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Kedves Tanáraink! Kedves Diákok!  

A NYÚZ szerkesztősége pihentető, vidám 

nyarat kíván mindenkinek!  

Az érettségizőknek kitartást és sok erőt!  

A 2015/2016-os tanév utolsó lapszámá-

ban bemutatjuk a társadalomtudományi 

napon meghirdetett vers-és novellaíró pá-

lyázat győztes pályamunkáit!  



Ismerkedjünk meg iskolánk cserediákjaival! 

2015 szeptemberétől tanulói az iskolánknak Giovanna és Nikolai. 

Azóta sok-sok hónap telt el, amit eseménydúsan éltek át. Megis-
merkedtek hazánkkal, szokásainkkal és gyönyörű európai helye-
ken jártak. Kíváncsi voltam, mit tapasztaltak, tanultak eddigi ittlé-
tük alatt, és miben különbözik hazájuk a miénktől. Már régóta 
vagytok itt, mit gondoltok Szolnokról, a magyarokról és a Tisza-
parti diákjairól? 
 

Nikolai: Először kezdjük a várossal. Nincs állatkertje, de van egy 
nagyon jó vasútállomásuk. Kocogni és sétálni jó, mert fel lehet min-
dent fedezni. Tetszik a Tisza, ahogy árad, a víz mindig a megtisz-
tulást szimbolizálja. Szolnok gyalogosbarát, az autók megállnak, 
ha csoportosan közlekedünk valahol. Az Agóra nagyon szép és 
nagy. Nagyon finom a pizza a Pelikán bevásárló központban. A 

magyarok nagyon vendégszeretőek. Az ételek, például a csirkelábleves finom. Két ételt nem szere-
tek, a májat és a kocsonyát. Az iskola tanárai kedvesek. Dalma nővér barátságos, megértő és gon-
doskodó, emellett érdeklődő és mindenről tájékoztat. Én egy 2000 lakosságú városból jöttem, és ez 
a város sokkal nagyobb, mint a miénk. Sosem voltam új diák, mert egész életemben ugyanabban a 
házban laktam. 

Giovanna: Nagyvárosból jöttem. Olyan városba akartam menni cserediáknak, ahol van víz, folyó. 
Nem tudok belefáradni a folyó csodálatába, és az egész város gyönyörű. Minden tiszta és jól szer-
vezett. Brazilok, akik Európában, Németországban voltak, azt mondták az európaiak udvariatlanok 
és ridegek. De a magyarok barátságosak, segítőkészek. Mi brazilok is kedves emberek vagyunk. 
Minden más, mint ahogy vártam. A sulival is ez van. Azt mondták egyedül érezték magukat. De ve-
lem barátságosak, ideutazásom előtt is beszéltünk facebookon. Érdeklődnek irántam és a kultúrám 
iránt is. A tanárok is segítenek mindenben.  

Meséljetek városaitokról! 

Nikolai: Sok a hó, gazdag az élővilág. Jó vadászhelyek és sí üdülök, vannak. Pici és szép a városom, 
sok üzlettel és hotelekkel, kávézókkal. Filmet is forgattak itt. Szép karácsonykor, rengeteg minden 
fényárban úszik. Van Octoberfest nálunk is, ahol kézműves söröket árulnak. 

Giovanna: Nagyvárosból jöttem, Dél-Brazíliából. A tél júniusban van, 2-3 o C körül. A nyár nagyon 
forró. A város ökobarát, tiszta, nem szennyezett. Sok európai él itt.  

Szüleitek mit szóltak az utazásotokhoz? 

Nikolai: Nem akartam Dél-Amerikába menni, mert azt mondták, veszélyes a szegénynegyedek mi-
att. Európát akartam meglátogatni. Vannak rokonaink a Cseh Köztársaságban, júniusban meglátoga-
tom őket. Nem aggódtak a szüleim. Legjobban a háziállataim hiányoznak, kígyóim és teknőseim van-
nak. 

Giovanna: Egyik fiútestvérem volt cserediák, de 21 évesen, Amerikában. A másik testvérem pedig 
Dániában volt tanulni és dolgozni. Szóval anya már tudta, hogy ez milyen. Tetszett neki az ötlet.  

Giovanna: Egyik fiútestvérem volt cserediák, de 21 évesen Amerikában. A másik testvérem pedig 
Dániában volt, tanulni és dolgozni. Szóval anya már tudta, hogy ez milyen. Tetszet neki az ötlet,hogy 
Európába akarok jönni.  



Nem aggódott, bár az 1 év soknak tűnik. De tudta, hogyha elmegyek, akkor 

kicsit felnőttebb leszek ezáltal. 

Könnyű vagy nehéz a magyar nyelv? 

Nikolai: Nekem nehéz, mert úgy nőttem fel, hogy csak egy nyelvet tanulok. 

Nem vagyunk kétnyelvűek, az amerikaiaknak nehéz nyelvet tanulni. És az an-

gol nagyon más, mint a magyar. De jól haladok, próbálok szavakat megje-

gyezni és dolgozom az igeragozással. 

Giovanna: Brazíliában tanulunk nyelvet, spanyolt, de az könnyű, közel áll a portugálhoz. Nekem is ne-

héz, bár ragozás van nálunk is, így könnyebb a dolgom, mint Nikolainak, de a múlt idő meg a többi kép-

zők, jelek nehezek a magyarban. Próbálom megérteni, mikor és hova kell tenni őket. Furcsák a szavak is, 

mert sok mássalhangzó van egymás mellett, ami nálunk sosincs így. A kiejtés is bonyolult. 

Miket szerettek/kedveltek (csinálni, enni, filmek, zene)? 

Nikolai: Úszni járok, és sokat sétálok, gondozom a háziállataimat. Sokat olvasok. Hiányzik a steak, egy-

szer ettem Egerben, finom volt, közepesen átsütve. Filmek közül mindent szeretek, kivéve a romantikus 

filmeket, mert azok unalmasak. Zenében a pop és a rock and roll, ismertebb együttesek és számok. A 

családdal is nézünk műsorokat, filmeket. Például a Sztárban sztár nagyon vicces. 

Giovanna: Brazíliában röplabdázom, ez elég közkedvelt sport. Szeretem a focit is. Gimnasztikáztam, 

táncoltam. Szeretek mozogni, túrázni, a természetben lenni. A zenét abbahagytam, zongoráztam. A ma-

gyar zene tetszik, tudunk is egy-kettőt. Például a Ha én rózsa volnék… Én is hiányolom a steaket, nálunk 

jobb, mint az amerikai. 

Meddig maradtok nálunk? 

Giovanna & Nikolai: Július 1., 2. hetéig. 

Milyen ünnepeitek vannak? 

Nikolai: A húsvét nagy ünnep, nekünk is hosszú szünetünk van, és a családdal töltjük. Karácsony a legna-

gyobb ünnep, és a hálaadás is szép. Ilyenkor meglátogatjuk az unokatestvéreket. 

Giovanna: 40 nappal húsvét előtt van a karnevál, ez nagyon fontos nekünk. Ez híres Brazíliában. Utána 

mi is böjtöt tartunk. A húsvétot a kb. 30 fős nagycsaládommal töltöm. 

Utószóként pedig kaptunk egy kisebb üzenetet: 

Giovanna: Köszönünk mindent az iskolának, társainknak. Gyertek Brazíliába, bámulatos ország. 

Nikolai: És Amerikába, ahol jobb a steak.    Kovács Vivien 9 

Köszönjük, ha megyünk, értesítünk titeket! De messze vagytok, tengeren túl. 



 

Összetartás 

A család, ami egy közösség 
Valóban egységes ismertség, 
ahol megvan az összetartás és a bizalom, 
az anya általi bizalom, 
gyermeki énünk szeretete 
és mindnyájunk társas értéke.  

Habár történnek konfliktusok 
közöttünk is! Jóban-rosszban vagyunk rokonok, 
megtanulunk együtt érezni. 
Egymáshoz alkalmazkodni, 
később így kellene  
felkészülni az Életre! 

Anya, apa, testvérek, 
akik személyek. 
Általános a közös irányítás, 
számukra szükséges a gondoskodás. 
Ezzel megsokszorozódik a biztonságérzet; 
az öröm és a szeretet. 

Gyermekek a családban 
fontosak; sok minden értük van. 
Képviselik a jövőt, 
egy,,rendezőt”, 
amelyben az életutunk magaslik, 
ez által az énünk kiteljesedik. 

Legfontosabb rokoni közösségem, 
amiben erősíthetem otthoni erősségem 
Megkaptam! Itt az idő a harmóniához, a felelősségért. 
Egy mindenkiért, mindenki egyért! 
Érzem, összetartóak vagyunk, 
az otthon támasz legyen még a ,,kulcsunk”. 

Számomra mindez megtörtént, 
azonban ért tragédia minket. 
Édesapám elment, itt hagyta 
az otthonát, ami általa lett alapítva. 
De mi itt maradtunk, ezzel szembesülni 
még sem könnyű, a gyászban élni. 

Hiányzik az apám,  
aki szeretettel nézett rám, 
a sok nehézség ellenére 
nem lettem a veszteségek vesztesége 
Bátrabb, pozitívabb lettem, 
egy szerelem, még most is az aranyéletem. 

Támogatnak a további családtagok 
Mamák, nagynénik, sőt barátok 
Sokat segítenek tapasztalataikkal, türelmükkel, 
rendelkezésre állnak, készséggel 
Ha bármi van, azonnal 
szóljak, ott vannak a bajban. 

Szabó Dénes 12.b 

Család és otthon 

Szerencsés gyerek vagyok , mert 

van családom és otthonom . Szá-

momra fontos az otthon , de a csa-

lád a legfontosabb . A legtöbb 

gyereknek és felnőttnek jó sora 

van , de nem mindenki ilyen szerencsés . Sok ember-

nek nincs otthona vagy családja . Van , akinek nincs 

hova hazamenni és olyan is , aki magányosan él . 

Köztük van , aki tehet róla , van , aki nem . Sajnálom 

azokat az embereket , akik már tudják , milyen ez 

az érzés . Az otthon akkor barátságos , ha az ott 

lakók békében élnek , nem pedig attól , ha nagyon 

és szépen van berendezve . A család akkor család , 

ha mindent megbeszélnek , kitartanak egymás mel-

lett és együttműködnek , mint egy csapat . Olyanok , 

mint a barátok , szeretik egymást . Ha néha össze is 

vesznek , hamar kibékülnek és igazából nem is ha-

ragszanak egymásra. Néha el is felejtik , hogy sze-

retik egymást , de belül tudják , hogy nem így van . 

Az otthon az a ház , ahol az ember jól érzi magát . 

Egyedül élni és sehová sem tartozni rossz , de van 

aki erre vágyik . Ezek az emberek általában nem 

beszélgetnek senkivel sem , magukba fordulnak . 

Sok közülük utazó fényképész és felfedező . Ők lát-

nak sok gyönyörű tájat , járnak híres városokban , 

országokban , de családjuknak ( ha van ) , nagyon 

hiányzanak . Meg kell becsülnünk , hogy családban 

élünk és van otthonunk . Legyünk érte hálásak Isten-

nek. 

Kató Nóra 4.a 



És hirtelen világos lett 

A 80-as évek decemberének első , pár napján járunk . Hétvége van , 11 éves apukám és ikertestvére , Barbi kedvenc , 
piros alapon fehér pöttyös labdájával játszanak . Apukám rosszul dobja a labdájukat és begurul a szekrény mögé . Barbi 
érte megy és meglát valamit . Hívja testvérét , apukámat . 
 -Gyere ide ! 

 -Miért ? – kérdi apukám . 

 -Itt van egy csomó játék ! – szól neki .Apukám odamegy. 

- Lehet , hogy ez lesz a karácsonyfa alatt ? – kérdezi Barbi . 

- Nem , biztos , hogy nem . – tiltakozik apukám . 

- Akkor fogadjunk egy húszasban ! – ajánlotta föl ezt a lehetőséget Barbi . 

- Nem , én útálok fogadni ! –mondta apukám . Ezzel véget ért a vita . 

Este meggyújtották az első adventi gyertyát . Másnap már mentek az iskolába . Apukám nem bírta túltenni magát a teg-
nap történteken . Eltelt ez a hét is . Sokat szánkóztak a dombokon . Vasárnap este már a második gyertya is égett . Eltelt 
még egy hét . Apukám fejében még mindig furcsa gondolatok cikáztak . Már a harmadik rózsaszín gyertya is égett . Az 
utolsó héten nem volt iskola . Minden gyerek nagyon örült neki . Apukám a sok bandázás és téli örömök után se tudott 
megnyugodni . Elérkezett karácsony napja . Reggel Mamám , Ildikó nekilátott a legfinomabb halászlé elkészítésének . 
Közben a gáztűzhelyre tette főni a kellemes illatú kocsonyát . Tatám , Béla a karácsonyfával bajlódott . Ide dőlt , oda 
dőlt , míg végre megállt . Majd földíszítette . Az égősort bedugta , de nem világított . Másik égősort is kipróbált , de nem 
működött az sem. Segítséget kért Mamámtól .  

-Ildi , gyere már ! – szólt neki . Mamám odament . 

-Ó , Béla , mit műveltél már megint !? – sopánkodott a Mamám . 

-Nem jó az égősor . –Válaszolta neki Tatám . 

-Hát ez nem igaz ! – siránkozott a Mamám . 

-Benne hagyom a konnektorban ! 

-Jól van , Béla . –hagyta rá Tatámra és visszament főzni . 

Apukám és Barbi már várták az éjféli misét , ahol nagyon szép pásztorjátékot adtak elő . 

„Utána majd kiderül , az van –e a karácsonyfa alatt , ami a szekrény mögött volt !” –gondolták . 

Elmentek a misére . Mikor beléptek a házba , hirtelen az égősorok kigyulladtak . A gyerekek 

meglátták a szekrény mögötti ajándékokat a fenyő alatt . És minden világos lett . 

( Igaz történet alapján ) 

Bóka Tamás Zerind 6.g  





Az otthon 

     Egy szép tavaszi napon a nagymamámmal sétáltunk a belvárosban. A kirakatokat nézegettük éppen, ami-
kor odalépett hozzánk egy szegényes öltözetű ember és megszólított minket. A Fedél Nélkül c. újságot árulta 
és szerette volna, hogy vegyünk tőle egyet, mert ez segíti őt a megélhetésében. A nagymamám  természete-
sen vett egyet, majd elbeszélgettünk arról, hogy milyen is lehet fedél nélkül élni. Megkérdezte tőlem:  

Lili, mit jelent neked az otthon? A családot - válaszoltam röviden. – És neked?  

Nekem az otthon az a hely, ahonnan reggel elindulok és visszatérek. Az otthonomhoz köt a család. Az ottho-
nomat szépítem, sokszor takarítom, felújítom, fejlesztem. Itt tisztálkodom, itt vannak a ruháim, a családom 
képei, itt őrzőm az emlékeimet, ide köt minden. De az otthon melegét mégis a család és a család szeretete 
adja. Mikor új családot alapítunk első dolgunk, hogy saját otthonról gondoskodjunk és megőrizzük addig, 
amíg csak lehet. Sajnos vannak olyan helyzetek, körülmények, ami következtében az ember elveszítheti a 
családját, otthonát és ott marad, fedél” nélkül. 

 Ez az eset ébresztett rá, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy van otthonom. 





Otthon 
Kinn , oh szakad az eső , 

Villám cikáz a sötét égen , 
A napsugár már beleveszett 
A reggeli ködbe régen 

Fákat tépő szélvihar 
Szánta végig a rónát , telket , 
S hideg szél lelése futja át 

Megtépett , fázó lelkemet. 
Zár kattan, s benn jó meleg , 
Majd kattanásként küzd a kandal-
ló , 
Hűs lelkem alakja is belép 

S várja, hogy hallik a kedves szó . 
Forrón izzó üdvözlet, 

Csókol az anya, s a kis kedves, 
S a gyermek ölelésétől 
A fagyjárta világ szebb lesz. 

Olvad az ember lelke, 
Kiszabadul a nap terhéből, 
Fáradalma most megválttatik, 

Védsáncot húz szeretetből. 
Édes Családi fészek, 
Melybe a bús alak belépett, 

S fájdalma a szeretet tüzében 
Tiszta, új hamuvá égett. 
Nyugvás így hazatérni, 

Ölelésért, szerető csókért. 
Ember, látod mily boldog lehetsz, 
Nincs baj, csak mindig szeressél. 

Szeresd szülőid fészkét, 
S ugyanúgy szeresd sajátod, 
Apád, anyád által felnevel, 

S amelyet majd te vigyázol. 
Ború , vihar , villám 
A boldogságban el nem érhet, 

Szeretteid soha ne veszítsd, 
S takard be fázó szíved. 

Fábián Dávid 10.a 

 
 
 

Harag 
  

Mikor haragszol rám? 
Ha esetleg nem figyelek rád? 
Vagy túl buzgó vagyok? 
Lehet, néha vak vagyok 
De ha tehetem, rád nem panasz-
kodok 

Úgy szeress, ahogy vagyok 

Van egy érzésem, hogy nem szeretsz, 

De erre nem nagyon figyelek 

Fogadj el úgy, ahogy vagyok 

Lehet, hogy nem bírsz, de búcsút nem mondhatok 

Mag Liza 8.g 
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Dream Life Simulator 
 

Na ja, ez a nap is eljött. Megvan most már a ház 
is, vettem még egy kocsit, jobban nem is lehetnék, 
bejött az élet. 
-Munka? Az meg minek? Ha egyszer a lottóhoz 
értek, mi mást tehetnék? 
Na mindegy, hagyjuk ezt a témát, mindenki ezzel 
nyaggat, elég az a nyolcosztályos végzettség. 
Várjál, hívnak a másik telón, ja nem, a harmadi-
kon. 
-Mivanmánmegint?! Igen, reggel kaszinó, ott dől 
a lé, aztán a fogadások, ott is dől a lé, tippmix, 
mindenhol dől a lé! 
-Hogy mire költöm a pénzt? Most jövök haza az 
új kocsival, nemtom, mi a márkája, mindig elfelej-
tem, az emblémáján fekete ló vagy csődör van, 
és mindig piros autókat gyárt… 
-Nem, nem, nincs jogsim, ha elkapnak, max lefize-
tem őket, nem érdekel. Viszont én leteszlek, mind-
járt otthon vagyok.. 

* * * 
Mi a…? Hol van a további 13 Porsche? A festmé-
nyek, szobrok? Most komolyan kiraboltak?! 

* * * 
Gém Óvör. Nem hiszem el, még ezen az agyalá-
gyult Dream Life Simulatoron sem tudok arany-

életet élni? Oké, már a szemem is vö-
rösödik, és az akkumulátor is forró, 
inkább kikapcsolom a gépet, és elme-
gyek kerítést festeni, úgyis erre a 
munkára is húsz évet vártam… 

Nagy Andor 8.g 

Az alsó tagozatosok Gáláján a tanítók 

meglepetés dala. 

Negyedik osztályosok 

„ballagása” 

Farkas Patrik verse 

Jegyzet 


