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Néhány nap, és vége a tanévnek. A 

ballagáson búcsút vesznek az iskolától a 

nyolcadikos diákok. Megkérdeztük 

Isztin Ferencet és András Bálintot, hogy 

emlékeznek az eltelt nyolc évre, mik a 

terveik. Az interjút Dohor Ferenc, Rusz 

Tibor és Nemczov Márk készítette. 

 

Isztin Ferenc 

 

- Mit csinálsz szabadidődben? 

- Hát gépezni szoktam, eljárok judózni, 

esetleg még találkozgatok a barátaimmal.  

- Hol fogsz továbbtanulni? 

- Gyulára megyek az Erkel Ferenc 

Gimnáziumba általános szakra.  

- Miért?  

- Igazából azért, mert a nővérem is odajárt 

és állítólag egy jó iskola.  

- Szerettél – e ide, a Balsaráti Vitus János 

Általános Iskolába járni? 

- Igen, főleg azért, mert itt lakok közel.  

- Melyik órára gondolsz vissza szívesen?  

- Leginkább Wawra tanár úr rajz óráira 

gondolok vissza szívesen, de még a matek 

órák is nagy örömet okoztak nekem.  

- Sok sikert kívánunk a terveidhez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

András Bálint 

 

- Hova fogsz menni tovább tanulni? 

- Szegedre. A Tömörkény István 

Gimnáziumba. 

- Mi volt az, amit a legjobban szerettél, 

bírtál a Balsaráti Vitus János Iskolában? 

- Legjobban a haverok, a beszélgetések, a 

hülyéskedések fognak hiányozni. És a 

versenyek, amire Gulyás Imre tanár 

bácsival mentünk. 

- Mire emlékszel vissza szívesen, mi a 

legjobb élményed? 

- Mikor két éve megnyertük Pécsen a 

Kisiskolák Országos Diákolimpia döntőt. 

- Szabadidődben mit szoktál csinálni? 

- Edzésekre járok egy héten 2-szer, 3-szor. 

Otthon számítógépezni szeretek. 

- Ezt a 8 évet szeretted-e? 

- Hát iskolába ki szeret járni? Én sem 

tartozok azok közé, akik szeretnek, de 

tudom, hogy muszáj. A barátok mindig 

könnyebbé tették a nehéz időszakokat, 

mikor egy héten belül 2-3 témazárót kellett 

írni. A tanárok próbálták az órát jobb 

kedvűvé, játékosabbá tenni. NAGYON 

GYORSAN ELTELT EZ A 8 ÉV. 

 



Interjú Czabai Zsófiával és Czabai Nikolettel 
 

 

Czabai Zsófi és Niki két éve végeztek 

iskolánkban. Megkérdeztük őket, mi 

történt velük azóta? 

1. Most melyik iskolába jártok? 

 N: Mindketten a Szeberényi 

Gusztáv Adolf Gimnázium és 

Szakközépiskolába. 

 Zs: Szeretek itt tanulni, és 

reményeim szerint ki is járom. 

2. Miért épp ezt választottátok? 

 N: Mert szeretünk rajzolni, és én 

később is ezzel szeretnék foglalkozni. 

 Zs: Nagyon szeretek rajzolni, és azt 

gondoltam kipróbálok egy olyan iskolát, 

ahol megtanulom a rajzkészségemet 

fejleszteni. 

3. Miket szerettek rajzolni és milyen 

technikával szerettek dolgozni? 

 N: Karaktereket (embereket) 

szeretek rajzolni. Festéssel, szénnel, 

grafittal, filctollal. 

 Zs: Leginkább kitalált kissé 

eltorzított női és férfi karaktereket 

ábrázolok grafittal, szénnel, de nem áll 

távol tőlem a vízfesték sem. 
 

4. Mik a céljaitok, mik szeretnétek lenni? 

 N: Én el szeretnék menni külföldre 

és ott megpróbálni, hogy mit tudok. 

 Zs: Igen sok a választék, de én 

leginkább animátor meg mesekönyv 

illusztrátori pályán szeretnék majd 

elhelyezkedni. 

6. Valamilyen versenyen, pályázaton nyert-

e már alkotásotok? 

 N: Neveztem már kétszer egy 

olyasfajta versenyre, amin versről kellet 

illusztrációt készíteni, és különdíjat kaptam 

mind a kettőször. 

 Zs: Nekem van egy vers 

illusztrációs pályázatról egy emléklapom, 

és egy különleges szobrokról szóló 

könyvem, egy Szeberényi Gusztáv Adolf 

könyv a portrékészítésről. A grafika 

tanárom hirdette nekünk a pályázatot 

grafika órán, és a 10. c-sek közül én 

nyertem egyedül, mert általában senki se 

kap ilyesmit 11. alatt, mert a 10-es diák 

még a zöldfülű zónába tartozik. 

Köszönjük az interjút. 
 
 

   
 

Czabai Nikolett rajza Czabai Zsófia rajza  



A L S Ó S      O L D A L 

 

A mostani számunkban a 3. a és b osztályosok mutatkoznak be egy-egy fogalmazásukkal 

illetve rajzaikkal. 

 

A farsangi mulatság 

 

A múlt héten pénteken rendezték meg a 

farsangi mulatságot. 

Amikor megérkeztem, nagyon sok ötletes 

jelmezt láttam. Két órakor kezdődött el az 

egyéni jelmezesek felvonulása. Nekem az 

egyéni jelmezesek közül mindenki tetszett. 

Utána jött az osztályok felvonulása. 

Mindenki várta, hogy az osztályok nevét 

szólítsák. Fellépés után eredményhirdetés 

volt. Mi lettünk az elsők. Kaptunk fánkot 

és tortát is. Utána limbó következett. 

Tombolahúzás is volt, ahol nyertem egy 

tortát. Nekem tetszettek az egyéni 

jelmezesek is, meg az osztályok is. 

Nagyon tetszett a farsangi bál. Remélem, 

jövőre is beöltözünk! 

 

Stuber Dániel 3. b 

 

 
Herjeczki Orsolya rajza 

Varázsceruza 

 

Tegnap este kitört a ceruzám hegye 

rajzolás közben. 

Aztán olyat láttam, hogy a hajam égnek 

állt. Magától kihegyeződött a ceruzám. 

Elkezdett önállóan rajzolni. Rajzolt egy 

gyönyörű palotát, s ezekkel a szavakkal 

szólt hozzám: 

- Köszöntelek gazdám az új otthonomban! 

- Te milyen ceruza vagy? 

- Én egy varázsceruza vagyok, és 

teljesítem a kívánságaidat.  

- Nem kérek én palotát, csak egy 

kívánságom lenne, hogy többször jöjjön 

haza a testvérem. 

- Meglátom, mit tehetek. - szólt a ceruza. 

A papírról eltűnt a palota, és a szobámban 

ott termett a testvérem, de a ceruza nem 

volt ott. A testvérem ezentúl mindig velem 

maradt.  

Remélem, egyszer még megtalálom a 

varázsceruzámat, és sok új kalandban lesz 

részünk! 

 

Magyar Balázs 3. a 

 

Varázslatos mozilátogatás 

 

2014. január 21én, kedden mentünk 

Békéscsabára. 

Az Aradi úti iskolától indultunk a 3. b és 4. 

osztállyal. Kata tanító nénivel utaztam. 

Útközben beszélgettünk, szójátékoztunk. 

A Csaba Centerben a Jégvarázs című 3D-s 

filmet néztük meg. Volt benne vigalom, 

izgalom, szerelem. A film végére minden 

gond megoldódott. A film a testvérek 
szeretetéről szólt. Számomra az volt a 

tanulság, hogy a testvér szeretete sokat ér. 

Este hat óra felé érkeztünk haza. nagyon 

jól éreztem magam, remélem, hogy máskor 

is lesz mozilátogatás. 

 

Debreczeni Rebeka 3. a 



Az égig érő mesefa – meseillusztráció 

 

         
 

Kurunczi Viktória rajza          Denucz Katalin munkája 

 

 



H U M O R 
 

 

Viccek 
 

Az iskolában Pistikének óriási piros folt 

van az arcán. Megkérdezi a tanárnő: 

- Pistike, mitől olyan piros az arcod? 

- Megcsípett egy szúnyog. 

- Ne hazudj, egy szúnyogcsípéstől nem 

lehet olyan piros! 

- Igen, de a bátyám az ásóval akarta 

lecsapni. 

*** 

Az elsős Pistikének rögtön az első héten 

beírja a tanító néni az üzenő füzetébe: 

"Kedves Szülők! 

Ha megígérik, hogy nem hisznek el 

mindent, amit a gyerekük mesél otthon az 

iskoláról, akkor én is ígérem, hogy nem 

hiszek el mindent, amit a családjáról 

mesél." 

*** 

Móricka hazamegy az iskolából, és 

újságolja az anyjának: 

- Anya, képzeld, a tanító néni ma 

megkérdezte tőlem, hogy van-e húgom 

vagy öcsém, aki ide fog járni az iskolába. 

- Nahát, milyen figyelmes a tanító néni, 

hogy így érdeklődik a családunk iránt! És 

mondtad neki, hogy egyetlen gyerek vagy? 

- Igen. 

- És mit felelt? 

- Azt, hogy "Hál' Istennek!". 

 

*** 
- Mondd, Pistike, melyik a kedvenc 

tárgyad az iskolában? 

- A csengő. 

 

Aranyköpések 
 

És azóta, nősök párja!  

Híretek száll szájrul szájra.  

(hősök) 

 

Arany: Rege a csodaszarvasról 

 

*** 

Természetismeret óra: 

- Miért nem esik le a légy a sima 

ablaküvegről? 

- Mert kapaszkodik. 

 

*** 

 

Fogalmazás a Pál utcai fiúk regényből. 

„ Nemecsek küzdött a folyami lázzal, de 

sajnos meghalt.” 

*** 

 

Felelés természetismeret órán: 

„A kutyának tapadókorongos lába van.” 

 

*** 

Szintén természetismeret óra: 

-Milyen termése van a napraforgónak? 

- Szotyitermése. 

 

*** 

 

- Milyen munkalehetőségek vannak a 

falun? 

- Közmunkások. 

 



F O T Ó A L B U M 
 

 

 

    
 

Az 5. osztály úszni tanult.          A sportban szép sikereket érnek el tanulóink. 

 

 

     
 

Hulladékot gyűjtöttünk.          Közös programjaink voltak az óvodával. 

 

      
 

Az alapítványi bálon minden osztály          A gyereknapon változatos programok várták 

színvonalas műsorral lépett fel.          a tanulókat. 



P A L E T T A 
 

 

 

Tinilány leplezte le az amerikaiak eredetét 

 

Évezredekkel ezelőtt egy tizenéves lány egy 

mexikói barlang mélyébe zuhant és 

szörnyethalt. Szinte teljes épségben 

fennmaradt csontváza most abban segítette a 

kutatókat, hogy a maradványok és a belőlük 

kivont DNS elemzésével fényt derítsenek az 

első amerikai emberek eredetére - írja az 

MTI. A Science tudományos magazin 

legfrissebb számában megjelent tanulmány 

szerint most már biztos, hogy az amerikai 

őslakosok a Bering-földhídon át érkeztek 

Ázsiából. 

http://index.hu/tudomany/2014/05/16/tinilany

_leplezte_le_az_amerikaiak_eredetet/ 

 

Égő macskákat is bevetettek volna a 16. 

század háborúiban 

 

Amerikai kutatók nagyjából 1530-ból 

származó német illusztrációkat 

tanulmányoztak tüzérségi ostromról és 

hadviselésről. Ez eddig elég unalmas lenne, 

de találtak macskákat is. Olyanokat, amiket 

támadásra vetnek be. A képeket a University 

of Pennsylvania kutatói digitalizálták, ekkor 

fedezték fel, hogy több képen a macskák és a 

galambok tüzes tölteteket viselnek. A 

képeken az állatok egy várba tartanak 

felszerelésükkel. A kérdéses kézikönyvet a 

kölni Franz Helm készítette, aki elvileg több 

török elleni harcban is részt vett Dél- és 

Közép-Európában, abban az időben, amikor a 

puskapor megváltoztatta a hadviselést.  

http://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/03

/09/ego_macskakat_is_bevetettek_volna_a_1

6._szazad_haboruiban/ 

 

Ilyen, mikor üldöznek a magyar drónok 

 

Az ELTE Biológiai Fizikai Tanszékén folyó 

kutatás során épített drónok önszerveződő 

módon, központi irányítás nélkül képesek 

rajban repülni, és akár célpontot követni 

biztonságosan, emberi beavatkozás nélkül. 

Ezzel berepültek a nemzetközi tudományos 

élet élvonalába is. A kutatásról bővebben az 

alábbi linken olvashatnak:  

https://hal.elte.hu/flocking/wiki/public/en/pro

jects/ 

http://index.hu/video/2014/03/14/dron/ 

 

Mit szólna hozzá, ha holnaptól csak ilyen 

hajat vágathatna? 

 

Észak-Koreában új szintre léphet a személyi 

kultusz, miután állítólag előírták, hogy a 

férfiaknak mostantól kötelező Kim Dzsongun 

hajviseletének megfelelő frizurát vágatni. A 

beszámolók szerint két hete vezették be az 

előírást Phenjanban, de mostanra az egész 

országra kiterjesztették. 

A Radio Free Asia-nak egy helyi azt 

nyilatkozta, hogy fenntartásai vannak. 

Szerinte Kim Dzsongun haja elég sajátos, 

nem passzol minden arctípushoz és 

fejformához. Egy Kínába szökött észak-

koreai pedig arról beszélt, hogy sokakat a 

kínai csempészek hajviseletére emlékeztet, 

ezért nem túl népszerű választás Észak-

Koreában. 

Eddig sem vágathattak akármilyen hajat 

ugyanakkor az észak-koreaiak, a férfiak 10 

megadott hajviselet közül választhattak csak.  

http://index.hu/kulfold/2014/03/26/mit_szoln

a_hozza_ha_holnaptol_csak_ilyen_haja_lehe

tne/

http://index.hu/tudomany/2014/05/16/tinilany_leplezte_le_az_amerikaiak_eredetet/
http://index.hu/tudomany/2014/05/16/tinilany_leplezte_le_az_amerikaiak_eredetet/
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/03/09/ego_macskakat_is_bevetettek_volna_a_16._szazad_haboruiban/
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/03/09/ego_macskakat_is_bevetettek_volna_a_16._szazad_haboruiban/
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/03/09/ego_macskakat_is_bevetettek_volna_a_16._szazad_haboruiban/
http://index.hu/video/2014/03/14/dron/
http://index.hu/kulfold/2014/03/26/mit_szolna_hozza_ha_holnaptol_csak_ilyen_haja_lehetne/
http://index.hu/kulfold/2014/03/26/mit_szolna_hozza_ha_holnaptol_csak_ilyen_haja_lehetne/
http://index.hu/kulfold/2014/03/26/mit_szolna_hozza_ha_holnaptol_csak_ilyen_haja_lehetne/


R E J T V É N Y O L D A L 
 

Beküldési határidő: 2014. június 12. csütörtök . A rejtvényeket Lengyel Péter 4. osztályos 

tanulótól kaptuk. A két rejtvény együtt érvényes. 

 

1.)Melyik a több és mennyivel több? 

a.) A 12486 és a 6432 összegének és különbségének a különbsége? 

b.) A 12486 és a 6432 összegének és különbségének az összege? 

 

2.) A számok közé tett összeadás (+), kivonás (-) és szorzásjelekkel (*) tedd igazzá úgy, 

hogy nem használhatsz bennfoglalást (:), zárójelet (()) és kapcsos zárójelet ([ ]). 

a.) 9     7      5      3      1      =      1 

b.) 9     7      5      3      1      =      2 

c.) 9     7       5     3      1      =      3 

d.) 9     7       5     3      1      =      4 

e.) 9     7       5     3      1      =      5 

 

 

Az előző számunkban megjelent rejtvény 

helyes megfejtése: 

Gárdonyi Géza: Éjjel a Tiszán. 

A helyes megfejtéssel egy-egy tollat és 

csokoládét nyertek: Debreczeni Rebeka,  

Rusz Tibor és Dohor Ferenc. 

              

 

 

A körülbelül tíz hónapig tartó tanév 

néhány napon belül véget ér. A diákok 

már írják a táblára a „vakáció” szó betűit, 

legelőször az ó betűt, hogy aztán nyolc 

nap múlva megkezdődhessen a nyári 

szünet. A szünetet tartalmasan, aktív 

pihenéssel is el lehet tölteni: táborok, 

szervezett programok, családi nyaralások, 

nagyszülőknél eltöltött napok nyújtanak 

ehhez segítséget. Jó kikapcsolódás egy 

strandon eltöltött délután, játék a 

játszótéren, vagy egy-egy érdekes könyv. 

A szünetben is vigyázzatok magatokra a 

strandon, az utcán, ne legyetek 

meggondolatlanok, hogy szeptemberben egy élményekben gazdag nyárról tudjatok mesélni! 

 

 

Krétakurír   

A Balsaráti Vitus János Általános Iskola időszakos lapja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság     Felelős kiadó: Sztankovánszki Anna 

www.balsarati.hu 

 


