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Akikre büszkék vagyunk 
  

 

 

 

 

 

Matematika 

Verseny Verseny neve Helyezés Tanuló neve Osztály 

Kistérségi 
Zsámbéki-medence 

kis matematikusa verseny 

3. Dósa Dániel VI. b. 

5. 
Gergely Simon V. 

Lányi Lili VIII. 

Megyei 
Bolyai Matematika Csapatver-

seny 

31. 

Apostagi Csanád 

V. 
Dávid Barnabás 

Gergely Simon 

Király Dominik 

43. 

Geiszt Annamária VI. a. 

Lauthán Kitti VI. a. 

Leiszt Vince VI. b. 

Rácz Villő VI. a. 

Kémia 

Verseny Verseny neve Helyezés Tanuló neve Osztály 

Országos Lilavegyész 
Döntőbe 
jutottak 

Lányi Lili VIII. 

Szabó Benedek VIII. 

Kükedi Liliána VII. 

Vajda Zalán VII. 

Természettudomány 

Verseny Verseny neve Helyezés Tanuló neve Osztály 

Országos 

Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny  

8. 

Csabai Áron 

VI. b. Dósa Dániel 

Izményi Ákos 

Megyei 

1. 

Csabai Áron 

VI. b. Dósa Dániel 

Izményi Ákos 

2. 

Lányi Lili 

VIII. 
Büki Boglárka 

Hegedüs Donát 

Szabó Benedek 

5. 

Frucht Adél 

VII. 
Kazinczy Maja 

Stefanits Zorka 

Debreczi Csongor 
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Megyei 
Bolyai Természettudományi 

Csapatverseny  

7. 

Frank Alíz 

VII. Zolnai Viola 

Budai Ágnes 

Vajdai Zalán 

22. 

Bangó-Vincze Melinda 

VI. b. Koleszár Anna 

Valkár Lilla 

Apáthy Panna VI. a. 

26. 

Paál-Koroknai 

VI. a. Lauthán Kitti 

Geiszt Annamária 

28. 

Tóth Bátor 

V. Nagy Bertalan 

Mező Dávid 

Országos 
Zöld Okos Kupa 

11. 

Csuba Nimród 

VIII. Lőrincz Márton 

Szabó Benedek 

13. 

Büki Boglárka 

VIII. Lányi Lili 

Hegdüs Donát 

Herman Ottó Verseny 3. Vajda Zalán VII. 

Magyar 

Verseny Verseny neve Helyezés Tanuló neve Osztály 

Megyei Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny 
33. Hartwig Anika V. 

60. Geiszt Annamária VI. a. 

Területi Vers- és prózamondó verseny 
4. Geiszt Annamária VI. a. 

5. Vajda Zalán VII. 

Fitness 

Verseny Verseny neve Helyezés Tanuló neve Osztály 

Országos SFS Magyar Bajnokság 
1. 

Rékasi Zsuzsanna VI. b. 

Stefanits Zorka VII. 

1. Rékasi Zsuzsanna VI. b. 

Pinho Kovács Krisztián Hip-hop Streetdance 

csapat 1. helyezés 
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Alsó tagozat 
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      A határtalanul program keretében a 7. és a 8. évfolyam ellátoga-

tott a határon túli területekre, hogy megismerjék a magyarság törté-

nelmét.  

     1.nap  Május 18-án reggel búcsút vettünk a szüleinktől és elindul-

tunk a buszunkkal. Jó pár órás útnak néztünk elébe. Az első megálló 

helyünk Palicson volt.  Itt megnéztük a Palicsi-tavat, ami egy legenda szerint egy Pál nevű 

pásztor könnyeiből töltődött fel. Azt is láthattuk, hogy a strand ketté volt osztva női és férfi 

részre, ami szecessziós stílusban épült. Megnéztük még a Lujza-villát és a Bagolyvárat, amit ka-

szinóvá alakítottak át. Ezután mentünk tovább és a következő megálló Szabadkán volt. Elsőnek 

a modern művészeti galériánál álltunk meg vagyis a Raichle-palotánál. Utána sétáltunk egyet a 

Szabadság téren ahol láttuk a Népszínházat és a Városházát, majd megálltunk a kék szökőkút-

nál. Még megnéztük a Szabadka zsinagógát ami szintúgy a város szecessziós kincse. A zsina-

gógát belülről is  láthattuk, hogy mindenhol szegfűk, páva tollak és tulipán motívumok vannak. 

Ezt követően volt egy kis szabadidőnk amikor megnézhettük a várost. Végül még megnéztük a 

Városháza belsejét ahol tartottak nekünk előadást. A nap végén mentünk Kishegyesre ahol 

megvacsoráztunk és a nyolcadikosok lepakoltak, mert nekik itt volt a szállásuk.  Vacsora után 

elmentünk a Kátai tanyára ahol meg a hetedikeseknek volt a szállás helyük. Itt nagyon sok min-

dent csinálhattunk, volt kondipark, állat simogató, játszótér és focizni is lehetett. 

      2.nap  A második napon is Kishegyesen reggeliztünk és utána elmentünk egy pék múze-

umba, ahol magunknak süthettünk kürtöskalácsot. Innen Zimonyba mentünk ahol megnéztük 

a Millenniumi tornyot és sétáltunk a Duna partján ahol láthattuk a Hunyadi János-szobrot. 

Busszal mentünk tovább és a nándorfehérvári várnál álltunk meg. A váron belül sok mindent 

megnéztünk. Láttuk a Hadtörténeti Múzeumot ami a második világháború hadieszköz gyűjte-

ménye. A Zindan-kapu a vár legszebb kapuja ami még ma is úgy áll, mint 1440-1456 között 

elkészült. Volt egy templom ahova sajnos nem tudtunk bemenni, mert esküvő volt, de a csillár 

bent fegyverekből volt kirakva. Helyette bementünk egy másikba ahol szentelt vizet is kaptunk. 

A várból a kilátás nagyon szép volt, mert a Duna barna vize és a Száva kék vize találkozott. Az-

tán még bementünk egy plázába ahol volt egy kis szabadidőnk. Végül pedig mentünk a szállá-

sunkra Archeológiai Parkba. Ez azért volt különleges, mert egy római város Viminacium helyére 

épült. Egy energia feldolgozó gyár mellett volt. Megvacsoráztunk és utána még volt egy kis 

szabadidőnk. És végül a második nap is eltelt. 

     A harmadik napon ellátogattunk Galambóc várához. A vár egy hegyen emelkedett és magas 

tornyai az égbe vonzották a tekinteteket. Érdekességként megemlíteném, hogy a vár 1427-ben 

török kézre került, majd 1428-ban Zsigmond király vezetésével ostrom alá vették. A magyarok 

vereséget szenvedtek és a csata eredményeként török kézre került Szerbia és Bosznia nagy ré-

sze. Galambóc várának környékén található a Dunában a Babakáj szikla, amely törökül nagy-

apót jelent. A szikla korábban 50 méter magas volt.  Ma  már  csak a csúcsa látszik ki a vízből. A 

sziklához tartozik egy legenda is, mely szerint egy magyar király leánya beleszeretett egy török 

szultán fiába és a leány apja amikor ezt megtudta, végtelen haragra gerjedt és lányát kikötözte 

a szikla tetejére, ahol szegény később meghalt.  

Határtalanul 
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Állítólag még ma is lehet hallani a lány kiáltozását a szerelme után. Robogtunk is tovább a 

hiper-szuper emeletes busszal és meg is érkeztünk az Al-Dunához, ahol egy hajótúrát tettünk a 

Kazán-szorosnál.  A szorost mesés hegyek veszik körül, melyek lélegzetelállító látványt 

nyújtanak. Itt található a hegy, ahol a Traianus tábla látható. Itt magasodik még Decebál szobra, 

ami Európa legnagyobb kőbe faragott szobra. 40 méter magas és 25 méter széles, az építését 

egy milliárdos finanszírozta. Egy hosszú utat követően megérkeztünk Herkulesfürdőre, ahol a 

szállás is volt. Itt található a híres neves Szapáry-fürdő és a Cserna-patak. Megtekintettük a 

város központjában álló Herkules szobrot is. 

4.nap 

A negyedik napon, a haza felé vezető úton megálltunk megnézni Temesvárat. Meglátogattunk 

egy parkot, ahol sok neves ember mellszobra volt látható. Például Bartók Béla, Savoyai Jenő. 

Majd elsétáltunk ahhoz a házhoz, ahol a szabadságharc híres tábornoka, Klapka György 

született. Ezután elmentünk a főtérhez és némi szabadidő után visszaindultunk a buszhoz. Majd 

egy jó 4 órás út vette kezdetét, ennek következtében este 7 órára haza is érkeztünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határtalanul-Szubjektív 

A kedvenc osztálykirándulás 

 

Egy évvel később, ám de az osztálynak a Határtalanul program segítségével sikerült eljutnia 

Szerbiába és Romániába a hetedik osztállyal együtt. Nagyon izgatottan indultunk, hogy 

megnézzük a Délvidék látványosságait. Első nap megtudtuk, hogy a Vajdaságban gyönyörű 

szecessziós épületek vannak és a szerb emberek angol tudása mégsem olyan jó ahogy nekünk 

be lett harangozva. Második nap a Nándorfehérvári csata helyszínét csodálhattuk meg, emellett 

a szálláson találkoztuk egy enyhén részeg viszont nagyon jó zenei ízléssel rendelkező magyar 

osztállyal. A követkető napon átértünk Romániába, ahol hajókáztunk egy kicsit utána 

medencéztünk a szálláson, majd éjszaka az osztály kollektívan talán aludt úgy hat órát. Majd 

végül egy Temesvári kitérő és egy órás várás a határon után végül visszatértünk 

Magyarországra. Eléggé elfáradtunk viszont szerintem biztosan kijelenthetem, hogy ez volt 

mindenkinek a kedvenc osztálykirándulása. 

 

Bene Jázmin 

8.osztály 
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Búcsúzik 8. osztály 

A hetedik osztály búcsúja 

 

Kedves ballagó nyolcadikosok! Véget értek általános iskolai tanulmányaitok. Most az iskola 

rangidőseiként, gondoltok vissza mikor még az iskola kapujában álltatok szüleitekkel. Mikor be-

léptetek az iskola kapuján elkezdődött egy hosszú utazás alsós éveitekben tanáraitok bontogat-

ták szárnyaitokat. Megtanultatok írni, olvasni, összeadni és szorozni. Mikor felső tagozatba lép-

tetek Judit néni szárnyai alá vett titeket. Sokat tanulhattatok tanáraitoktól, sok élményt szerezte-

tek kirándulásaitokon , programokon és tematikus napokon. Nem csak osztályszinten hanem az 

egész iskolában köthetettek barátságokat. A közös Szerbiai kirándulás összekovácsolt titeket és 

minket. Most nézzetek rá szüleitekre és ne felejtsétek mennyi áldozatot hoztak értetek annak 

érdekében, hogy idáig eljussatok. Fáradságot nem ismerve egyengették utaitokat, fogták kezei-

teket és veletek örültek a sikereiteknek. Köszönjétek meg nekik, hogy mellettetek álltak és kö-

szönjétek meg a könnyeiket, melyet talán éppen ebben a pillanatban, értetek hullatnak. Tegye-

tek meg mindent , hogy büszkék legyenek rátok . Gratulálunk mindenkinek a sikeres felvételi-

hez. Egy év múlva mi ülünk majd a ti helyeteken, mint ballagó diákok és majd csak akkor érez-

zük át, amit most ti éreztek. Kérjük, ne felejtsétek el, hogy honnan jöttetek és néha tekintsetek 

vissza iskolátokra a Herceghalmi Általános Iskolára. Kívánunk minden jót, sok sikert és , hogy 

megtaláljátok helyeteket a világban. 

Két idézettel búcsúzunk tőletek: 

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, 

Csak álom volt a régi jó világ, 

 És mint a fecske alkonyati szélnek, 

 Ma szárnyat bontott egy sereg diák.” 

 

Wass Albert 

 

„Tanulni kell, mert a tanulásba fektetett munka mindig meghozza a gyümölcsét, s mint tudjuk, a 

gyümölcsből pálinkát főzünk.” 

Szeretettel Búcsúzik a 7. Osztály 
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Az alsós tanítók búcsúja 

 

Kedves ballagó tanítványaink! 

 

Mintha csak ma lett volna a nap, amikor kissé megszeppenve beléptetek az iskola kapuján. Pár 

hónap elteltével már magabiztosabban lépkedtetek a folyosón, ismerős volt már a járás, a tante-

rem, a tanító nénik, a szabályok és a szokások. Ráébredtetek, hogy már iskolások vagytok és 

büszkén, lelkesen jöttetek iskolába. Egyre bátrabbakká, önállóvá cseperedtetek az évek során. 

 

Kivételes osztállyá váltatok számunkra! Mindenki jóban volt mindenkivel, az egymás iránti tiszte-

let jellemezte kapcsolataitokat. Szeretetre méltóak voltatok, segítettétek egymást. Sportban, 

versenyeken, tanulmányokban, közösségi munkában ott voltatok a legjobbak között. 

 

4. osztály végére már megtanultátok, hogy legyenek céljaitok, vágyaitok, s azt is, hogy ezeket 

magatoknak kell elérnetek. Nagy örömmel és büszkeséggel figyeltük sikereiteket az évek során.  

Fájó szívvel, de most búcsút kell vennünk tőletek.  

 

Nekünk miért fájdalmas ez a búcsú? 

Az emlékek miatt. A velünk eltöltött 4 év alatt felejthetetlen élményeket éltünk át közösen. 

Örök emlékek maradnak a kirándulások, erdei iskola, Zánka, az iskolai programok. A fellépések, 

versenyek, próbák izgalmai. A jó hangulatú tanórák, társasjáték, horgolás, varrás szakkörök. Ren-

geteg élménnyel, emlékkel lettetek gazdagabbak. 

 

 

Céljaitok eléréséhez erőt, egészséget és sok sikert kívánunk! 

 

Ildikó néni és Éva néni 
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A felvételi—ahogy mi láttuk 

Milyen volt a felvételi? 

Minden nyolcadik osztályos számára megterhelő volt ez az utolsó egy év amit az általános isko-

la falai között töltött. Hetedik osztályban már voltak felkészítő órák magyarból és matematiká-

ból is, de a komolyabb tanulást csak nyolcadik osztályban kezdtük el.  

 

A felvételi előtt gyakori az is mikor úgynevezett nyíltnapokon vesznek rész a felvételiző diákok a 

számukra fontos iskolákat látogatják elsősorban. Később ezekre a helyekre adják majd be a fel-

vételi jelentkezésüket.   

 

A legfontosabb az, hogy a típus feladatokból sokat készüljetek mert akkor sokkal gyorsabban 

tovább tudtok lépni az egyes feladatokon nem időztök annyit. Sokszor nem a feladatok nehéz-

sége miatt nehéz a felvételi, hanem amiatt, hogy sok feladat van. A felvételi mellett a szóbelire is 

figyelni kell amire márciusban került sor. 

 

Áprilisban viszont már meg voltak a végleges felvételi eredmények. Az iskolák megjelölésénél a 

sorendre érdemes odafigyelni. Ha minden nap meg csináltok egy egy feladat sort akkor nem 

fog gondot okozni a felvételin az idő és a feladatok.  

 

Sikeres felkészülést! 

 

Rácz Ágoston 

8.osztály 



Oldal   11  VIII.  év fo lyam 3.  szám  

Mik fognak a legjobban hiányozni az iskolából? 

Szabó Benedek: A legjobban az itt megismert barátaim, illetve tanáraim fognak hiányozni. 

Emellett persze szerettem az iskola környékét, belsejét és udvarát is. 

  

Fernandez Cserkuti Ricardo:  Első sorban az osztálytársaim fognak a legjobban hiányozni, mert 

nagyon sok szép emlékem van velük. Zoli bácsi vicceit is nagyon fogom hiányolni meg a Lajos 

bácsi próbáld meg nem elröhögni magad órák. 

  

Lányi Lili: Talán a legjobban az osztályunk fog hiányozni, az emberek. Úgy gondolom, hogy ha 

nem is mindig, azért általában nagyon jó volt nálunk az osztályközösség. Sokat voltunk együtt 

sokszor, most meg majd hirtelen nem látjuk egymást többé. 

  

Bőke Lilien: A fantasztikus közösség, aminek részese lehettem. Amikor például beléptem a ter-

münkbe, és egy barátnőm csak úgy, a semmiből megdicsért valamit a külsőmön, vagy ahogyan 

az osztályfőnökünk reggelente betoppant, majd rámosolygott az osztályra. Ahogyan ez a renge-

teg gyerek és a sok-sok tanár szinte már egy hatalmas családot alkotott. 

  

Mi az, aminek örültök hogy nem lesz többet? 

Szabó Benedek: Nincs konkrét ilyen dolog, inkább csak örülök, hogy új embereket ismerhetek 

meg. 

  

Fernandez Cserkuti Ricardo: Őszintén? Örülök, hogy nem lesz többet fizika és föci óra. Meg 

nem kell többet aggódnom kémia órán, hogy Andrea néni felszólít. 

  

Lányi Lili: : Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert jelenleg úgy gondolom minden apró részlet 

hiányozni fog. Ha mégis választanom kell valamit az jelenleg az, hogy már biztosan nem fogja 

nekünk senki azt mondani, hogy „Na, majd a központi felvételin...”. Helyette majd jön az érettsé-

gi, de ez most egy darabig még lényegtelen. 

 

Bőke Lilien: Tesi órán futással bemelegítés kint, a kiserdőn keresztül!. 

 

Hogyan mutatnátok be az osztályotokat? 

 Szabó Benedek: Szerettem ezt az osztályt. Persze mint minden osztályba vannak rosszat akaró 

személyek, de őket szerencsére elnyomják a kedves és vicces emberek. Amint bejövök az osz-

tályba elfog egy jó érzés, ami vidámsággal tölti el a testem. Összességében ez egy szuper osz-

tály.. 

 

Fernandez Cserkuti Ricardo: Szerencsétlenek vagyunk, de szorgasak. Szoros a kapcsolatunk 

egymással és nem szeretünk tanulni. 

Utolsó számunkban hagyományosan néhány nyolcadikost kérdezünk  

általános iskolai élményeikről. 
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Lányi Lili: : Az osztályunk eléggé sokszínű, szerteágazó. Bár ennyi idő alatt kivételesen sok vita 

volt az osztályban, mindig jó volt itt lenni, mert az osztályunk legbelül, mélyen mégis összetartó. 

  

Bőke Lilien: Kifejezetten pezsgő, buzgó, hangos, végtelenül sokrétű és színes. Minden társam 

más és más, mindenkinek van egy különleges, kiforrott jelleme, amit nem tudnék hasonlítani 

semmihez. Ezt nagyon szeretem bennünk. 

  

 Milyen emlékekkel mentek tovább az osztályfőnökötökkel kapcsolatban? 

Szabó Benedek: : Judit néniről egy regényt lehetne írni, de most megpróbálom röviden kifejteni 

magam. Judit néni mindig ott van, ha szükségünk van rá. Kedves, vicces embert ismertem meg 

személyébe. Felvételin is rengeteg erőt adott nekünk, helyettünk is izgult. Ő szerintem a legjobb 

osztályfőnök az iskolában. 

  

Fernandez Cserkuti Ricardo: Amikor Bakonybélben sütögettünk, vagy amikor átmentünk az 

osztállyal Judit nénihez és billárdoztunk, filmet néztünk és lángost sütött nekünk. 

  

Lányi Lili: Judit néni sok programot szervezett nekünk, végig segített minket a felvételi idősza-

kon is, és persze az egész felső tagozaton. Mindezek mellett Judit néninek jelentős szerepe van 

abban, hogy jelenleg a matematika a kedvenc tantárgyam. 

  

Bőke Lilien: Hogyha valaki megkérdezi, hogy ki az én legnagyobb példaképem, akkor egészen 

bizonyos, hogy Judit nénit mondom. A feneketlen tudása és bölcsessége mellett, amit elképesz-

tően csodálok, egy mindig életvidám, bohókás karakter bújik meg. Rettenetesen fog hiányozni. 

 

Mi volt a legjobb élményetek az osztállyal? 

 Szabó Benedek: : Igazából nem tudok kiemelni egy jó élményt. Azt válaszolnám erre a kérdésre, 

hogy az összes közös kirándulás szuper volt. 

  

Fernandez Cserkuti Ricardo:  A sok kirándulás, az énekórák és a kosárlabdázás a szünetekben. 

  

Lányi Lili: : Nagyon sok dolog van most a fejemben, hiszen így év végén rengeteg felejthetetlen 

programunk volt, a szerenád, az évzáró buli és a bankett az elmúlt héten történtek, de talán ami 

számomra legkedvesebb volt az iskola során, az a határtalanul. Sok dologgal megismerkedtünk 

kirándulásunk során, de jutott idő a bandázásra is, és persze alig aludtunk, volt, hogy egész éjjel 

csak beszélgettünk. Az egész út felejthetetlen marad számomra. 

  

Bőke Lilien: Voltaképpen megannyi emléket tudnék sorolni, de lényegében egyik sem mérhető 

a másikhoz. Talán a szerbiai Határtalanul kirándulás, mert az egy elég friss élményként van még 

meg.  
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Mit tanácsolnál a hetedik osztály számára? 

 Szabó Benedek: : Kitartást majd a felvételin! És ne görcsöljetek még rá ezen a nyáron. 

 

Fernandez Cserkuti RicardoHúzzanak bele a tanulásba, mert pórul fognak járni. Én is átéltem 

már egyszer és nem lett valami jó vége. 

  

Lányi Lili: : Ne izguljatok a felvételin! 

  

Bőke Lilien: Törekedj a legjobbra a felvételin, készülj rengeteget, de ne nyugtalankodj, ha nem 

úgy sikerül, ahogyan azt vártad! A végén majd kirajzolódik, hogyan tovább, és a dolgok úgy for-

málódnak majd, ahogyan azoknak kell. Mindennek oka van. 

   

Mit csinálnál, máshogy ha visszamehetnél egy évet? 

Szabó Benedek: : Talán több időt lettem volna azokkal, akik elmentek az iskolából. 

  

Fernandez Cserkuti Ricardo: Többet tanultam volna, többet beszéltem volna az osztálytársaim-

mal és jobban besztottam volna az időmet. 

  

Lányi Lili: : Nem változtatnék semmit azon kívül, hogyha picit többet tanultam volna földrajzra, 

akkor 

most nem kéne izgulni azon, hogy meg lesz-e az ötös. 

  

Bőke Lilien: Nem hiszem, hogy van ilyen. Ez az új kezdet a jövő tanévtől akár egy lehetőség is 

lehet arra, hogy máshogyan alakítsam, amit máshogyan szeretnék. 

   

Mit csinálnátok másképpen, ha elsősként újrakezdhetnétek? 

 Szabó Benedek: : Többet barátkoztam volna talán, mivel eléggé visszahúzódó személy voltam. 

  

Fernandez Cserkuti Ricardo: Többet játszottam volna a barátaimmal és többmindent próbál-

tam volna ki míg kicsi voltam. 

  

Lányi Lili: : Számomra ez a legegyértelműbb válasz. Az általános iskolai pályafutásomat 

Herceghalomban kezdeném és nem Bicskén. 

  

Bőke Lilien:  Semmit! Minden, amit csináltam, a ballépéseimmel együtt tett azzá, aki vagyok. 

  

 

 

 

 

 

 
Szabó Benedek       Fernandez Cserkuti Ricardo Lányi Lili  Bőke Lilien 
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Négy év hosszú idő. De hogy is kezdődött? Kaptam egy igen népes osztályt, melynek létszáma 

később még nagyobb lett. Mindig nagyon jó volt dolgozatot javítani. Valahogy állandóan úgy 

éreztem, ez egy véget nem érő folyamat. 

Az első órák egyikén tanuló kísérlet volt. Bár nagyon fegyelmezetten dolgozott mindenki, mégis 

az volt érzésem, mintha egy hangyaboly közepén ülnék. Csak kapkodtam a fejem. Ott tedd rá a 

kupakot az olajra, mert rá ömlik a munkafüzetedre! Ott az ecet maradt nyitva. Vigyázz, mindjárt 

leesik a kémcső! Végül is eredményes és emlékezetes óra volt. 

 

Sok mindent megtanultam tőlük. Lássuk! 

 A gímszarvas elődzik. (Amúgy kérődzik.) 

 A vaddisznó kérődző állat és évente egy-két gidát ellik.  

 A mezei egér védett. 

 A vörös rókának kúszólába van. (Valószínűleg azért, hogy könnyen feltudjon kúszni a fára.) 

 A borjúfóka a magashegységekben él. (Aki szokott síelni, biztos látott már néhány egye-

det csúszkálni a sportoló emberek között.) 

 A gomba részei: gombatartó szalag, gombatörzs, petereszelő, spóraszálak.    

 A növényi sejt része a sejtfolt. 

  A virág része a bibemag. 

 A zöld szemesostoros egyik része a sejtmagma, a papucsállatkáé pedig a rezgő űröcske.  

 A baktérium ragadozó. 

 A zuzmó mohák és algák szublimációja. (Néha összekeveredtek a biológiai és kémiai fo-

galmak. Itt szublimáció, ott szimbiózis. Mindegy, „sz” betűvel kezdődik.) 

 Újonnan felfedezett faj: bükkfenyő. 

 Az ember emésztő szervrendszerének része a választóbél. 

 A levegő 78%-a hidrogén. (Gyufát ne gyújtsunk, mert robbanunk!) 

 A berilliumnak két elektronszerkezete van. 

 A sósav egy savas sav. 

 A bázis egy kémiai réteg. 

 A vörösfoszfort fa gyártására használják. (Gyufa akart lenni, csak lemaradt az első szótag.) 

 Székesfehérvár arról híres, hogy ott fegyverszünet van. 

 

Még néhány kérdés és az ütős válaszok. 

Mi a szila? 

Száraz növényzet élőhelye. 

Szájpadlás száradás. 

 

Milyen kölcsönhatás van a szúnyog és az ember között? 

Az ember lecsapja a szúnyogot, a szúnyog megcsípi az embert. 

Négy év történései 2018-2022 
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Miért telihold idején figyelhetjük meg legjobban a Holdat? 

Mert akkor teljes pompájában látjuk. 

 

Nevezz meg egy állábbal mozgó egysejtűt! 

Folyó. 

 

Miről híres Linné? 

Állába van. 

 

És végül, de nem utolsó sorban, van az osztályban néhány különleges tanuló: 

 Ketten képesek a cellulóz megemésztésére. 

 Egy tanulónak a szájnyílása után a táplálék a gégéjében folytatja útját. 

 Olyan is akad, akinek a megemésztett táplálék a vékonybeléből a veséjébe kerül. 

 

Minden kedves tanítványomnak jó pihenést kívánok a nyári szünetben és sok sikert a jövő tan-

évben!  

Andrea néni 

 

 

Top 10 program a négy év alatt 

10: Karácsonyfadísz gyár 

9: Mozi (Két lépés távolság) 

8: Tibi csoki gyár 

7: Színház (János vitéz) 

6: Vértesboglár 

5: Lézerharc és cyberjump 

4: Judit néninél 

3: Velencei-tó körbe biciklizése 

2: Bakonybél 

1: Szerbia 
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Még néhány kérdés és a rájuk adott válasz 

Mit rejt Janka füzete? Amire csak egy 8.osztályos tudja a választ… 

1. Bori: Mennyi 2+2? 

Janka: Négy.  

Bori: Most mondj egy gyümölcsöt! 

Janka: Öt.  

 

2. -Hallod Donát mi az ott a karodon? 

-Fejpánt.  

 

3. –Melyik nő szép?  

-Nimród.  

 

4. Zorka: Őrli a csirkét.  

Bianka: Darálja a szamarat.  

Bori: Reszeli a ludat.  

 

5. Judit néni: Az én papucsomat is elviheted sétálni! 

 

6. Anna: Hintat-balintat, nem tudom mi! 

 

7. Ki írta a Himnuszt 

-Petőfi Sándor.  

 

8. –Kittike még sosem aludt egyedül.  

-Hát fagyassza le! 

 

9. Leöntötte a pulcsiját kakaóval? Semmi gond! tegye Bende Dániel mellé, közvetlen egy 

méterre és pillanatok alatt megszárad! DE VIGYÁZAT!!! Ha meghaladja az egy méter távolsá-

got, akkor fenn áll a gyulladás és akár a robbanás veszélye is! Pénzt vissza nem adunk!! 

 

10. –Biust hol hagytad?  

-Apa azt mondta vegyem fel a bukósisakot. :] 
 

 

 

 

 

 

 

Négy év történései 
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Az elmúlt 4 év…. 

 

Már az évkezdés is egy kicsit a búcsút jelentette, mindenből az utolsó kezdődött számunkra az 

év elején. Az utolsó tanévnyitó, az utolsó szülői értekezlet, az utolsó mikulás-karácsony, az 

utolsó közös rendezvények, az utolsó osztálykirándulás, az utolsó ... 

Az egész tanévünket ez szőtte át! Nem csak én, mindannyian ezt éreztük. Valahogy jó lett min-

denki, valahogy segítőkész, valahogy másak lettetek, egy kissé felnőttesebben kezdtetek visel-

kedni. Átéreztétek, hogy valami más fog következni, valami új, ami más felelőséggel jár, egy 

felnőtt élet kezdete. Kicsit meg is ijedtetek tőle talán, de nem féltem egyikőtöket sem, mert 

megkaptatok mindent, ami ahhoz szükséges, hogy nagybetűs emberek váljanak belőletek. 

Miről is szólt ez az elmúlt 4 év? 

Eleinte nehézkes volt a dolog, nekem nehéz volt megszokni a gátlástalan közlésvágyatokat, ti 

meg nem akartátok elfogadni, hogy előbb a munka van, aztán a beszéd. Kölcsönösen alakítot-

tuk egymást. Nemcsak a tantárgyat szerettem volna tanítani, hanem embereket nevelni. Egy 

picit más szerettem volna lenni, mint egy tanár számotokra: egy pót anya, aki rád szól, számon 

kér, de egyébként segít neked.  

Miről szóltak hétköznapjaink? A következő mondatok hangzottak el: 

Ihatok? Ehetek? Holnap hozom az igazolást. Miért kell bemennem arra az órára, amikor utá-

lom a tesit? Holnap lesz iskola? Mikor kell jönni? Muszáj jönni? Ki fog bejönni? Lesz Zoli bácsi? 

Kell könyvet hozni? Mit kell hozni? És még sorolhatnám. 

Tanultam tőletek. Csak azzal szabad foglalkozni, ami igazán fontos. De ez nem mindig a tanu-

lás számotokra, hanem a boldogulás. Ha van cél, nem lényegesek a jegyek, de el kell jutni a 

célig. Szeretetre méltók vagytok, segítitek egymást: a tanulásban puskával, a puska eldugásá-

ban, a lecke lemásolásában.  

Szerettem köztetek lenni, mert elfogadták, hogy mellettem nem lehet káromkodni. Az iskolá-

ból kisurranni is csak az én engedélyemmel lehetett (remélem). Közösséget építettünk ebben a 

sokszínű osztályban: közösen hiányoztatok egy-egy matek, magyar, föci dolgozat esetén, per-

sze közösen szerettétek volna megoldani a pótdolgozatot is. A WiFi-tek és telefon mennyisé-

getek határtalan. 

Szívesen jöttem be hozzátok – haza –, és több tanár is kifejezte, hogy szeret köztetek lenni, 

hisz minden hibátokkal együtt jószándékú gyerekek, emberek vagytok. Megérdemlitek a bol-

dogságot – drukkolok nektek, mi mind drukkolunk azért, hogy sikerüljön, megtaláljátok a he-

lyeteket az életben.  

Türelem, alkalmazkodás, kitartás, segítségkérés, segítségadás – ezek a tulajdonságok irányítsa-

nak benneteket. 

Most elhagyjátok a herceghalmi iskolát, de kapuja mindig nyitva áll előttetek. Ti akkor is, és 

mindig ide tartoztok. Ide bármikor hazajöhettek, bárhol is éljetek a világban, bárhová sodorjon 

benneteket élet számos vihara. És igen, jönnek majd mások, jönnek újak, de ilyenek csak ti vol-

tatok, vagytok. 

 

Judit néni 

 

Búcsúbeszéd 
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Bene Bianka 

 

Én ehhez a szösszenethez  

Készítettem jegyzetet 

Bocsánat, ha keverném őt  

Négy év után, meglehet 

Humorosabb, haja hosszú 

Rajza pocsék-szerinte 

Bene Bius, Sánta Róka,  

(na az mi volt?) 

Könnyű búcsú? Ne higgye  
Baraksó Anna 

 

Hogy mi áll a házirendben  

Ki tudja a legjobban?  

A jó diák nyolcszor köszön 

A szívem tán megdobban 

Egyéniség. Ennyit mondok: 

Legyen szép a napja 

Búcsúzunk egy drágakőtől 

Ő Baraksó Anna 

Beck Zsombor 

 

Nem mondanám, azt  

Ő minden órán tombol 

De nagyon jól érzi magát 

A Beck Zsombor 

Hallod szól a csengő  

Utolszor kolompol 

Bennünk mennyi emlék 

Mit gyorsan lerombol 

Osztályfőnökünk: 

Bangó-Vincze Laura 

 

Éveken át tűnődtem, hogy  

Mit rejt az a kis táska 

Kecses vállán átvetette 

Ezüst volt a zip-zárja  

Ma már tudom, de ez titok  

Ballagás vagy szauna 

Forró könnyek, szántják arcom  

Kisétál ma Laura  

Andrásik Leika 

 

Voltál egyszer hétéves de 

Felnövünk mind, gyorsan 

Szaladnak a diákévek 

Mi tegnap volt hol van? 

Találkoztunk, de ez így van  

Búcsúznunk is kell ma 

Zongorádnak hangja kísér 

Utadon majd Leila  

Enyedi Judit 
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Bolla Lilla 

 

Hogyha régen tudtam volna  

Mindazt, amit ma tudok  

Elég, hogyha annyit mondok 

Fergeteges papucsok 

Elalélok a Lillának  

Szörnyeteges papucsán 

Remélem, ha megtámadna  

Segít majd az anyukám 

Bundics Veronika 

 

Lajos bácsi nem lehetne? 

Következő órára? 

Még szebb lesz a projektmunka  

Higgye el, hogy jól járna 

Mosolyogva tudta kérni 

Szépen, s én nem szenvedtem  

Bundics Vera kezed csöndben 

Mai nap elengedtem  

Büki Boglárka 

 

Nekem ő egy kakukktojás  

Hihetetlen nőszemély 

Asztalán egy vekkeróra 

Biztos fáradt ő szegény  

És ahogy ő megjelenik  

Hasonlít egy rocksztárra 

Olyan sokat adtál nekem 

Vastaps: Büki Boglárka 

Bőke Lilien 

 

Tanár mindig találgatja 

Melyik gyerek, ki-milyen 

De csak egyre illik rá, hogy  

Tündéri mint Lilien 

Távolodó kedves mosoly 

Egyre inkább halovány  

Hangjára még emlékeztek? 

Szebb volt, mint egy csalogány  

Bene Jázmin 

 

Arcán van két apró pöttye  

Hagytam nála egy kincset 

Fordulásból, hogyha nevét 

Eltalálom, csettintek 

Ritkán fogy csak ki a szóból 

Főleg töri órákon  

Bene Jázi indulni kell  

Vár a világ, jól látom? 

Berecz Damian 

 

Gitárhangok sejlenek fel 

Itt hagyod a múltadat 

Nyolcadikra úgy érzem, hogy  

Érettebbre gyúrtalak  

Örülök a törinek is  

Fájó lesz majd a hiány  

Mindent itt hagysz magad 

mögött 

Isten veled: Damián  
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Hegedűs Donát 

 

Herceghalom évek óta  

Nem látott ily csodát 

Meghajlik az ég előtte  

Mert a neve Donát  

Diákdirink elintézi  

Problémád van, szóljál 

Szomorúan figyelem, hogy  

Holnaptól már hol jár Gündert Gréta 

Ezen kedves tanulónak négy év 

alatt rossz szava  

Sosem volt, amit meg kértem, mind 

időre hozta, na 

Beszélgetni COVID miatt nem volt 

sajnos több idő 

S Ujjaink közül ma szürke láthatat-

lan köd kínő 

S beborítja közös utunk De jó visz-

szanézni! 

Jó szerencsét, neked tovább: Viszlát 

Gündert Gréti 
 

Lányi Lili 

 

Érdeklődő, kis tudós ő 

Találgatod merre, ki 

Állítólag, -mende-monda- 

Vannak neki elvei 

Földön s Égben Lányi Lili  

Ma mindenkit büszkeség 

Tölt el, hogy ha szemedbe néz,  

Diákoknak tükre légy! 

Gergely Júlia 

Hiszem, hogy gazdái  

Vagyunk egy ösvénynek  

Mosollyal kérlek majd  

Soha ne fösvénykedj 

S lehet, hogy keresztez  

Száz meg száz úthiba 

De tudom, célhoz érsz  

Te : Gergely Júlia 

Csuba Nimród 

Bennem élő töri tanár ma igencsak gyászol 

Jobb oldalon harmadik pad többé már nem látszol 

Mondjuk azért egy apróság egy kicsikét bosszant. 

Az órákon miért nem voltál ennél sokkal rosszabb 

Bekiabálsz? Megbocsájtom Máshova is ülhetsz 

Dobálj papírrepülőket a fellegek gyűlnek  

Fejem felett számomra már ezután Ó nincs road 

Elballag az iskolából az angyali Nimród 

Fernandez-Cserkuti Ricardo 

Nyolcadikra megváltoztál 

Ez nem kicsit meglepett 

Érett, komoly, kedves férfi 

Kis vadócból, megremeg 

 

Hangom mikor rádtekintek 

Ezt meg hogyan csináltad? 

Ricki szívet kívánok én  

Az egész nagyvilágnak 
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Nagy Borbála 

Csatlakozz hozzám és 

Ürítsd ki elmédet 

Meglesünk valakit  

Magában elmélyedt 

 

Forgatja könyvét halld 

A lapok sercegnek 

Szemében kontúrját  

Látod egy hercegnek  

 

Színház ez? Film? Vagy tán mozi? 

Dehogy, a folyosón olvas Bori 
Lőrincz Márton 

Ma napig ámulatba  

Ejt ő, hogyha rajzol 

Akkor is, ha padod felől  

Töri órán jaj szól 

És még egyéb fura zajok 

Te sohasem alszol 

Lőrincz Marci vén diák lett 

Hallod? Az a dal szól 

Mócsy Anikó 

Következő ballagónk egy  

Ízig-vérig „B Girl” 

Mosolyával bilincsel le  

Úgy, mint Steven Seagal 

Elpattog egy kosárlabda 

Anikó ne tűnj el  

Farmerodhoz szeptembertől 

Tudod jól, hogy tű kell 

 

Rékasi Eszter 

E lányt nem a bója hozta 

Nyaka tele érmekkel 

Úszik, mint a boldogságba 

Hadd hallatszon, még egyszer  

Ütemes taps, hajrá Eszti 

Már csak néhány karcsapás 

Kívánom, mind teljesüljön  

Hogyha tényleg arra vágysz 

Rácz Ágoston 

Véleményem az van.  

Nem kérded, már osztom 

Így indult minden  

Mikor Rácz Ágoston  

Beült az órámra az első évben 

Aztán a végére változott szépen 

Évről-évre sokkal többet hozott 

Megtanult kérdezni s tájékozott  

Kincses Kolozsvár tudom, már várja 

Teljesüljön majd minden szép álma 

Nagy Gordon Bendegúz 

 

Lábad menne, de a szíved  

Vissza kicsit nemde húz? 

Ezt éli át mindenki most  

Köztük te is Bendegúz  

Ne fogd vissza lábad, fiam 

Rettegni az újtól kár  

Könnyes arcok intnek vissza 

Vidáman a múltból már 
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Tóth Petra 

 

Jövőd egén napsütés van 

Biztos, hogy nem vihart látsz 

Tóth Petra te büszkeségem 

Tanuljanak kitartást  

Tőled azok, akik hangszert  

Vesznek eztán kezükbe  

Fuvoláddal visszavárunk 

Legyél tovább velünk  

Varga Zorka 

 

Mindig eggyel több a kérdés  

Mint amennyi kéne 

Ma is írunk vagy talán már  

Mindörökre vége? 

Törifüzet? Becsukjuk ma 

S felkerül a polcra  

Nagy kő hull le most egy szívről 

Ugye? Varga Zorka  

Szabó Benedek 

 

Hogyha órán kérdésemre 

Nemjött néha felelet 

Nyugodt szívvel kérhettem meg  

Eme remek gyereket  

Ne ítélj, ha hiányolom  

Majd fenn lengő kezedet 

Amit mondtál mindig úgy volt 

Ügy lezárva :Benedek  

Rojik Janka 

 

"Képzelje el Lajos bácsi" 

Animéket skiccel ő 

Lágyan búg az Ipanema 

Több volt, mint megtisztelő 

Mondja, az idő miért rohan? 

Bárcsak tovább sztorizgatna 

Sírjanak fel most a dobok 

Elballag a Rojik Janka 

Rozsnyó Botond 

 

Sulijából minden gyermek  

Más darabot hoz el  

Neked mi van tarisznyádba? 

Ágy, asztal, szék, fotel 

Rozsnyó Boti, jó volt veled 

Tovább megyünk, merre? 

Ja, amikor beszóltál azt  

Nem szívtam ám mellre 
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Valami véget ért, de minden most kezdődik el.  

„Minden nap születik valami, amiért érdemes élni és küzdeni, de megszűnik valami, amiért az 

ember szomorkodik.” – mondta Hérakleitosz, görög filozófus. Igen. A jövőnk lassan elkezdődik, 

és mint madarak a fészekből kiröppenünk iskolánk óvó falai közül, s majd mosolyogva gondol-

hatunk vissza az itt töltött évek szép emlékeire.  

Kedves Tanáraink! Köszönjük a ballagók nevében, hogy mindig volt kihez fordulnunk problémá-

inkkal, gondjainkkal, és mindig volt, aki kérdéseinkre megadta a választ. Hogyan tudnánk ezt 

viszonozni? Jól kell teljesítenünk a következő iskolánkban, számukra ott lesz majd az ajándék, ha 

pár év múlva kiegyensúlyozott emberként térünk vissza hozzájuk.  

Emellett köszönettel tartozunk szüleinkben, családunknak mindenért, amit eddig értünk tettek. 

Ezt a tiszta, mélyről jövő, igazhitű szeretetet köszönjük nektek. Ti nyújtottátok nekünk a mene-

déket, ti voltatok legfőbb bizalmasaink, de a legfontosabb, hogy mindig úgy szeretettek minket, 

ahogy voltunk, olyannak, amilyenek vagyunk. Ti voltatok a föld, melyből táplálkoztunk. A jó pél-

da, melyet követhettünk. Mi mindannyian hálásak vagyunk a sorsnak, hogy olyan szüleink van-

nak, mint ti. 

Kedves itt maradó Diáktársak! Köszönjük, hogy életünk legboldogabb éveit együtt tölthettük el 

veletek. Kívánjuk, hogy mint mi is, őrizzetek meg mindent emlékeitekben, és ha elsétáltok tabló-

ink alatt, gondoljatok vissza a közös nevetésekre, egy-egy történetre és a vidám pillanatokra. 

Kívánom, teljesüljenek kívánságaitok, váljanak valóra álmaitok. Töltsétek hasznosan és esemény-

dúsan a még itt töltött időtöket! Sosem fogunk benneteket elfelejteni. Sok sikert kívánunk az 

elkövetkezendő éveitekhez! 

Egy új holnap kezdődik számunkra. Mindnyájunknak kívánjuk, járjunk biztosan, legyenek álma-

ink, céljaink, amikért érdemes küzdeni. Egyikünk sem tudja, hogy kinek mit hoz a jövő, de az 

együtt töltött éveket mélyen a szívünkben fogjuk őrizni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel búcsúzik a 2014-2022-es évfolyam 8. osztály 

Búcsúbeszéd 
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Életképeink  

Kalanderdő 

Amikor én meg... 

Csajok a házban 

 

Erdő, erdő, erdő 

Szegény valami 

Ugrálni jó 

Kis karácsony 
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Szeretet 

Nem most jöttünk ki a barlangból 

 

Kilövés előtt 

Spanok 

Az erő legyen veled 

A nagy csapat 

Mi szedjük 
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Életképeink  

Nem vicceltünk 

Mindig nagyon figyeltünk 

Csops 

Válassz minket 

Na, ki a király? 

Online osztály 

Csak komolyan 
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Búcsúzom ballagóinktól 

 

Nagyszerű dolog volt veletek, köztetek lenni. Mindannyian különös 

és igazi egyéniségek vagytok. Nehéz lesz a búcsúzás, mert az el-

múlt években igaz barátokra leltetek, remélhetőleg ezek a barátsá-

gok sokáig megmaradnak. .  

Kis közösségetek összekovácsolódott , elválaszthatatlan társak lettetek.  

Jó szívvel gondolok rátok, és a veletek együtt töltött pillanatokra.   

Szerettem az okos kérdéseiteket, érdeklődő tekinteteket, melyekben a világra nyi-

tott és egyben rácsodálkozó diákokat láttam. Rátok mindig jellemző volt a figye-

lem, az értelmes megnyilvánulás. Hányszor mentem el tantermetek előtt, és 

csönd, nagy csönd, senki nem beszélt, jól beidomítottak titeket, mert még azt is 

leplezni tudtátok ha nem volt nálatok tanár. Rend és fegyelem. Igazi csapattá for-

málódtatok. Közösségetekben mindenki megtalálta a barátját, társát. Mindig tud-

tam rátok számítani, ha segíteni kellett: pakoltatok, takarítottatok, hoztatok-

vittetek. És ha kellett egy fellépés, akkor tudtam, hogy nálatok találok zenészt, sza-

valót, éneklőt, rajzolót, festőt, táncost, úszót, fotóst, kutatót, természettudóst, poli-

tikust, ügyvédet, diákigazgatót, versenyzőt, ...szóval készen álltok. Mindenre is. 

Mindig a céltudatos, határozott elképzeléseket láttam. Ezt kívánom Nektek, hogy 

ugyanilyen felkészülten álljatok az élethez. Találjátok meg a lehetőséget minden 

helyzetben. Színes egyéniségetekkel kitűntök társaitok közül. További tanulmánya-

itokhoz kitartást,  szép eredményeket, sikereket kívánok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindig szeretettel gondolok Rátok.   

Mariann néni  - az igazgató 

 

Szép kék az égbolt, a szél se fúj  

Széttárja szárnyát a sasmadár 

 Indulni készül a nagy ég felé,  

Hogy hódítson meg mindent, legyen ő az úr.  

 

Alkossunk nagy kört, hívjuk le őt  

Szálljunk együtt fel, repüljünk el  

Milyen szép az élet, a világ csodás  

Napfény táncol át a nyáron, az idő megáll.  

 

Nem búcsúzunk, nem indulunk,  

Álmodjunk egy kicsit együtt még. 

 

 Várunk a csengőszóra, szóljon még utoljára  

Kézen fogva átlépünk az álmok kapuján  

Itt állunk szép ruhában, összebújva csodát várva,  

Béke száll a hajló fák közt, ünnep ez perc.  

 

8,8,8, 8 éve már amikor átléptem kapuján.  

Elmúlt a 8 év, most mégis félsz  

Sok kedves emlék, úgy fáj a szív  

Eljött a búcsú, ne sírj, ne félj  

Mert nem múlik el minden, ami jó és szép.  
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Csoportterápia: Ez már az út 

Lesz majd egy út… 

S egy ajtó az elveszített hiteden, 

Hol az őrült, beleszédült percek hirtelen 

Tűzként 

Úgy tűznek át a szíveden, 

Mert bármihez kezdesz, 

Ne szégyelld, ha vesztesz, 

Jól jöhet egy-két tévedés... 

Itt állsz egy idegen 

Kies szigeten, 

Fura érzés… 

Lesz majd egy út, 

Csak a félelmed 

Benned ragadt valahol, 

És érzed, hogy a lelked 

Kicsit vacakol. 

Lépj át a jól felhúzott falakon. 

Nyiss be az ajtón… 

Persze az nem gond, 

Ha elsőre nem pont 

Úgy lesz még, 

Máshogy szeretnéd. 

Tán kicsit elbuksz, 

És mégis így jutsz előrébb. 

A bátorság megvéd. 

Csúszós, rögös út, 

De megér egy háborút. 

 

 

 

 

 

Dalok, amelyekről eszünkbe fogtok jutni 

Itt van az út, 

Nincs már több mentség, 

Jöjjön az őszinteség. 

Felszabadulsz, 

S épp mikor szétesnél, 

Eljön a cél, 

És érzed, hogy 

Ez már az út. 

Hát most jöjjön 

A lélek-összeszerelés, 

És a tükröd, noha kérdez, 

Semmit nem ígérsz, 

Kis remegés, 

De belemész, 

És érzed, 

Élsz… 



DIÁKCSEMEGE      Oldal  29 

 
 

Tompos Kátya: Átlátszó Reggel 

 

A reggel, a reggel 

Az átlátszó reggel 

A tegnapot váltja 

Az ajtókat tárja 

  

Hogy tervezz, hogy szervezz 

Hogy álmokat kergess 

Ha elesnél felállj 

Ha keresnél találj 

  

A vágyak, a vágyak 

Most előtted járnak 

A kék buszra szállnak 

A városban várnak 

  

Várják, hogy megérkezz 

Ne szállj le, ne kérdezz 

A boldogság benned 

Csak észre kell venned 

  

Lajos bácsi ajánlja a nyárra 

Top 10 történelemi film a 20. századról, amik a COVID miatt a töri órán kimaradtak: 

1. A napfény íze 

2. Forrest Gump 

3. Jó reggelt, Vietnám 

4. Goodbye, Lenin 

5. A berni követ 

6. Szabadság különjárat 

7. Szabadság, szerelem 

8. Tizenhárom nap, az idegháború 

9. A számolás joga 

10. A kódjátszma 

Menni, csak menni 

Az élet csak ennyi 

A jó buszra szállni 

A rosszat feledni 

Elesni, várni 

Zuhanni, szállni 

A végállomáson 

Majd boldogan leszállni 

  

Mindent, ma mindent 

Majd elölről kezdhetsz 

Ha véletlen eltévedsz 

Ne szegje kedved 

  

S ha hiányzik bármi 

Hát beszélj csak róla 

Keress egy társat 

Ki nyitott a szóra 
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Drága Nyolcadikosaim! 

Eljött a nap, amit annyira vártatok, 

Viszont az én szívem eléggé sajog. 

A két év órái alatt sok örömöt adtatok, 

Minden héten boldogan mentem hozzátok. 

Ha picit rossz kedvem volt, Nálatok hamar elmúlt, 

Humorotok, jókedvetek feledtetett minden bút, bánatot. 

Könyörögnöm nem nagyon kellett, hogy tanuljatok, 

hisz tudtátok, hogy az angol nyelv milyen fontos dolog. 

Az angol füzetet nehogy eldobjátok, 

Hasznát veszitek majd később, meglátjátok. 

Mindig azt vallottam, és most is azt vallom, 

Hogy a pedagógus személyisége és tanított tantárgya 

elválaszthatatlan fogalom. 

Úgy érzem, kialakult köztünk egy bizalmi viszony, 

Amit szeretnék, hogy a jövőben is így maradjon. 

Hiányozni fog kedvességetek és dicsérő szavaitok, 

Amikkel hétről hétre elhalmoztatok. 

 

Remélem, kicsit hozzájárultam ahhoz, 

Hogy szeressétek az angolt, 

Örömmel tanuljatok minden szót és nyelvtani fordulatot. 

Kívánok Nektek minden szépet és jót, 

A jövőben sikereket és sok sok boldogságot. 

Ne adjatok fel semmit, 

Küzdjetek úgy, ahogy a kitűzött célokért eddig is tettétek, 

S meglesz az eredménye, elhihetitek. 

Ne feledjétek Ági nénit, 

Aki a szívébe zárt Titeket, 

S fogadjatok el tőlem egy kis emléket. 

Végül hallgassatok meg egy angol idézetet, 

Amivel búcsúzom Tőletek: 

“There is no need to reach high for the stars. 

They are already within you – just reach deep into yourself!” 

Vers Aczél Ági nénitől 
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Búcsúzóul!  

Köszönöm Nektek, hogy vagytok, hogy voltatok és lesztek! Hiszem, hogy sok 

szép emlékkel távoztok és mi sem feledünk Titeket.  

 

"S ha utad egyszer a végéhez ér 

Ne felejtsd el hogy honnan jöttél!" 

Mariann nénitől 

Az évszázad mérkőzése 

Anglia—Magyarország 0:4 



 

 

A szám elkészítésében közreműködött:   

Horváthné Gacsályi Marianna, Nagy Lajos 

Elérhetőségek: diakokcsemegeje@gmail.com,  

iskola.herceghalom.hu/diakcsemege 

Észrevételeiteket, ötleteiteket e-mailben várjuk. Ha kedved vagy témaötleted van,  

csatlakozz nyilvános szerkesztőségi megbeszéléseinkhez!  

 

Csemegézzünk együtt! 

2022 

Diákcsemege  

 

A Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákönkormányzatának lapja 

Kiadja: Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Felelős szerkesztő: Nagy Lajos 

A CSAPAT: 

ZÁR S ZÓ   

M A R I A N N  N É N I T Ő L  

Lehet szegény, aki gazdag, s lehet gazdag a szegény, 

csak az fontos, milyen kincs ül bent, a szíved rejtekén. 

Ha megtanulsz mosolyogni, észreveszed, ami szép, 

rádöbbensz majd, amit te adsz, mások azt nyújtják feléd. 

Gyűjts magadnak igazgyöngyöt, rakj el minden szép mesét, 

ne hagyd, hogy a kedved rontsa buta, bántó, rossz beszéd! 

Ülj le néhány gondolattal, hallgasd, hogyan hegedül,  

mert ha veled van a fejed, soha nem vagy egyedül! 
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