 
még időnként maga Beethoven is. Blanka festészetet és szobrászatot tanult, és igen tehetségesnek bizonyult.  
Ebben az időben kapott kedvet az iskola alapításához, aminek a történetét már tudod. 
Kislány: Mi történt, miután bezárták az iskolát? 
Anya: A szabadságharc leverése után Blanka és legjobb barátnője, Leővey Klára, Pálfalvára, a családi kastélyba 
vonultak vissza. Itt bujdosó menekülteket bujtattak, és titkos levelezést folytattak Blanka húgával, Emmával. 
Éppen Brunszvik Teréz járt náluk látogatóban, amikor a rendőrség megjelent, és házkutatást tartottak. Blankát és 
Klárát Kufsteinbe vitték, ahol rendkívül nehéz körülmények között vészelték át a börtönéveket. Klára öt, Blanka 
hat év után szabadult. Az utolsó évet ugyan már Laibachban töltötte. 
Szabadulása után a húgához költözött Párizsba, ám hamarosan megbetegedett, és másfél év múlva, 1862-ben 
meghalt. 
Kislány: Szomorú történet egy csodálatos nőről! 
A fiú otthonában (Az ágyon fekvő fiú felébred.) 
Fiú: Szomorú történet egy csodálatos nőről! Ez a történet a suliban is ott van: a festmény az aulában!  
Büszkék lehetünk a névadónkra!                                                                              (Írta: Feketéné Lengyel Dominika) 
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Koszorúzás Teleki Blanka szobránál  

 
Teleki Blanka Emlékfutás 

Az idei emlékfutás nem előzmény nélküli. A tavalyi év tavaszán az intézmény 

fennállásának 140. és Teleki Blanka születésének 210. évfordulójára szintén 

váltófutással emlékeztünk meg.  

Teleki Blanka szülőházától indultak a vállalkozó kedvű futók a Partiumban levő Hosszúfalu 

(Satulung, Románia) községből, és 500 km futás után érkeztek meg az iskola udvarára. A 

programban 24 futó és 12 kísérő kerékpáros vett részt. Végül Székesfehérvár határától több 

százan csatlakoztak hozzánk, hogy együtt tegyék meg az utolsó kilométereket.  

A tavalyi futás szervezői úgy gondolták, hogy iskolánk névadójára úgy emlékezzünk, hogy, 

Párizsból Teleki Blanka sírjától a montparnasse-i temetőből szintén induljon egy váltóhutás. 

A váltások 10 kilométerenként történtek, minden résztávot két kerékpáros és egy futó teljesít. 

2017. október 14-én, szombaton délben ünnepélyes keretek között indult a staféta, és október 

21-én, szombaton érkeztek Székesfehérvárra. 

Összesen 1660 kilométert futottak a diákok és tanáraik, akiket az iskola udvarán vártunk, ahol 

záróünnepség keretében emlékeztünk meg névadónkról. 

Ráczné Kálmán Anikó, tagintézmény-vezető 

Interjú Ivanics László tanár úrral 

Az alábbiakban Ivanics László tanár úrral készült interjút olvashatjátok, aki szintén 

részt vett ezen a hatalmas megmérettetésen.  

Archipelagos: - Miért jelentkezett a Teleki emlékfutásra?  

Ivanics László: - Elsődleges motivációm a tavaly előtti emlékfutás volt, ami ugyebár az 

erdélyi Kővárhosszúfaluból, Teleki Blanka szülőházától a gimnáziumig tartott. Ennek én 

ugyan csak a befutóján vettem részt, mégis megfogott a hangulat, a fantasztikus fogadtatás. 

Ekkor döntöttem el, hogy ha lesz megint emlékfutás, akkor annak én mindenképp nekivágok. 

És lett.  
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Archipelagos: - Hogyan fogadta a családja, ismerősei ezt az 

ötletet, hogy nekivág ennek a távnak?  

Ivanics László: - Vegyes volt a fogadtatása. A családom 

természetesen bátorított, elfogadták az újabb bolondériámat. 

Nagyon sokat számított, hogy ők ’”elengedtek” és támogattak. 

Másfajta motivációt jelentett az, hogy a barátaim, kollégáim egy 

része nem igazán hitt bennem. Igaz ezt nem mondták, de a 

testbeszédükből, a lopott pillantásaikból az jött le nekem, hogy nem 

biztosak bennem. Ez rettentő mennyiségű plusz motivációt adott 

számomra, amit ezúton is köszönök nekik!  

Archipelagos: - Hogyan készült fel az útra, a futásra?  

Ivanics László: A felkészülés a futás előtt nagyjából fél évvel vette 

kezdetét. Először is le kellett adnom nagyjából tíz kiló zsírt, aminek 

a helyére pedig fel kellett szednem még néhány kiló izmot. Heti 

három futással terveztem, bár ezt nagyban nehezítette jó néhány körülmény (családi, 

munkahelyi elfoglaltságok, folyamatban levő építkezés). Májusban volt egy szintfelmérő 

futás, amin életemben először sikerült a tíz kilométert lefutnom.  Ez azt hiszem, sok mindent 

elmond a felkészültségemről. A nyáron aztán sikerült megalapoznom az állóképességemet, 

ami szerencsére már mindvégig kitartott. Edzeni általában éjszaka vagy hajnalban tudtam – ez 

mondjuk mint később kiderült, nagyon jól jött, hiszen a futásaim mindegyikét sötétben vagy 

ködben teljesítettem. Igazából csak az utolsó távomon és a befutón futottam nappal. Furcsa is 

volt.  

Archipelagos: - Volt-e Önben esetleg félelem, azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogja majd 

bírni az iramot? 

Ivanics László: - Abban biztos voltam, hogyha kiutazhatok, akkor bírni fogom. Ismerem 

magam, a csapatért bármint hajlandó vagyok megtenni. Ha kell, belepusztulok, de 

megcsinálom. És meg is csináltam. Tartani inkább a sérülésektől tartottam, mert a sok egyéb 

feladat mellett sajnos nagyon kevés időm volt aludni, és ilyenkor még nehezebben tud a 

szervezet regenerálódni – azaz könnyebben megsérül az ember.  

Archipelagos: - Milyen nehézségek léptek fel az út, 

szervezés, futás során? 

Ivanics László: - A szervezés nagyon profi volt, le a 

kalappal a tanárnők és tanár urak előtt. Nagy köszönet 

jár a sofőrjeinknek, akik végig nagyon jól tették a 

dolgukat, és maximálisan vigyáztak ránk! Ami 

számomra nehézséget jelentett, az a kevés pihenés, a 
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rendszertelen étkezés, és a sok autóban/buszban töltött idő volt. Volt olyan, hogy délelőtt  

beültem az autóba, este futottam, és csak hajnali kettőre értem vissza a szállásra. Ezek azért 

nehézzé tették a dolgot. Bár ugye azt tudtuk előre, hogy így lesz.  

Archipelagos: - Volt-e mélypont, és hogyan sikerült átlendülni rajta? 

Ivanics László: Ehhez egy idézetet hoznék magamtól, a „Majd holnap” című, jelenleg még 

csak facebookos blogomról. Igen, ez itt a reklám helye is.  

Mélypont 

Először csak a lábadban érzed. Azt hitted, hogy sokkal könnyebben fog menni. Egészen frissnek érezted 
magad, valószínűtlenül kipihent voltál. Elindulsz. Egy kilométer. Két kilométer. Három kilométer. Egyre 
fásultabb vagy, egyre kevésbé hajt előre a lábad. Próbálsz beszélgetni. Nem köt le. Próbálsz zenét hallgatni. 
Nem köt le. Kúszik be az agyadba, lassan, alattomosan. Nem fog menni. Ötödik napja futok, az ötödik 
éjszakám. Fáradt vagyok. Nem fog menni. Fokozatosan veszi át feletted a kontrollt. Elhiszed. Nem fog 
menni. Fel kellene adnom. Mit keresek itt? Mi értelme az egésznek? Hideg van. Köd van. Nem látsz 
semmit. Vagyis mégis: ott a tábla – többet kell futnod. Már megint nem tudtál róla, hogy többet kell 
futnod. Nem fog menni. Húz le az örvény, visz le a mélybe. Gúzsba köt lassan, átveszi az elméden az 
irányítást. Mintha dementorok tucatjai köröznének feletted, te pedig ott állnál dermedten, törött pálcával. 
Mintha minden szép és jó dolog eltűnne hirtelen. És csak a köd marad. Csak a köd. A köd. Marad. 

És akkor, valahol távolról meghallod. „Tanár úr, menni fog!”. Először nem hiszel neki. Morogsz, pufogsz, 
káromkodsz. Sajnálod magad, mert neked most nagyon rossz. „Tanár úr, menni fog!”. Ugyan menjen már, 
honnan tudja? Honnan veszi? Igaz, sokat papoltál neki a kitartásról, soha fel nem adásról, arról, hogy 
mindent meg kell tenni, ami tőlünk telik. Szép szavak. Hallod, ahogy a köd legyőzi őket. Ahogy 
visszapattannak. „Hajrá Tanár úr, már nincsen sok!”. Tudod, hogy füllent. Még vissza van a fele, a tested 
pedig úgy fest, nem engedelmeskedik neked. Hátra nézel. Rájuk nézel. Fáradtak, alig tudnak mozogni. 
Mégis mosolyognak. És hisznek benned. Bíznak benned. Nem adhatod fel. Értük kell megcsinálnod. Nem 
adhatod fel. És eldöntöd. És összeszorítod a fogad. És csinálod. A köd lassan eloszlik, az elméd lassan 
tisztul. Meg tudom csinálni! Muszáj lesz, miattuk. Meg tudom csinálni! A csapat számít rám. Meg tudom 
csinálni! Most kell odatenned magad. Ez az a pillanat. Meg tudom csinálni! Belül már kiabálsz. Meg 
tudom csinálni. Már csak néhány kilométer. Már csak néhány domb. Már csak néhány perc. Meg tudom 
csinálni!! Győzni fogok. Győzni fogunk. Meg tudom csinálni. És már látod a váltópontot. Már mindjárt 
ott vagy. Egy utolsó lapátot rádobsz. Még húsz méter. Még tíz méter. Még öt méter. Mindened fáj, de ez 
téged már nem érdekel. Mert sikerült. Mert megcsináltad. Mert megcsináltátok. Te és a többiek. Együtt. A 
csapat. 

A fáradtság elmúlik, a fájdalom megszűnik, a sebek begyógyulnak. De az élmény: az örökre megmarad. A 
diadal a tiéd, és örökre az is marad. A tiéd marad. 

Archipelagos: - Hogyan zajlott a megemlékezés Párizsban? 
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Ivanics László: - Futásunk megkezdése előtt volt 

a megemlékezés névadónk sírjánál. A párizsi 

Montparnasse-i temető a város méreteihez 

hasonlóan monumentális méretű – de szerencsére 

volt segítségünk a sír megtalálásában. A 

megemlékezésre csatlakozott hozzánk a 

magyarországi küldöttség, Szabó Gábor igazgató 

úr, Kiss Ildikó és Erős Beatrix tanárnők, és az első 

futónk, Gajda Péter tanár úr – illetve Teleki 

Blanka húgának élő leszármazottai is. 

A megemlékezés előtt felkerestük Teleki Blanka párizsi lakhelyét, ahol a Himnusz hangjai 

mellett koszorút helyeztünk el az ott lévő márványtáblán. Ezután mentünk a sírhoz, ahol 

kezdetét vette a bensőséges hangulatú megemlékezés. Elsőként itt is a Himnusz eléneklésével 

nyitottunk. Itt megállok egy pillanatra: én személy szerint nagyon szeretem azt, amikor ilyen 

alkalmakkor közösen, méltóságteljesen 

elénekeljük a Himnuszt, illetve a Szózatot. 

Sokkal őszintébben szól, sokkal átélhetőbb, mint 

mondjuk a különféle iskolai rendezvényeken 

kötelezően végig állt alkalmakkor. Úgy látom, 

hogy a diákok (de mi felnőttek is) ilyenkor 

érezzük át ezeknek a költeményeknek az igazi 

mondanivalóját, ilyenkor érinti meg lelkünket 

igazán az a közösségi érzés, amit úgy hívnak: 

magyarság. Teleki Blanka esetében pedig 

különösen igaznak éreztem a következő 

sorokat: „A nagy világon e kívül nincsen számodra hely”. 

A megemlékezés folytatásaként meghallgattuk a sajnos kórházban lévő Judit asszony 

beszédét, amit egy másik Teleki leszármazott, 

Anasztázia felolvasásában. Köszönjük a kedves 

megemlékező és bátorító sorokat, Judit 

asszonynak pedig ezúton is jobbulást kívánunk! A 

megemlékezés folytatásában Szabó Gábor 

igazgató úr mondott beszédet, majd Érsek Máté 

szavalta el Vörösmarty Mihály egy versét. Az 

ünnepség záróakkordjaként a Szózat hangjaira 

elhelyeztük koszorúnkat és a megemlékezés fehér 

virágait névadónk sírjánál. 

Archipelagos: - Melyik volt a legszebb pillanat az emlékfutás során? 
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Ivanics László: - A legszebb pillanatok? Minden váltás, amikor 

kiderült, hogy megint sikerült megcsinálnom. Az öröm, az 

ujjongás, ahogy tudtunk örülni a másik sikerének. A bulik a 

váltópontokon, az ugrálás a lámpafényben. Johny Däpp – a 

futóinduló. A beérkezés és a tömeg, ami várt minket. Az 

örömkönnyek, miután sikerült. És végül a közös tánc, a 

legvégén, a suli udvarán.     

Archipelagos: - Ha lesz máskor is ehhez hasonló 

alkalom, megpróbálja újra? 

Ivanics László: - Mindig is utáltam futni. Amióta 

beértünk, azóta egy métert nem futottam. Az erőnlétem 

romokban, a kilók szép lassan elkezdenek majd 

visszajönni. Szóval miért ne? Mikor indulunk? 

Archipelagos: - Köszönjük a beszélgetést, és a 

továbbiakhoz is sok sikert, jó egészséget kívánunk! 

Halloween a suliban 

Október 26-án az iskolánk angol szakos tanárai 

halloween délutánt szervezett a felső tagozatosoknak. 

Minden osztályból 4 fős csapatok indulhattak. A 

verseny két fordulóból állt: az ügyességi játékból és a 

tökfaragásból.  

A tanárok először angolul ismertették a feladatokat és a 

szabályokat, majd elkezdődött a játék. Minden feladat 

angolul volt megadva. Volt kincskeresés, elrejtett 

üzenetek, 

képdarabok felkutatása, melyből egy képet kellett 

kirakni, ha helyesen oldottuk meg a feladatot. Ezután a 

szókereső társasjáték és a keresztrejtvény feladataival 

kellett megbirkózni a csapatoknak. Utolsó feladatként 

egy ügyességi célba dobó verseny várt ránk, majd 

ezután következett a tökfaragás. minden csapat kapott 

egy tököt, kést és kanalakat, és nekifoghatott a 

tökfaragó versenynek. 

A mi csapatunk (Bence, Tomi, Dani, Máté) felosztotta a tökfaragás lépéseit: kivágtuk a tök 

tetejét, majd Dani kikanalazta a belsejét, Tomi megrajzolta, Bence és én (Máté) kifaragtuk. 
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A kifaragott tököket az aulában állították ki, majd másnap, a 

2. szünetben volt eredményhirdetés. A tökfaragásban ugyan 

nem jeleskedtünk, de a kincskeresésben a 4. helyezést értük 

el. Jómagam azonban annyira élveztem a tökfaragást, hogy 

otthon is készítettem egyet.                                           

                                         (Megyeri Máté és Botos Bence, 6.B) 

 

Mikulásbuli 

Ahogy minden évben, idén is megrendezésre került a Mikulásdisco. December első 

napján, 17.00 órakor nyitották meg a mulatságot. Először a DÖK elnöke, Szőnyi Erika, 

és a sulirádiós, Varga Zalán mondott néhány köszöntő szót, , majd felkonferálta az 5.A, 

5.B és az 5.C osztályokat, akik az osztályfőnökeikkel együtt mutatták be a hagyományos 

buli indító Mikulástáncukat más-más műfajban. 

Ezután aztán kezdetét vehette a BULI, Zalán, mint DJ 

állt a számítógép mögé, és lejátszotta a mai slágerek 

mindegyikét, de azért néhány régebbi szám is előkerült. 

A mi osztályunk ebben az évben is rendelt pizzát, 

amelyek időközben meg is érkeztek, és nagy 

lelkesedéssel el is fogyasztottunk. A buli 20.30-ig 

tartott, ezután pedig minden osztályba elkezdődött a 

takarítás… 

Úgy gondolom, egy újabb fergeteges eseményen 

vagyunk túl!                                                                                                     (Freschl Éva, 6.B) 

Advent 2017 

Iskolánk szép hagyományához tartozik, hogy advent idején közös gyertyagyújtást 

tartunk az aulában.  

Idén a 3.A osztály versekkel, közös énekkel, a 4.B 

osztály pedig a Luca napi szokások felelevenítésével 

járult hozzá a meghitt pillanatokhoz.  

A felkészítő tanár néniknek, Szili Anikónak és Rózsa 

Mariannak, valamint Reiner Renáta tanárnőnek 

köszönjük a munkáját! 
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A tavalyi évhez hasonlóan idén is szerepelt iskolánk a városi adventi műsoron, ahol az 

5.B osztály műsorát nézhették meg az érdeklődők. 

 

Idén is járt nálunk a Mikulás, sőt arra buzdította a kicsiket (5. osztályosokat), hogy az ő 

nevében keressék fel az intézmény legkisebbjeit, így az 5.A osztályosok meglátogatták az 

1.C osztályos tanulókat, előadták nekik a mikulástáncot, majd a kicsik vendégül látták a 

nagyobbakat, ahol mindenki jóízűen falatozott. 

 

Karácsonyi műsor 

Az idei karácsonyi műsor sokszínű lett, és egy kicsit eltért az eddigiektől. A műsor eleje 

visszanyúlt az adventi időszak elejére.  
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  Ezt a produkciót már láthatta néhány érdeklődő a 

Városház téri színpadon, amit az 5.B osztály adott elő. 

Műsoruk egy jeles ünnepet, a Miklós napi népszokást 

elevenítette meg. A tanulókat Gula Miklós szülő 

készítette fel Danka Attila tanár úr segítségével. 

A produkcióról annyit kell tudni, hogy főleg a 

Dunántúlon, és magyar nyelvterület északi részén volt 

ismert a mikulásjárás. Miklós püspök 

megszemélyesítője az ünnep előestéjén kíséretével 

együtt betért olyan házakba, vagy a fonóba, ahol 

gyerekek, vagy fiatal lányok vannak, és ott 

vizsgáztatja, imádkoztatja, majd tudásuk és 

viselkedésük szerint jutalmazza, vagy virgáccsal, 

illetve sokszor a kíséretében lévő ördöggel fenyíti őket. 

Miklós napján a legények bekormozott arccal, 

kifordított bundában láncot csörgetve ijesztgették a 

gyerekeket, illetve a nagyobb lányokat. Innen 

származik Dunántúlon a játék „láncos Miklós” elnevezése. 

Az idei esztendőben éppen december 24.-re, esik az adventi gyertyagyújtás 4. vasárnapja. 

Emiatt az iskolai koszorú 4. gyertyáját is most gyújtották meg, melyhez az ünnepi hangulatot 

a 3.A osztályos tanulók adták. 

 Iskolánk énekkarosai immár második alkalommal 

énekeltek a városi Kisangyalok karában az első 

adventi vasárnapon. Produkciójukat betanította 

Hajzer Miklósné Kati néni, és Reiner Renáta 

tanárnő. 

E szent ünnepet Ady Endre szavaival köszöntötte 

Bogáthy Balázs, 8.C osztályos tanuló. Felkészítője 

Csomós Ildikó tanárnő volt. 

Az ünnepséget az iskolánk tanáraiból szerveződött kórus zárta. 

Hajzer Miklósné, tagintézmény –vezető helyettes  
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A tantestület meglepetés éneke a gyerekeknek 

 

 

Velünk történt 

A Láthatatlan kiállításon jártunk 

Októberben és novemberben több osztály is ellátogatott Budapestre a Láthatatlan 

kiállításra. Az ott tapasztalt élményekről két 

diákunk számol be. 

Október közepén osztálykirándulásra mentünk. 

Többféle programot is terveztünk, de az egész osztály 

legnagyobb izgalommal a Láthatatlan Kiállítást várta. 

Egy hétfő reggel vonattal elutaztunk Budapestre. 

Délelőtt a Budai várban időztünk, majd délután 

mentünk a Láthatatlan Kiállítást megnézni. Ott azzal 

ismerkedtünk meg, hogy milyen lehet egy vak ember élete. 

Kipróbáltuk a Braille-írást: mindenkinek le kellett írnia a nevét egy géppel, amit az  

„lefordított”, és aztán egy vak néni le is olvasta azokat. Később bementünk egy sötét 

helyiségbe és megpróbáltunk közlekedni egy konyhában, fürdőszobában, „kint a városban”, 

„a természetben” és egy „faházban”. Még különféle tárgyakat, berendezéseket is 

tapogathattunk. Beszélgettünk a vakvezető kutyákról, meg arról, hogyan vásárolnak a vakok 

stb. A látássérültek számára kialakított sétabotokat is 

használhattuk egy másik, direkt ehhez kialakított 

területen. Bár minden program nagyon izgalmas volt, de a 

Láthatatlan Kiállítás még izgalmasabb és érdekesebb. Jó 

lenne, ha minden ember legalább egyszer találkozna 

ezekkel a dolgokkal.  

Nekem nagyon tetszett ez a nap. Kár, hogy olyan hamar 

elrepült az idő!    (Buday Tímea, 6.C) 
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Élet a sötétben 

Egyszer csak kinyitották az ajtót, elindultunk a 

folyosón, majd egy ajtócsukódással kialudt a fény. 

Megszólalt egy férfihang. Megijedtünk, mert nem 

láttuk és hirtelen jött, de aztán kiderült, hogy ő csak a 

túravezetőnk. Egy idősebb bácsi volt, aki élete során 

vakult meg, így sokat tudott nekünk arról beszélni, 

hogy milyen volt, amikor egyik pillanatról a másikra 

elveszítette a látását. Nem láttam, de a hangja alapján 

nagyon szimpatikus volt. 

Bemutatkozás közben nagyon rosszul voltam, hogy nem láttam semmit, és már úgy volt, hogy 

kimegyek. Végül erőt vettem magamon, és eldöntöttem, hogy maradok.  

Elindultunk a „semmibe”. Először beértünk egy 

konyhába. Ott a tárgyakat kellet kitapogatni. 

Találtam csapot, gáztűzhelyt és még egy 

mikrohullámú sütőt is. Onnantól tényleg 

elvesztem, egyszerűen nem éreztem magam 

önállónak. Nem mertem menni még úgy sem, 

hogy a társam kezét fogtam. Valahogy 

megérkeztünk a fürdőszobába, ahol beleütköztem 

egy mosdóba. Ott egy kicsit beszélgettünk a 

bácsival közlekedésről, a fehér bot használatáról, 

a kutyáról és hasonló dolgokról. Majd kiléptünk 

az utcára. A hangok zavaró tényezők voltak, 

végül átértünk a zebrán. Utána az erdőbe értünk. 

Megtapinthattuk a fák törzsét, átkeltünk egy kis hídon, végül betértünk egy erdészházba is. 

Túránkat egy büfében zártuk, ahol még vásárolni is lehetett, sötétben!  

Amikor kifelé indultunk, a vezetőnk utolsó mondata belém égett: „Látjátok, én most kinyitom 

az ajtót, és újra látni fogtok… én viszont nem.”  

Mostantól nagyobb tisztelettel tekintek a látássérült emberekre!                     (Dénes Léna 6.A) 

 

A Szózat ünnepe 

„A Vörösmarty Színházban idén is megünnepelték második nemzeti énekünk 

megírásának évfordulóját. A 181 éve született Szózatot 245 székesfehérvári diák szavalta 
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el a nagyszínpadon, az év utolsó bemutatója, 

az „Isten pénze” című musical bérletes 

közönsége előtt. 

1836 decemberében írta meg Vörösmarty 

Mihály a Szózatot. E jeles alkalomból, a tavaly 

indult kezdeményezést folytatva kedden 245 

diák szavalta Vörösmarty sorait a teátrum 

színpadán. Dr. Szikora János igazgató 

köszöntötte a közönséget. Mint mondta, 

hagyományt szeretnének teremteni ezzel a 

közös szavalással Székesfehérvárról indulva a 

Kárpát-medencében. „A Szózat születése legyen a 

Magyar Hazaszeretet Napja, amikor valamennyi 

magyar nyelven játszó színházban elhangzik a 

színpadokon százak és ezrek tolmácsolásában 

Vörösmarty halhatatlan remekműve.” 

Az Isten pénze musical bemutatójára érkezett 

közönség nagy tapssal köszönte meg a lélekemelő 

előadást.” 

(Forrás: https://www.szekesfehervar.hu/kozel-haromszaz-diak-szavalta-a-szozatot-a-

vorosmarty-szinhazban, fénykép: Simon Erika) 

 

Idősek világnapja 

Az ENSZ közgyűlésén 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek 

világnapjává, azóta minden évben megemlékezünk a Földön élő 

mintegy 600 millió 60. életévüket betöltött emberről, köztük 

Magyarország több mint kétmillió szépkorújáról.  

Az idősek világnapja tehát az ő tiszteletükről szól. Nekem is sokat jelent 

ez az ünnep, hiszen ha a szüleim nincsenek otthon, akkor a nagyszüleim 

vigyáznak rám. Sok dolgot szoktam velük csinálni, pl.: fagyizni, 

játszani, mesét és sorozatot nézni, tollasozni, társasjátékozni, 

https://www.szekesfehervar.hu/kozel-haromszaz-diak-szavalta-a-szozatot-a-vorosmarty-szinhazban
https://www.szekesfehervar.hu/kozel-haromszaz-diak-szavalta-a-szozatot-a-vorosmarty-szinhazban
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barkácsolni, fát vágni, kertészkedni, biciklizni, diót 

és gyümölcsöt szedni, csavarogni, fát hordani, 

állatokat etetni, vagy főzni és palacsintát sütni.  

Számtalan érdekes helyre elvisznek, és mindig 

elhívnak a Kislángi Nyugdíjas Egyesület 

kirándulásaira. Örömmel hallgatom a történeteiket a 

régi szép napokról, és anya gyermekkoráról.  

Én szívesen segítek nekik, tisztelem és szeretem 

őket. Fontos, hogy ne csak az idősek világnapján 

gondoljunk rájuk, hanem minden nap! (Kiss 

Marcell, 5.A) 

Azért ünnepeljük az idős embereket, mert sokat segíthetnek nekünk fiataloknak, önkéntes 

munkájukkal, nagy élettapasztalatukkal.  

Saját családunkban, ismerőseink között is élnek idős 

emberek, pl. a nagyszüleink, vagy a keresztszüleink. 

Nekem sajnos már csak az egyik nagymamám él, aki 

Agárdon lakik. A szünetekben sok időt töltünk együtt. 

Sokat tanulok tőle, elmeséli a múltban történt 

dolgokat, emlékeket. Megtanított több – már ma rég 

elfelejtett játékra is. Mindig nagyon finomakat süt, 

főz, és jól tud varrni. Ha valami gondom, bajom van, hozzá mindig bizalommal fordulhatok, 

mert meghallgat, és tanácsot ad nekem. 

Az idősek tisztelete azért nagyon fontos, mert ők már sokat dolgoztak, sok tapasztalatot 

szereztek, és nagyon szeretnek bennünket. Emiatt is fontosnak érzem, hogy tiszteljük az 

időseket, és megfelelően ünneplejük őket ezen a jeles napon! (Kulcsár Balázs, 5.A) 

Szívátültetés világnapja 

Az orvostudomány régi vágya, - hogy egy beteg, gyógyíthatatlan szívet egy egészségessel 

pótolja – sokáig váratott magára.  

Az első sikeres szívátültetést Christian Barnard fokvárosi orvos hajtotta végre 1967-ben. A 

beteg 18 nappal élte túl a műtétet. Hazánkban Schwartz Sándor kapta az első szívet. 

Érdekesség, hogy a másodikat egy székesfehérvári(!).  
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A magyar orvosok célja legalább évi 70 

sikeres beavatkozás végrehajtása lenne. 

Maga a műtét technikailag egyszerű(nek 

tűnik): „mindössze” négy nagy eret kell 

egyesíteni a beültetéskor. Műtét után fontos 

még a gyógyszeres kezelés, az idegen szív 

kilökődésének veszélye miatt.  

A beültetett szíveket olyan 

embertársainknak köszönhetjük, akik pl. balesetben hunytak el, de a szívük alkalmas volt 

beültetésre. Őket hívjuk donoroknak. 

Mindnyájan sokat tehetünk azért, hogy szívünk egészséges maradjon: változatos és 

egészséges táplálkozással, rendszeres mozgással és a dohányzás elkerülésével. 

(Kassai Zsombor, 6.B) 

A rádiózás világnapja 

A magyar rádiózás napját december 1-jén, ami 1925 óta létezik. Ezen a napon du. 5 

órakor felavatták a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt-t.  

Este 8 órakor indult meg a folyamatos műsorsugárzás avatóünnepséggel, majd 

hangversennyel. A megnyitón Démény Károly 

államtitkár rádión keresztül szólt a hallgatókhoz a 

Rákóczi út 22. szám alatt lévő stúdióból három 

nyelven: magyarul, angolul és franciául. A rádiózás 

akkor csak heti 50 óra volt! 

A technika fejlődése nem ismert határt, és a rádió 

megjelenése nagy előrelépés volt az emberiség 

számára. Miért is jó a rádiózás? Az ember, amikor egy 

szürke hétköznap reggel elindul az autóval valahová, 

jólesik hallgatni a híreket, vagy a heti slágerlistát, és 

jó tudni azt is, hogy hol van éppen forgalmi dugó, vagy baleset, hogy el tudjuk kerülni azt. 

Ez a nap azért is fontos, már csak azért is, hogy észrevegyük, nem csak a XXI. század 

technikája szuper! (Forrás: Wikipédia)                                                            

(Freschl Éva, 6.B) 
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Luca napi szokások 

Luca nap december 13-án van, és több népszokás fűződik hozzá. 

Régen tilos volt fonni, sütni, mosni, sőt az asszonyok még tüzet sem 

gyújthattak ezen a napon. 

Nem volt ajánlatos Luca napján kölcsönadni sem, mert a hiedelem 

szerint az elkért dolgok boszorkányok kezébe kerülhettek. 

Luca napját magyar nyelvterületen „gonoszjáró napnak” is nevezték, mert ezen a napon 

különösen a boszorkányok rontása ellen kellett védekezni.  

A Luca nap legelterjedtebb, és talán legismertebb szokása a lucaszék készítése. Ehhez 13 féle 

fát használnak, és 13 napig dolgoztak rajta. „Szigorú” szabálya volt annak is, hogy melyik nap 

lehetett megcsinálni. A széknek olyan erősnek kellett lennie, hogy egy férfiember súlyát 

megtartsa. December 25-én a készítőjük a kabátjuk alatt csempészve 

vitték be a templomba, és amikor éjfélkor felálltak rá, meglátták a 

boszorkányt. Ezután elfutottak előle, és mákot szórtak maguk után, 

mert a boszorkány csak úgy mehetett utánuk, ha a mákszemeket 

egyesével felszedegette. 

Hogyha esetleg mosás, vagy sütés után 

jönnénk rá, hogy ma Luca napja van, azt 

ajánlom, hogy kend be az ajtó bal oldalát 

fokhagymával, a jobb oldalába pedig szúrj 

egy kést. A seprűt vagy a porszívót – hátha modernizálódott a 

boszorkány – rejtsd el jól, nehogy felszállhasson rá, és utolérhessen 

Luca!                                                (Szabó Flóra, Huszár Virág, 6.B) 

Könyvajánló –mert olvasni jó! 

Kertész Erzsi: A Panthera 

Nem tartom magam könyvbúvárnak, de be kell vallanom, ha jó könyv kerül a kezembe, 

akkor azt nem tudom letenni. 

A szüleimtől sok könyvet kapok, főként kortárs magyar íróktól. 

Kertész Erzsébet műve a Panthera (1. rész A hógömb 

fogságában; 2. rész: A küldetés), izgalmakkal, élményekkel , 

fordulatokkal teli regény. A szövegen kívül az illusztráció is nagy 
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hatással volt rám. 

A történet egy nem létező hegyről, a Pantheráról szól, amit a szerző 

talált ki. Miért pont ez a hegy? Mert a legbelsejében értékes kőzetek 

találhatók. Ezeket akarta megszerezni magának Dr. Meredek Johuny. 

Mivel a hegy eredeti méretében megmászhatatlan volt, Meredek célja 

eléréséhez egy gép segítségével lekicsinyítette azt, és vele együtt 

áldozatait is: hat kamasz korú gyermeket. Az egyik szereplő neve 

Kismukk, és az ő szemszögéből ismerhetjük mega történetet. Mindent 

tőle tudhatunk meg, és ő az, aki mindenről diagramot és vázlatot 

készít. Megismerhetjük a többi szereplőt is, mint pl. Virágot, aki 

mindenért sír, Vincét, aki nagyon okos, és Noémit is, aki mindenki szerint buta és 

életképtelen – de az én véleményem szerint ez nem így van. 

Bár a történet egy ártatlan hegymászó szakkörnek indult, egy hatalmas kaland kerekedet 

belőle. Nagy nehézségek árán a fiatalok kiszabadultak a hógömbből, leleplezték Meredeket, 

és kitüntetést kaptak az ügyességükért. 

A második részben kiderül, hogy Pantera mégsem egy lakatlan hegy, és a gyerekek újabb 

izgalmak elé néznek, és a kalandok most sem érnek véget!                     (Pance Bendegúz, 6.B) 

Liz Picho: Tom Gates: Az én csúcs szuper világom 

A történet főhőse Tom, egy ötödik osztályos tanuló, és az ő iskolában eltöltött első 

félévének a történetét mutatja be a könyv jópofa rajzokkal és nevettető szöveggel. 

Tom mindent elkövet, hogy a lehető legkönnyebben tudja megélni a mindennapjait: a lehető 

legkevesebb házi feladat megírása, nővére idegesítése, a házimunka kerülése, magyarázkodás, 

stb….jellemzi őt. 

Az elkerülő hadműveletek sokkal több energiát 

emésztenek fel, mint maguk a feladatok, de így 

viccesebb és érdekesebb lesz a történet is. Tom az 

olvasó számára is szerez nehéz perceket, 

izgulhatunk értre, de aztán mindig sikeresen 

kikeveredik a bajból. Szereti a szüleit, a testvérét 

is, és rajong a zenéért is.  

Ez egy igazi fiús könyv, srácokról szóló történet, melyet a 10-14 éves korosztálynak ajánlom 

a figyelmébe. 
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Nekem a könyvben Tom személyisége tetszett. Tudom, hogy a történetben voltak túlzások, de 

amikor olvastam, teljesen bele tudtam magam élni Tom világába. Ez egy igazán humoros 

történet, vicces rajzokkal kiegészítve, jómagam is sokat nevettem a történet olvasása közben.  

(Megyeri Máté, 6.B) 

Egy Ropi naplója 

Az én kedvenc könyvem igazából egy könyvsorozat, melynek a címe: Egy ropi naplója. 

Szerzője Jeff Kinney, melyet a Könyvmolyképző Kiadó adott ki. Az első rész 2014-ben 

jelent meg, és rögtön népszerűvé vált. A részek évente követték egymást. 

Úgy tudom, eddig 10 könyv jelent meg, illetve a „Csináld magad” napló. A könyvek 

főszereplője egy fiú, Greg Heffley, aki gyenge, vézna, vékony testalkatú gyerek, épp ezért 

kerüli a konfliktusokat, verekedéseket. Csavaros észjárású, a szülei által rákényszerített 

szabályokat próbálja kikerülni. Az iskolában, 

otthon, a szabadidejében, a szünetben történteket 

úgy írja le, mintha naplót vezetne. 

Megismerhetjük apukáját, aggódó anyukáját, 

idegesítő kistestvérét, laza nagytestvérét, barátait 

és az ellenségeit. A történetek nagyon viccesek, 

én sokat nevettem rajtuk. Nagyon tetszettek a kis 

rajzok, olyanok, mint a képregényekben. 

A sorozatot ajánlom mindenkinek, aki szereti a 

vicces történeteket, és szeretné beleélni magát 

egy iskolás fiú történetébe.                                                                             (Szabó Bálint, 6.B) 

Dan Brown: A Da Vinci-kód 

Ha igazán izgalmas olvasmányra vágysz, olvasd el ezt a kalandokkal és rejtélyekkel 

átszőtt könyvet. 

Főhőse a nemzetközi szimbólumok szakértője, Longdon professzor. A 

regény cselekménye Jézus személye, titokzatos társaságok és a Szent Grál 

körül bonyolódik.  A főhős fordulatos és izgalmas kalandok közepette jut el 

a rejtély megoldásáig, amit természetesen most én sem árulok el.  

A regényből nagysikerű mozifilm is készült, Tom Hanks főszereplésével. A 

kritikusok szerint a regény tekinthető a Harry Potter felnőtt változatának is. 
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A cselekmény dinamikáját a nagy tudású professzor egyik kalandból a másikba sodródása 

teszi igazán érdekessé. Fontos megemlíteni, hogy a titkok és rejtélyek nagy része Da Vinci 

műveihez és alkotásaihoz kapcsolódnak.  

Nekem különösen tetszett a könyvben szereplő titkos társaságok bemutatása. A regény 

befejezése hű marad az előzményekhez: mindig talányos, ködbe vész.  

A krimit ajánlom mindenkinek, aki szereti a kalandokat, titkokat, izgalmakat, és elmúlt 

legalább 12 éves.                                                                                       (Kassai Zsombor, 6.B) 

Új év, új lehetőség 

Valaki jön - de te nem veszed észre! 
Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol! 

Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását! 
Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy! 

Valaki nálad lakik - de te kidobod őt! 
Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz! 
Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki! 

Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet! 
Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt! 

Valaki végtelenül ráér - de veled sosem lehet beszélni. 
Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy! 

Valaki jön - de te csak magadat látod! 
Amíg csak jön - mindig megváltozhatsz! 

Az újrakezdésre, a változásra mindig van lehetőség! 
Sőt, szükség is van rá. 

Te miben változtat ebben az évben? Miben akarsz 

fejlődni, jobb lenni?
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