
                Lapszéli jegyzet: 

Edzés előtt reggel 

 

Ismét egy hideg, fogcsikorgató nap kö-

szöntötte Kökörcsin falu lakóit. A többség 

még alszik, épp egy lelkes kakas próbál 

életet teremteni a kisközségbe. A felkelő 

nap aranysárgán világítja meg a főút mel-

lett haladó csatornaárok zöldes vizét, ahol 

tegnap este még szegény Béni bácsi fe-

küdt… A falu csendjét nyikorgó berregés 

töri meg. A hang egyre jobban és tisztáb-

ban hallható, hirtelen egy vörös rozsdaku-

pac kanyarodik ki az egyik kis utcából. A 

csodajárgány határozottan farol a foci-

grund előtt, majd megáll. Sajnos az autó 

mindkét oldalról meg van egy kicsit nyom-

va, és a kilincsek sem úgy működnek, mint 

új korukban, ezért Tarcsainak, a Kökörcsin 

FC csapatkapitányának az ablakon kell 

elhagyni a járművet. Lassan, de magabiz-

tosan sétál be a pálya melletti betonépü-

letbe, ahol az öltöző és a szotyibüfé talál-

ható. Átöltözik gyorsan: felveszi sietősen 

mezét, aminek a hátára sajnos „Tacsrai” 

lett rápingálva. Ezután elegánsan tépőzá-

razza be a „Mike” márkájú csukáját, amin 

egy fektetett pipa logója csillan meg. Öl-

tözködés után benéz a Köki kocsmába, de 

szomorúan nyugtázza, hogy még nem iszo-

gat itt senki ilyen korán. A grundon is csak 

Misi, a vonalfestő berreg. Kicsit ferdén 

húzza a fehér jelzést, fáradt is még, és a 

szeme sem a régi már. Nyugdíjig még ki-

húzza így, úgysem kell szebb fehér csík a 

negyedosztályban…   

                                     Nagy Andor 8/g 

 

Madár 

Lelked mélyén szabad vagy 

Ne is tagadd magadnak 

Minden évben elrepülsz egy kicsit  

Az év rád csak visszatekint 

Az élet küldd feléd nagy szelet 

Nem lesz mindig fedél a fejed felett 

Néha kihullik pár tollad 

Nem baj, növeszthetsz újat 

Lelked erősebb, mint a szárnyad 

Ezt nem szabad, hogy magadba zárjad 

Mag Liza 8/g 

Kusnyár Bálint 6.g 
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Adventi koszorúszentelés 

Az alsó tagozatos osztályok ko-
szorúit a családi koszorúkötés dél-
utánján, a felső tagozatos osztá-
lyokét egy reggeli áhítaton szen-
telte meg Gyuri atya. A gyertyák 
fénye beragyogta az utolsó hete-
ket az iskolában. Az adventi 
csendben, várakozásban a regge-
li rorate misék és az utolsó héten a 
teázások tették meghitté.  

Adventi kirándulás Bécsben—több szemszögből 

Bécs (németül: Wien), Ausztria fővárosa és egyben legnagyobb városa. Az ország politikai, kulturális, kereskedelmi, 

ipari és közlekedési központja. Lakónépessége meghaladja az 1,75 millió főt, így az Európai Unió 7. legnépesebb városa. A 

20. század elejéig Bécs volt a világ legnagyobb német ajkú települése. A város közel fekszik a cseh, a szlovák és a magyar 

határokhoz, Pozsonyhoz és Győrhöz. Bécs a Duna partján, a Bécsi-medencében, a kereskedelmi utak csomópontján fekszik, a 

középkorban itt alakult ki a Bécsi árumegállító jog. Éghajlata nedves kontinentális, változatos, viszonylag kedvező. 

 Régi hagyomány az iskolánkban a bécsi adventi kirándulás megszervezése. Ahogy kikerült a hívogató plakát az isko-

lában, rengeteg gyerek el szeretett volna menni Bécsbe. Mindenki türelmetlenül várta az utazás napját. November 27-én hajnal-

ban indultunk, háromnegyed ötkor volt gyülekező. 40 diák, illetve 4 tanár szállt fel a buszra. Nagyné Török Éva, a némettaná-

rom, illetve Virágné Józsa Csilla tanárnő szervezték a kirándulást. Barta Ilona tanárnő építészeti dolgokról mesélt, és még 

Sárkövi Gabriella tanárnő segített a gyerekek felügyeletében. Már a buszon kaptunk információkat a látnivalókról. Először a 

Schönbrunni kastélynál álltunk meg. A vásárban elidőztünk egy picit, aztán bementünk a kastélyba. Fülhallgatókat kaptunk a 

kastély idegenvezetéséhez. Engem nagyon megfogtak a barokk vonások ebben a kastélyban. Elindultunk Bécs belvárosa felé, 

megcsodálhattuk a busz ablakain keresztül a Ring épületeit. Mindenkinek feltűnt, hogy Bécs sokkal tisztább Budapestnél. A 

Rathausplatz utunk egyik legérdekesebb állomása volt a hatalmas városházával, ami szintén pazar barokk stílusban épült. Be-

mentünk a karácsonyi vásárba, ahol megkóstolhattuk Bécs specialitásait, például ehettünk cukrozott magvakat, sült gesztenyét, 

forró itókákat, aminek a bögréjét haza hozhattuk.        

 A város szívében meglátogattuk a mázas cseréptetejű Stephansdomot is, Bécs egyik jelképét, Ausztria legjelentősebb 

gótikus építményét.  Mielőtt kiléptünk a templomból, elhelyezhettük kívánságcéduláinkat egy dobozban. Nekem nagyon tetszett 

ez a bécsi kirándulás, megfogott az építési stílusok szépsége, az érdekes és csillogó karácsonyi vásár! Nem utolsó sorban nyelv-

tudásunkat is hasznosíthattuk! 

Auf Wiedersehen, Wien!                                                                             Kertész Richárd 8/g 



 

Láposi Terka bábművész szerint a neves bábművész, Kemény Henrik méltó utódja 

lehet a tizenhárom esztendős szolnoki fiú. Ezt a közelmúltbeli Megyei Felnőtt és Gye-

rekbábos Találkozó zsűrije mondta Teleki Gyuriról, iskolánk tanulójáról, aki sikeré-

vel továbbjutott a nyári országos fesztiválra. 

Első fellépése nálunk volt, a Vitéz Lászlót adta elő osztálytársainak. Nagy meglepetést 

okozott a gyerekek és a tanító nénik körében. 

 

Mikor figyeltél fel a bábozás különlegességére? 

Óvodás koromban. Anya már akkor bábozott a könyvtárban – ő vezette a Verseghy 

Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtári bábcsoportját –, ha tehettem ott voltam az előadá-

sokon. Amit ők báboztak, próbáltam az oviban eljátszani, elsősorban magamnak, de a 

többiek, még az óvó néni is leült megnézni és tetszett nekik. Akkor kaptam az első para-

vánomat, ami egy ruhatartó állványból készült.  

 

Milyen meséket adsz elő? 

Eddig két előadás van készen Vitéz Lászlóról.  Szeretném bemutatni a többi Vitéz Lász-

ló mesét is. És talán egyszer nekem is ír apa meséket, mert anyáéknak, a könyvári báb-

csoportnak ugyanis ő szokta megírni a mesék szövegkönyvét. Ő egyébként írt már saját 

mesét is. 

 

És mit csinálsz, ha nem a paraván mögött állsz? 

Szeretek kerékpározni, tévézni, számítógépezni. Cserkész is vagyok és minden nap is-

kola után edzésekre járok. Egy kis ideig pingpongoztam, óvodás koromtól úsztam, most 

pedig vízilabdázom, mint a testvérem, András. 

2015-ben is megszervezte iskolánk a bécsi adventi kirándulást. Első állomásunk a Schönnbrunni kastély volt, ahol 22 termet néz-

tünk meg a fülünkre tapasztott beszélő szerkezettel. Ez az Imperial Tour, aminek keretében azokat a szobákat tekintettük meg, ahol 

Ferenc József császár és felesége Sissy laktak. Miután végeztünk, szabadidőt kaptunk, amit sokféle módon felhasználhattunk. Vol-

tak vállalkozó szellemű utasok, akik megnézték a domb tetején álló Gloriettet. A Gloriettből gyönyörű panoráma tárult a felmerész-

kedők szeme elé. Sajnos ezt a panorámát nem tudtam megcsodálni, de ha egyszer visszamegyek, meg fogom nézni.  Voltak olyanok 

is, akik a vásárban néztek szét, és ott vásároltak gyönyörű karácsonyi gömböket vagy épp finomságokat kóstoltak meg, mint például 

forró csoki, cukrozott  mandula. 

Innen busszal bementünk a városba, és buszos városnézés keretében megtekintettük Bécs nevezetességeit, az Operaházat, a Parla-

ment épületét, a Városházát, az egyetemet, a Fogadalmi templomot, a Stephansdomot és a Hofburg épületegyüttesét. Ezután kiszáll-

tunk a buszból, és gyalogos városnézés következett: először a Maria-Theresien-Platzon nézelődtünk az adventi vásárban - ez az a 

tér, amely a két egyforma múzeum között van - ezek a Természettudományi és a Szépművészeti Múzeumok. Majd innen átsétáltunk 

a Hofburghoz, mely a császári család téli rezidenciája volt, majd a Grabenen át, mely Bécs legdrágább utcája, és csupa világmárka 

boltja található itt, megérkeztünk a Stephansdomhoz. A templom érdekessége, hogy 1147-ben kezdték építeni, magyar vonatkozása 

pedig az, hogy itt látható egy Mária-ikon, mely Máriapócsról származik, ami híres búcsújáró hely Magyarországon. Innen átmen-

tünk a Rathausplatzra, vagyis a Városháza előtti főtérre, ahol a legnagyobb és leglátványosabb adventi vásár van.  Itt meg lehetett 

kóstolni a híres bécsi sültkolbászt és a Kinderpunschot is. Ezután a buszhoz sétáltunk, és gyalog is megnéztük azokat a helyeket, 

melyeket kora délután már busszal körbejártunk a Ringen. Este hat óra körül pedig elindultunk haza. Nagyon jó volt ez a nap, és 

teljesen új információkkal és élményekkel gazdagodtunk. Köszönjük a szervező és kísérő tanároknak egész napos munkájukat. 

Kovács Vivien 9/c  

 

Bábművész palántánk: Teleki György 6.a osztályos tanulónk 

  

Elfelejtett emberek 

Nézz körül! Látod, hogy az utcán 

mennyi szegény ember lépked?  

Te meg a kis elkényeztetett világodat 

éled! 

Vannak, kik bármit megadnának egy otthonért 

És vannak, akik meghaltak már a honért! 

De te mindezt nem látod 

Te csak mindig a pénzt és a csodát várod! 

Addig jó, amíg apuci mindent megvesz 

De mi lesz akkor, ha már nem lesz? 

Lehet, hogy te is egy leszel közülük  

És lehet, hogy én leszek az, ki mindenkit gyűlölök. 

Nem tudhatod, mit hoz az élet 

Ezek az emberek lehet, hogy a haláltól félnek. 

Azoknak, kiknek nincs otthonuk, borzalmas lehet az élet  

Az istentől csak házat vagy jobb életet kérhet! 

Sírni tudnék, ha meglátok egy gyereket, kinek nincs any-

ja  

De a te gondolataidat ez hidegen hagyja!  

Emberek százai fagynak meg kint az utcán 

Ha kinyitnád a szemed, TE is mindenről tudnál.  

Összetört szívű emberek lépkednek sírva 

Az örök szerelmüket viszik magukkal a sírba. 

Néhány embernek nem olyan élete van, mint neked 

De te ennek csak örülhetsz, és teheted tovább a fejed! 

Szűcs Noémi 10/b 

Az életet segítő szemét 

Nézem az élet sziporkázó szemét,  

Tán nem is érdemlem meg e Fönség tekintetét.  

Messzire néz némán s tűnődve,  

Nem is értem, mit láthat e rothadó szemétbe.  

Várok, kémlelem a színes társaságot,  

De még mindig nem találom benne a valóságot.  

Majd hirtelen eltérít a két szem,  

És rájövök, hogy eddig a fülemen heverésztem.  

Megcsillan szememben különös jellemük,  

Kezdem érteni, hogy mi is a szerepük. 

Bár ezek a szemek nem kaptak különleges ké-

pességet,  

De nélkülük nem ismernénk a tökéletességet.  

Minden szempár mögött rejlik pár szem sze-

mét,  

Amely emberivé és különlegessé teszi az élet 

tekintetét. 

Sándor Eszter 8/g 


