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Aki szelfizik, az
állítólag nagyon menő, más néven
„Szveg”. Ahhoz, hogy elérd
ezt az igen kulturált, 21. századi rangot, amit főleg a külvárosi jó fejek birtokolnak, számos
dolgot kell tenned, amit nagyrészt meg is találsz édesanyád kacatjai között. A
legolcsóbb, de elhanyagolhatatlan eszközünk,
ami eme tiszteletreméltó díjhoz alapkellék, az
nem más, mint a tükör. Megfelelhet nagyanyád
penészes, dohos, fogkrémfröccsnyomokkal díszített tükre is, de számításaim szerint még a
szomszéd Moszkvics törött visszapillantó tükre
előtt is pózolhatsz.
Második számú fontos kellékünk egy
telefon, ami igen változó árfekvésben találhatunk. Szerencsés vagy, ha úgynevezett „Ájfón”od van, hiszen ilyen kütyüvel könnyebb belépned a „páwák” nagykapuján, de agyam logikai
igénybevételével arra a következtetésre jutok,
hogy egy leselejtezett Nokia C 1346 is alkalmas a
feladatra. Fontos tanácsom, hogy a vaku be legyen kapcsolva, mert valószínűleg ennek segítségével még menőbb leszel.
Harmadik lépés: a ruházat. Alulra elég
egy szakadt, agyontiport farmer, lányoknak egy
ízléstelen „cicanaci” ajánlott. Felülre mindkét
nem szempontjából előnyös egy angol feliratú
izomtrikó. Ne érdekeljen, hogy nem tudod, hogy
mi van ráírva, hiszen köztudott, hogy a részletekkel nem illik foglalkozni. A fejedre egy menő
rap-sapi, amiből ki se látsz, de fejből tudod már,
hogy hol a „fotógomb”, így vakon is meg tudod
örökíteni magad.
Kész vagy. Megjelennek az ismerősnek jelölések.
Itt egy pár tipikus eset: Janó vok oszt tschőőő. Kislány vook asszem jelizz. Ezek után meghívást kapsz
az efféle társkereső oldalakra, mint például: Jelölj
és ismerkedj, vagy Komizz Klub xD. Ezek után
megfordul a fejedben, hogy minek szelfizel, és
két perc múlva letörlöd magad a menők
talihelyéről, a Fészbúkról.

A társadalomtudományi napunkat Horváth
László nyitotta
meg, a Damjanich János múzeum igazgatója.
Köszönet minden részvevőnek
Gyuri atya ünnepi megnyitója
és segítőnek!
iskolánk védőszentjének, Szent
Szabó Balázs képe
Józsefnek a napján

Rejtvény minden korosztálynak!
A társadalomtudományi nap díjnyertes rajzát láthatjátok, Földi Lili 6.g osztályos tanuló alkotását. Találjátok ki/tippeljetek/ vagy kergessétek Lilit :-),
hogy melyik költő, melyik versére készült ez az illusztráció?
A helyes megfejtők között pöttyös túró-rudikat sorsolunk ki!
A megfejtéseket a portára elhelyezett kis dobozokba várjuk május 5-ig!
A márciusi rejtvény nyertesei: Farády Simon (7.g) és Nemes Tekla (5.g) osz-

Útravaló az érettségizőinknek
Alsó tagozatos kisdiákjainkat kérdeztünk arról, hogy
szerintük mi az az érettségi? Mit hallottak róla? Mi
történik akkor a nagyokkal? Mire jó? A válaszok
kedvesek, viccesek, ballagó tarisznyába valók! Olvassátok szeretettel!
Lőrincz Lili (2.a): A nagyok ott
tudják meg, hogy mehetnek-e dolgozni.
Csák Imola (2.a): A
nagyok megnézik, hogy
jobbak-e mint voltak.
Hotorán Gergő (2.a):
Ott fog kiderülni, hogy
megbuktak-e. Mehetneke új osztályba vagy újból le kell
érettségizniük.
Kókai Zsófi (2.a): Ahol
a gimnazisták olyan dolgozatot írnak,
amivel tovább lehet menni…. de
hogy hová mennek, azt nem tudom.
Horváth Dorka (2.a): Az felmérő? A
nagyokkal történik? Mikor?
Csiki Hajnal (2.a): Ott,
ahol az érettségizősek
megtanulnak mindent.
Szűcs Zille (2.a): Ahol a
nagy gimisek dolgozatot
írnak. Ha nem sikerül,
akkor újra kell írni. Ez a
dolgozat fontos is nekik.
Molnár Botond (2.b):
Olyan, hogy valaki mondjuk letesz egy vizsgát, hogy bekerüljön valahová…gimnáziumba? A tu-

Jobb csapatban énekelni,
mint egyedül!

Balog Kende Ákost Földi Lili
kérdezte a gyermekkarról

Mióta jársz énekkarra?
Ötödik osztályos korom óta járok, a kezdetek óta,
két éve.
Hány versenyen voltatok eddig?
Körülbelül négy versenyen voltunk a kórussal,
mindig valamilyen díjjal jutalmaztak bennünket.
Miért szeretsz énekkarra járni?
Mert hangulata van, sok népdalt tanulunk és sokkal jobban szeretek másokkal, csapatban énekelni,
mint egyedül.
Elgondolkoztál már azon, hogy a jövőben komolyabban foglalkozz az énekléssel?

dásból vizsgáznak, a fontos tudományágakból.
Jól el lehet fáradni! Azt mondta az anyukám, aki
már érettségizett, hogy ott is kell aludni és ritkán
jönnek haza.
Hidasi Maja (2.b): Szerintem a főiskolára akarnak bekerülni. Fölmérik, hogy mit tudnak. Ha
megfelelő mértékben tudják, akkor fölléphetnek
a főiskolára. Inkább nehezebb feladatok vannak.
Olyan, mint egy óriási dolgozat.
Szarka Lili (3.a): Felnövünk, elkezdünk nagyok lenni.
Kovács Renáta (3.a):
Oda azok járnak, akik
már nagyok. Azért jó,
hogy tanuljunk még többet.
Győri Hanna Boróka (3.b): Vizsgaszerű. Az összes tudásunkat felmérik, amit eddig tanultunk.
Fazekas
Eleonóra
(3.b): Amikor a nagyok
elmennek az iskolából.
Kelemen Adél (3.b):
Amikor a nagyok okosak lesznek.
Sokan attól izgulnak. Én is szoktam
izgulni, pedig nem rajtam nevetnek,
hanem velem együtt. Sokan azt
mondják, hogy sokat tanulj rá, de
előtte már egy nappal ne tanulj. Lenyugszol, lepihensz. Persze csak
akkor lehet lenyugodni előtte egy nappal, ha már
megtanultál mindent!
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Éneklő ifjúság

Az interjúk után minden kisdiáknak elmondtuk a nagy
igazságot és sejtéseiket, meglátásaikat igazoltuk vagy
kiegészítettük. Mindannyian sok-sok sikert és erőt kívánnak a Tiszapartis végzősöknek! Hajrááááááá!
Igen, szeretnék sokat
énekelni még a kórussal, de úgy érzem, hogy
nem ez lesz a hivatásom.
Milyen a társaság az
énekkaron?
A régiek már magabiztosak, jófejek, beilleszkedtek.
Az újaknak meg segítünk, hogy jól érezzék magukat. Örömmel várunk mindenkit a kórusra! Együtt
énekelni nagyon jó!
Milyen műfajú dalokat szeretsz énekelni?
Akár az énekkarban, akár gyakorlásképpen?
Klasszikus zenéket, de a népdalokat is szeretem. A
kedvenc népdalom az angol Zöld herceg, melyet a
kórussal az első versenyünkön énekeltünk.

Énekelni szerető, új
tagok jelentkezését
várjuk a gyermek
kórusba!

A bátor lány
A mai rohanó, elvárásokkal
teli, stresszes életünkben
kevés időnk van arra, hogy
olyan személyek után tudjuk
kutatni, akik nagy hatással
vannak emberek millióira
világszerte. Én csak a véletlennek, de inkább úgy mondanám, hogy a szerencsének köszönhetem, hogy belebotlottam
Lizzie Velasquez-be. Úgy vélem, ez a fiatal hölgy megérdemli, hogy minél többen
beszéljenek róla.
Lizze egy huszonhat éves texasi
lány, aki egy nagyon ritka betegségben
szenved. Az orvosok a mai napig képtelenek diagnosztizálni a betegségét. A lánynak nincsenek zsírszövetei, csont és bőr,
mindössze 26,5 kilót nyom. Hiába eszik
tizenöt percenként, nem tud hízni. Emellett az egyik szemére teljesen vak, míg a
másikkal csak gyengén lát. Meglepő módón, Lizzie szervei mégis normálisan működnek.
A külseje eltér az egészséges
emberekétől, ezért iskolás éveit rosszindulatú gúnyolódások kísérték végig, amelyek
elviselése hatalmas terhet jelentett a szá-

mára. Egy nap az interneten keresgélve,
talált egy videót „A világ legrondább nője”
címmel. A videón ő szerepelt, amely csupán nyolc másodpercig tartott. A videóhoz fűzött hozzászólások pedig csak rontottak a helyzeten. „Tégy mindenkinek egy
szívességet és öld meg magad” – olvasható a
kommentek között, de sok ilyen szörnyű
tartalommal rendelkező megjegyzést is
lehetett olvasni.
Lizzie összeomlott, nem értette,
hogy miért nevezik őt szörnyetegnek, és
írnak róla ilyen embertelen dolgokat. Kis
idő elteltével azonban összeszedte magát
és eldöntötte, hogy visszavág, de nem úgy,
ahogy a többi ember gondolná.
Lediplomázott kommunikáció
szakon, két könyvet is írt (Be beautiful, be
you, Lizzie Beautiful), emellett elérte az
álmát:
motivációs
előadóvá
vált.
„Motivációként használtam az emberek negatívságát, hogy tovább küzdjek. Tégy ugyanígy, és
garantálom, hogy nyerni fogsz!” – mondja
egyik inspiráló beszédében.
Lizzie rám is nagy hatással volt,
ezért további információkat gyűjtöttem
róla az interneten. Kiderült, hogy dokumentumfilm készült a történetéről, amely
március 14-én debütált az Egyesült Álla-

Lordes-i zarándokút

A népi hagyományokon nőttem fel
—interjú Bauer Krisztinával—

Ünnepi műsor—
március 15. 9.b

Az idei tanévben a március 15-i műsort a 9.b osztály tanulói készítették Almainé Szabó Gabriella tanárnő segítségével. A megható versek és naplórészletek között felcsendült,
az énekes osztály tolmácsolásában, számos népdal. Két
tehetséges szólóénekest ismerhettünk meg: Mező Kittit és
Bauer Krisztinát
Milyen érzés volt kint énekelni az egész iskola
előtt?
Kicsit izgultam, mert soha nem álltam ki ilyen nagy
tömeg elé, de amikor elkezdtem énekelni, kicsit
megkönnyebbültem, mert láttam a mosolygós arcokat, az pedig jó érzéssel töltött el.
Milyen dalokat szeretsz énekelni?
Csak népdalokat! Mivel családom erdélyi, ezért a
népi hagyományokban nőttem fel. Néptáncolok,
minden közel áll a szívemhez, ami a népi hagyományokban gyökerezik.
Milyen típusú dalokat szeretsz énekelni?
Számomra hobbi is ezeket a dalokat gyűjteni és énekelni. Először a
kalotaszegi dalokat énekeltem, ezekbe lettem
először szerelmes. Onnan eljutottam más tájegységekre is és más
stílusú népdalokba is
betekinthettem és tanulhattam azokat.
Gazsó Anita 9.b

Oldal 2

mokban a South by Southwest Filmfesztiválon. A film előzeteséből kiderül, hogy
Lizzie egy kedves, energikus, vidám lány.
A film mellett saját honlappal és bloggal is
rendelkezik, amelyeket természetesen
bárki követhet. Belenéztem pár videójába,
és sokszor elmosolyodtam illetve elnevettem magam, mert igazán humoros egyéniség.
A texasi lány sikertörténete is
csak azt bizonyítja, hogy nem a külső a
legfontosabb, mert az igazi értékeinket a
belső tulajdonságaink alkotják. „Nem mások határoznak meg minket, hanem saját magunk.” Lizzie inspirációjának ez a legfőbb
üzenete, de én tanulságként vontam le
még azt is, hogy a kemény munka mindig
kifizetődik.
Nem vagyok egy Lizzie
Velasquez, viszont én is
azt tudom tanácsolni,
hogy ne engedjük, hogy
mások rosszindulatú véleménye, előítélete akadályozzon bennünket, hiszen mindenkiben ott van a küzdés szelleme, amely ha egyszer szárnyra kap, a végtelenig tud emelni bennünket.
Jakab Krisztina 13.c

Elindultunk: izgalommal, várakozással.
Elcsendesedni, pihenni, feltöltődni:
Istennel, egymással,
élményekkel. Hosszú
kilométereken át
bezárva a buszba, a
mögöttünk álló mozgalmas és nehéz hétköznapokba…,de már készítettük a
szívünket kilépni egy szent helyre a húsvéti szent időben. Imákkal átszőtt zarándoklatunkon csodálatos kegyelem volt a közös keresztút, Lordes békessége, szépsége. Isten dicsőségét hirdették a hegyek, az óceán, a
tornyos városok, a zarándok testvérek kedves mosolya,
az ismeretlen ismerősök. Mindent hazahoztunk a szívünkben és szeretnénk mesélni, fényképekkel és szavakkal átadni mindazt, amit még talán mi sem tudunk feldolgozni!, de hálát adunk érte az Úrnak!
A Tiszaparti zarándokai

Neumann nap
A fény éve jegyében rendezi a matematika-fizika és informatika munkaközösség a Neumann János természettudományi tehetségnapot 2015. április 22-én (szerdán). Előzetes feladatként a fény témakörben prezentációkat készítenek az osztályok tanulói, valamint megtekinthető a fényhez kapcsolódó fotókiállítás tanulóink képeiből.
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Gyerekek között töltöm a mindennapjaimat—Beszélgetés iskolánk Igazgatónőjével, Kati nénivel
Mikor határozta el, azt, hogy gyerekek között töltöm a min- sen olvasok.
hogy tanár szeretne dennapjaimat.
Hova utazna el legszívesebben?
lenni?
Milyen szakot végzett?
Szeretem az óceánt és utazni is imádok.
Már egészen kiskoromban
tudtam,
hogy tanár szeretnék
lenni.

Hogyan lett Ön az
iskolánk vezetője?

Testnevelés és Gyógytestnevelést Buda- Imádom az olasz és a francia tengerparpesten.
tot. Egyébként legszívesebben Kína tiltott
Mi akart lenni kiskorában?
városába utaznék el, ha lehetne.
Óvónő vagy testnevelő.
Milyen filmeket szeret nézni?
Hogyan, mivel szokott feltöltődni Leginkább az olyan nyomozós filmeket
vagy éppen kikapcsolódni?
szeretem, amiben sokat kell gondolkodni,
Sportolok, kutyát sétáltatok vagy olvasok. de nincs lövöldözés és vérfürdő. KedvenBár mostanában az olvasásra nem jut ceim Poirot, Miss Marple és a Mentalista.
annyi időm a munkám miatt, de amikor Mi a kedvenc színe?
csak lehet, akkor szakítok rá időt.
Három kedvenc színem van: a fehér, a
Milyen típusú könyveket szokott ol- fekete és a kék.

1996-ban
igazgató
helyettes
voltam.
1977-ben kezdtem tanítani az iskolában.
2008-ban végül igazgató lett belőlem pályázat útján. 2011. augusztus 1-től lett az
iskolánk katolikus. 2011-ben nem lett vasni?
igazgató váltás hanem maradtam én az Minden fajta könyvet olvasok, de nem
igazgatói poszton.
szeretem a szerelmes könyveket és a
Mit szeret a legjobban a munkájában? ponyva regényeket. Mostanában Júlia
Azt, hogy változatos, fiatalok között lehe- nővértől kapok egyházi témájú könyveket,
tek, emberekkel foglalkozok, de leginkább de ezek mellet a pszichológiáról is szíve-

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
Ha megkérdezzük az utca emberét, hogy kit gondol hősnek
általában orvosok, tudósok, ismert emberek jutnak eszükbe.
Számomra hősök mindazon emberek, akik valamilyen pozitív
változást hoznak létre közösségükben, fontosnak tartják társadalmi szerepvállalásukat. Kevés szó esik róluk, viszont kiemelkedő cselekedeteket végeznek a véradók, akik nem várnak dicsőséget cselekedeteikért (sok híres-hírhedt emberrel ellentétben), önkéntesen, önzetlenül mentenek életet. Ezzel kapcsolatban kérdeztem egy „hétköznapi hőst”, aki nemcsak vérét adja,
hanem munkáját is ezzel kapcsolatban választotta. Interjú alanyom Gulácsiné Molnár Etelka, a Magyar Vöröskereszt JászNagykun-Szolnok megyei Szervezetének megyei véradás-szervező koordinátora.
Mióta szervez a Magyar Vöröskereszt véradásokat hazánkban?
Milyen feladatai vannak ezzel kapcsolatban?
1939 óta szervez önkéntes véradóeseményeket, mely mindig is prioritást élvezett a feladatköreink
között, mely törvényileg is szabályozva van. Feladataink emelett
a véradók toborzása és megbecsülése. Erre két időpont is lehetőséget ad, június 14.; a Véradás Világnapja, illetve november
27.; a Magyar Véradók Napja, mely során kitüntetéseket is adományoz a Magyar Vöröskereszt. De legfontosabb, hogy állandó
megbecsülést kapjanak az önkéntesek az egyes eseményeken.
Tudna említeni pár statisztikai adatot?
2014-ben 412280 véradó jelent meg, mely a teljes lakosságra
nézve 5 százalékot tesz ki. A megjelent véradókból 55691 fő
volt új véradó. Összesen 13525 esemény került megszervezésre.
Mi okoz nehézséget munkájában?
A munkahelyeken már nem mindenütt támogatják a véradó
eseményeket, mivel számukra ez kiesést jelent, így nagyon sok
véradó szabadság kivétele mellett tud csak eljönni. Sajnos az is
előfordul, hogy a véradót nem engedik el a munkahelyéről.
További nehézség, hogy véradóbázisunk kiöregszik, így próbáljuk a fiatalokat bevonni a véradásba, ezért különböző fesztivá-

Mi dühíti fel könnyen?

A legkönnyebben az, ha valaki értetlen, de
az is, ha jogtalanul bántanak és ha a szemembe hazudnak.
Készítette: Kovács Vivien

lokon, mint az EFOTT vagy a Sziget fesztivál,
illetve
találkozókon,
„népünnepélyeken” is szervezünk véradásokat. Immár kilencedik éve rendezi meg
az Országos Szervezet az Országos Felsőoktatási Véradóversenyt, mely mindig sikeres szokott lenni. A részt vevők között a
Szolnoki Főiskola is szerepel. De fontos,
hogy ezek az új önkéntesek a későbbiekben
véradók maradjanak.
Miért érdemes véradónak lenni?
Elsősorban az egyik leghumánusabb cselekedet, melyet egy
ember tehet, ha életet ment. Egy
véradással három életet is meg
lehet menteni, mivel a vérből ezután három fajta vérkészítményt
készítenek. De a véradó számára is
hasznos, hiszen ezek az események
szűrővizsgálatok is egyben, így
egészségi állapotunkról is információkat kaphatunk. Továbbá szervezetünk felfrissül, és különösen hasznos lehet a férfiak számára,
akiknek a vére kissé sűrűbb.
Hol lehet tájékozódni a véradással kapcsolatban?
A Magyar Vöröskereszt hivatalos weboldala a veradas.hu , ami
mér mobil applikáció formájában is elérhető. Itt olvashatnak a
véradás menetéről, a vizsgálatokról, a helyszínekről és megannyi
hasznos információ található még itt.
Köszönöm az interjút!
Szerencsére elmondható, hogy iskolánkban is megtalálhatóak
ezek a hősök, akik segítik rászoruló társainkat, életet adva neki.
Emellett a 11. évfolyam több tanulója segíti, közösségi szolgálat
keretében, a városi és megyei véradások szervezését, lebonyolítását. Remélem minél több segítő és véradó kerül ki iskolánkból
a jövőben is.
Karsa Patrik 13.c
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