
bajnok és országos baj-
nok vagyok. 
- Lesz valami változás a 
tánccal kapcsolatban, 
vagy mész tovább a kita-
posott úton? 
- Nemrég váltottunk kor-
csoportot, nagyon izga-
tott vagyok, hogy így 
milyen lesz majd verse-
nyezni. 
- Gondolom , a sok siker 
ösztönöz téged a folyta-
tásra. Hová mész to-
vábbtanulni és hogyan 
tovább a tánc terén? 
- Gimnáziumba megyek, 
mert még nem tudom 
mivel szeretnék foglal-
kozni, de a táncot min-
denképpen folytatom! Az 
új korcsoportban is sze-
retnék minél jobb ered-
ményeket elérni. 
- Köszönöm az interjút, 
sok sikert a továbbtanu-
láshoz és a táncos karri-
erhez is!  
Deim Zsófi 

Iskolánk első világbajno-
kával beszélgetek, aki  
Czanik Laci a 8. a-ból.  
Ezt a címet 2014-ben sze-
rezte akrobatikus rock and 
roll táncban. 
- Mikor kezdtél el táncolni 
és miért? 
- 2007-ben a mostani 
edzőm tartott egy váloga-
tást az iskolában az egyik 
tesiórán. Itt kiválasztott 
engem, és az ő javaslatára 
elkezdtem táncolni. 
- Annyiféle tánc van, te 
miért pont az akrobatikus 
rock and roll stílust válasz-
tottad? 
- A többi tánc szerintem 
lagymatag, ez pedig olyan 
jó pörgős. Imádok mozog-
ni, és itt hetente háromszor 
van edzésem. 
- Nagyon sikeres vagy eb-
ben a sportban. Milyen 
eredményeket értél el már 
eddig? 
- Négyszeres korosztályos 
világkupa győztes, magyar 

Mi is az az akrobatikus 
rock and roll ? 
Azt mondhatjuk, hogy 
inkább már  sport, mint 
tánc. Itt a zeneiség vissza-
szorul, a lényeg inkább az 
akrobatika, és a párok 
összehangolt szinkron kéz
- és lábmunkája.  

Az akrobatikus rock and 
roll versenysport az 1970-
es években indult Nyugat-
Európában. Az első nem-
zetközi versenyt 1974-ben 
rendezték Németország, 
Franciaország, Svájc és 
Olaszország részvételé-
vel. 
Ezt a táncot a látványos 
akrobatikákon kívül a 
szökdeléses, rúgásokból 
álló tánclépések teszik a 
fiatalok számára igen von-
zóvá, és igazi sporttá.  

Világbajnok a Lázárban!  

A Lázár Vilmos Általános 
Iskola iskolaújságja.  
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Hang/Ászok 
Naponta halljuk, használ-
juk, de mennyire ismerjük 
őket? Röviden a legnép-
szerűbb hangszerekről! 

A zongora 
A zongora billentyűs-
húros hangszer. 

Egy billentyűsorral össze-

köttetésben álló, kis kalapá-

csokkal megütött, hang-

szekrényben kifeszített fém-

húrok adják a zenei hangot. 

Hangképzése mechanikus. 

Több, mint 10.000 alkat-

részből áll. 

Híres zongorák: Bösendorfer, 
Steinway, Yamaha. 
2015-ben mutattak be egy új 
zongorát, amelyet a magyar 
Bogányi Gergely és csapata 
fejlesztett ki hét év alatt. Új-
donság, hogy a rezonáns 
nem fából készült.  
http://www.boganyi-
piano.com/   H.É., Sz.V.H. 

Kedves Olvasó! 
 
Az iskolaújság második 
számát tartod a kezedben. 
Reméljük, vártad már, 
ugyanis ha így van, akkor 
tetszett az első szám. 
Szeretnénk, ha ebben is 
örömöd lelnéd! 
Továbbra is várjuk ötletei-
det, javaslataidat, írásai-
dat! Jó olvasást kívánunk! 

Ismersz híres zongoramű-

vészeket? 

Hang/Ászok 5. 

Könyvajánló—SZJG 6. 

Hazafiak! 6. 

Villanások 2. 7. 

A három próba 7. 

Rejtvény, sport 8. 
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Ha tavasz, akkor Lázár-
nap! 
Mint minden évben, isko-
lánk idén is megrendezte 
a hagyományos Lázár-
napot a Csiliben. 
Most is sok, színes válto-
zatos produkciót láthat-
tunk az iskola osztályaitól. 
Az elsősöktől a nyolcadi-
kosokig szinte mindenki 
előadott valamit. Az osztá-
lyok és tanáraik idén is 
beleadták  minden energi-
ájukat és fantáziájukat a 
műsorszámok előkészíté-

sébe, betanításába és 
előadásába. Hosszabb-
rövidebb előadásokat lát-
hattunk. 
A produkciók nagy része 
versek, táncok, zenés-
énekes előadások és 
színdarabok voltak. Né-
hány németül hangzott el. 
Egy kissé hosszabbra 
nyúlt a műsor, mint szo-
kott, de olyan élvezetes 
volt, hogy nehezen lehe-
tett észrevenni az idő mú-
lását.  
Az egész műsor méltó volt 

a Lázár színvonalához. 
Köszönjük mindenkinek a 
részvételt!  
Reméljük, jövőre is min-
denki hasonló buzgalom-
mal készül majd erre a 
délutánra!  
 
Heim Éva 
 
/Neked melyik osztály 
előadása tetszett a leg-
inkább? A Lázár –napról 
készült fotókat megte-
kintheted iskolánk hon-
lapján!/ 

be, és abban a „felső szo-
bában” szálltak meg, 
amelyben a hagyomány 
szerint az utolsó vacsora 
és más fontos események 
zajlottak. Az összegyűltek 
előtt ekkor az Apostolok 
cselekedetei szerint csoda 
történt: nagy zúgást hal-
lottak az égből, és láng-
nyelvek jelentek meg előt-
tük, amelyek minden je-
lenlévőre leszálltak. Ezt 
követően különféle nyel-
veken kezdtek beszélni 
Krisztus tanításáról a Je-
ruzsálemben jelenlévő, 
más vidékekről érkezet-
teknek mindenkinek a 
maga nyelvén. A pünkösdi 
történéseket sokan a ke-
resztény egyház alapítá-
saként is értelmezik, hi-
szen az eseményeket 
követően sokan csatla-
koztak Jézus követőihez.  

A húsvéthoz és a kará-
csonyhoz hasonlóan a 
pünkösd körül is sokféle 

egyházi és népi hagyo-
mány alakult ki. Az egyik 
ilyen a pünkösdi király 
választása. 

 A pünkösdi királyt jellem-
zően ügyességi játékok 
során választották ki a 
fiatal legények közül. A 
feladatok között egyebek 
mellett  előfordulhatott 
bothúzás, futás, birkózás, 
kakasütés és gúnárnyak-
szakítás. A megválasztott 
pünkösdi király számos 
előjogot élvezett: egy tel-
jes éven át minden lako-
dalomba meghívták, in-
gyen ihatott a kocsmában, 
a többi legénynek pedig 
engedelmeskednie kellett 
a pünkösdi királynak. A 
magyar nyelvterületen a 
legjelentősebb pünkösd-
höz kapcsolódó szokás a 
csíksomlyói búcsú. /Origo, 
Néprajzi Lexikon, Katoli-
kus Lexikon/  

A pünkösd a keresztény 
egyház egyik fő ünnepe. 
Húsvét után a második 
legjelentősebb ünnep, 
mely a húsvétot követő 
ötvenedik napon kezdődik 
A keresztény egyház an-
nak emlékére tartja, hogy 
tanai szerint Jézus 
mennybemenetele után a 
Szentlélek leszállt 
az apostolokhoz. A pün-
kösd jelentősége az, hogy 
Jézus mennybemenetelét 
követően a tanítványok 
immáron nem rejtőzköd-
tek tovább, hanem elkezd-
ték terjeszteni a tanítást 
az emberek között. Az 
Újszövetség az Apostolok 
cselekedetei első két ré-
szében számol be a ke-
resztény pünkösd, vagyis 
a „tüzes nyelvek ünnepé-
nek” lényegét jelentő ese-
ményekről. Jézus menny-
bemenetelét követően a 
tanítványok és Szűz Mária 
visszatértek Jeruzsálem-

2. oldal 

Az osztályok és taná-

raik idén is beleadták  

minden energiájukat.  

A pünkösdi királynak 

lóra termett legény-

nek kellett lenni! 

Közeledik pünkösd  

Lázár-nap 

A pünkösdi király 

számos 

előjogot 

élvezett: egy 

teljes éven át 

minden 

lakodalomba 

meghívták. 

http://www.eletforma.hu/szosszenetek/veres_punkosdi_kiraly_valasztas/%20


- Attila bácsi igen köz-
kedvelt a diákok köré-

ben. Mivel magyarázza 
ezt? 
- Úgy gondolom, hogy a 
tanított tárgyamnak is 

köszönhetem, hiszen 
majd mindenki szereti az 
informatikát, szeret 
„gépezni”. Amúgy igyek-

szem mindenkivel kor-
rekt lenni, mindenkivel 
egyformán tisztessége-
sen viselkedni. És szere-

tem – a lehetőségek 
szerint – humorral meg-
oldani a problémákat.  
 - Mindig is informatika-

tanár szeretett volna 
lenni? Vagy volt azelőtt 
más elképzelése is? 
- Eredetileg ének szakos 

tanító vagyok, és 7 évig 
alsóban tanítottam a 
Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskolában, ahová 

diákként is jártam. Na-
gyon jó és nehéz iskola 
volt. Miután tanítói diplo-
mát szereztem, kifejezet-

ten érdekes volt együtt 
tanítani a régi tanáraim-
mal. Utána azonban 
„beszippantott” a számí-

tógép, és elvégeztem 
az Egri Tanárképző 

Főiskola informatika 
tanári szakát. Ezután 
egy darabig a Szily Kál-
mán Szakközépben 

tanítottam. 2001 óta 
dolgozom itt, a Lázár-
ban és nagyon szere-
tem ezt az iskolát. 

- Attila bácsi tavaly em-
lítette, hogy régebben 
egy bandában énekelt. 
Milyen zenei stí-

lust  képviseltek,és mi-
ért hagyta abba az 
éneklést? 
- Igen, még főiskolás 

korunkban alapítottuk 
meg barátommal a W. 
Caesar zenekart. A leg-
jobb felállásban: két 

gitár, dob, billentyű, 
szaxofon/fuvola és két 
énekes szerepelt. Ebből 
voltam én az egyik. 

Elég sokféle zenét ját-
szottunk, de leginkább 
a blues, és a ska ment. 
A zenekar első életé-

ben közönségdíjasok 
lettünk a Pop Tojás 
Börze tehetségkutatón. 
Utána sok helyen ze-

néltünk, pl. a Budai Ifjú-
sági Parkban is volt egy 

fellépésünk. Azután a 
zenekar feloszlott, és az 
énekesnővel másik csa-
patban (Newsea) éne-

keltünk egy darabig. 
2006-ban új tagokkal 
újjáalakultunk és játszot-
tunk egészen 2014-ig 

énekesnőnk haláláig. 
Azóta nem próbálunk, 
nem lépünk fel (http://
www.fozomaci.hu/

wcaesar/index.html). 
- A számítógép mellett 
más kütyüket is kedvel 
még? 

- Szinte mindent! Na-
gyon „kocka” vagyok 
ilyen téren. Mobil, tablet, 
e-book olvasó, stb., sze-

retek fotózni is. De azért 
azt ajánlom mindenki-
nek, hogy csak módjá-
val ezekkel a bigyókkal! 

Egy jó focizás, kirándu-
lás, koncert sokkal töb-
bet ér, mint fél napot a 
gép előtt görnyedve az 

Facebook-on chatelni. 
 
Riporter: Lakó Liza 
 

nem kell erősítő, a hang a 
vastag, üreges testéből 
szól. 
Az akusztikus gitár másik 
fajtája a western gitár. Ez 
egy kicsit nagyobb testű, 
hangosabb, és fém húrjai 
vannak. 
Az elektromos gitár abban 
különbözik az akusztikus-
tól, hogy a teste nem üre-
ges, önmagában nem 

Több fajta gitár létezik pl.: 
klasszikus, akusztikus, 
elektromos, basszus, 
western. 
A klasszikus gitárnak 6 
húrja van, ezek műanyag-
ból készülnek, illetve fém-
szállal befont műanyag-
ból. Hangképzésben csak 
az üreges rezgőtest vesz 
részt. 
A megszólaltatásához 

képes megszólalni. A hú-
rok rezgését egy elektro-
mos erősítő alakítja át 
hangokká. Mára az elekt-
romos gitár betört szinte 
minden műfajba – átlépve 
a rock határain, megjele-
nik a popzenétől egész a 
dzsesszig szinte minden-

ütt.  Zelenák Vivien 

Tudod, ki volt J.Hendrix? 

3. oldal 

„Nagyon „kocka” vagyok 

ilyen téren. Mobil, tablet, e

-book olvasó, stb., szere-

tek fotózni is.” 

Rock vagy klasszi-

kus? 
Hang/Ászok  —  A gitár 

VILLANÁSOK— Atti la bácsi  

„Elég sokféle zenét 

játszottunk, de 

leginkább a blues, és 

a ska ment.” 

http://www.fozomaci.hu/wcaesar/index.html
http://www.fozomaci.hu/wcaesar/index.html
http://www.fozomaci.hu/wcaesar/index.html
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rezg%C5%91test&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Popzene
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dzsessz


Egyre többször tesszük fel 
magunknak a kérdést:”Mi 
lesz velünk?” Osztályunk  
útja nem épp a megfelelő 
irányba halad, ahhoz ké-
pest, hogy honnan indul-
tunk.  
2008-ban rengeteg okos 
és tehetséges gyerek 
gyűlt össze az 1.b-ben. 
Edit néninek köszönhető-
en kovácsolódtunk össze-
tartó csapattá, akik imád-
tak versenyezni, segítet-
ték egymást, és elsőtől 
kezdve a Hangyabanda 
tagjai voltak. Már alsóban 
ismerték sokunk nevét a 
felsős tanárok is a sok 
szép versenyeredmények-
nek és a fellépéseknek 
köszönhetően. Mindenki 
nagy lehetőségeket látott 
bennünk. Nem voltunk a 
legjobb közösség, mivel 
annyi önállú gondolkozá-
sú, eltérő véleményű gye-
rek került össze, hogy 
nem tudtunk teljesen egy-
ségesek lenni. Amikor 
felsőbe kerültünk, Pista 

bácsi lett az osztályfőnö-
künk, akit szinte azonnal 
megkedveltünk. Nem tu-
lajdonítható be senki hibá-
jának - hiszen ez minden 
osztályban így van-, hogy 
ötödikben (nálunk is) ki-
alakult a fiúk és a lányok 
között ellentét, és gyako-
ribbá váltak a viták. Eze-
ket a konfliktusokat be-
szélgetésekkel próbáltuk 
megoldani, több-kevesebb 
sikerrel. Hatodik osztály 
márciusában történt egy 
esemény, amely mindent 
megváltoztatott. Osztály-
főnökünk örökre elment az 
iskolából. Aznap reggel 
éreztük, hogy baj van, 
mert több tanárt is sírni 
láttunk. A hirtelen összehí-
vott suligyűlésre menet 
egyikünknek sem jutott 
eszébe, hogy Pista bácsi-
val történt volna bármi. A 
tornateremben, Andi néni 
utolsó mondata végén 
értettük meg, miért nem 
áll mögöttünk Pista bácsi: 
„A mindennapjait itt töltöt-

te velünk a tornaterem-
ben.” Hallottuk a szavait, 
de csak akkor fogtuk fel, 
mikor körülöttünk egyre 
többen kezdtek el sírni. Az 
elkövetkezendő időszak-
ban próbáltuk feldolgozni, 
és Kriszta néni sok közös 
programot szervezett ne-
künk, ami talán könnyítet-
te a helyzetünket. Így vég-
ződött a tanév. Idén Kati 
néni az új osztályfőnö-
künk, aki mindent meg-
tesz, hogy az osztályunk a 
régi lehessen. Sajnos 
ehhez mi is kellünk. Ezt 
nehezíti, hogy többen is 
elmentek az osztályból, 
tavaly óta összesen ha-
tan. De bízunk benne, 
hogy ennek a „híres” osz-
tálynak a maradéka a régi 
csapatként ballag el nyol-
cadikban , és ha ez meg-
történik, Pista bácsi bizto-
san büszke lenne ránk!  

Deim Zsófi – Lakó Liza  

minden eredmény szere-
pel. Olvashatjátok a saját 
neveteket és felkészítő 
tanáraitokét is. 

http://www.lazarsuli.hu/
ujhonlap/

tanulm_sport_2014_15.pdf 

A legeslegjobbak: 

/ Helyhiány miatt mi nem 
tudunk kiemelni  senkit a 
dobogósok közül, de Te 
beírhatod ide azoknak a 
nevét, akiket a legjobbnak 

tartasz!/ 

……………………………. 

Lassan véget ér a tanév, 
és ilyenkor számvetést 
szoktunk készíteni, visz-
szatekintve az egész tan-
évre. A Lázáros diákok 
számtalan egyéni és csa-
patversenyben indultak  
ebben az évben is. Annyi 
kiváló eredményt értünk 
el, annyiszor végeztünk a 
képzeletbeli dobogón, 
hogy oldalakat töltene 
meg a névsor, ha minden-
kit meg szeretnénk említe-
ni. Erre sajnos nincs lehe-
tőség, de a honlapunkon 

Hang/Ászok— A fuvola 
A fuvola az ajaksípos fúvós 

hangszerek közé tartozik, és 

hangképzés szempontjából 

a legegyszerűbb hangszerek 

egyike. A fafúvós hangsze-

rek közé soroljuk. Sokak 

szerint a fuvola az egyik 

legszebb hangú hangszer, 

melynek akár 3 oktáv hang-

terjedelme is lehet. A zene-

kari hangszerek fontos kép-

viselője, de kedvelt szóló-

hangszer is. Magyarország 

leghíresebb fuvolistája Hor-

gas Eszter.    D.Zs. 

4. oldal 

2008-ban rengeteg 

okos és tehetséges 

gyerek gyűlt össze 

az 1.b-ben.  

http://

www.lazarsuli.hu/

ujhonlap/

tanulm_sport_2014

_15.pdf 

Versenyeredmények  

Hová tűnt a 7.b?  



Botos Zsuzsa néni - a 
könyvtáros—iskolánk 
egyik legismertebb sze-
mélye. Hosszú évek óta 
dolgozik itt, szinte minden 
gyerek ismeri. Sok szülő 
számára sem ismeretlen, 
hiszen évekig gyermekvé-
delmi felelős volt, mosta-
nában pedig reggeli ügye-
letesként találkozhatnak. 
Vele beszélgetünk most a 
könyvtárban. 
- Zsuzsa néni mi szeretett 
volna lenni gyerekkorá-
ban? 
- Egész életemben mindig 
is tanár akartam lenni.  A 
családban a nagyszülőkig 
felmenően több tanár is 
volt. Gyermekkoromban - 
amikor lehetőség volt rá- 
az iskolákban is kipróbál-
tam a tanárkodást. 
- Hol járt iskolákban és hol 
tanított eddig? 
- Nagyon sok általános 
iskolába jártam, pontosan 
ötbe! Szüleim tanárok 
voltak, és amikor munka-
helyet váltottak, vagy köl-
tözködtünk, mindig új isko-
lába kellett mennem. Ezt 
nagyon nem szerettem. 

Mindig a matek volt a ked-
venc tantárgyam. Egy 
vidéki gimnáziumban vé-
geztem matematika-fizika 
tagozaton, majd a főisko-
lára matematika-technika 
szakra jártam. A Mozgás-
javító Általános Iskolában 
kezdtem el dolgozni 1977-
78-ban. Mivel ez nevelő-
otthon is volt, itt a téli-
tavaszi-nyári tanítási szü-
netekben is foglalkozni 
kellett a gyerekekkel. Ké-
sőbb dolgoztam a Siketek 
Általános Iskolájában is, 
ahol rengeteg és nagyon 
nehéz volt a munka. 1989 
augusztusában kezdtem a 
Lázárban. Ez közelebb 
volt a lakásomhoz, szíve-
sen jöttem ide dolgozni. 
Tanítottam matekot és 
technikát, de mivel túl sok 
volt a matematikatanár, 
megkérdezték tőlem, vál-
lalnám-e a könyvtárt? 
Szerettem olvasni, ezért 
igent mondtam. 
- A gyerekek szívesen 
járnak a könyvtárba, mit 
gondol Zsuzsa néni, miért 
van ez így? 
- Igyekszem mindenkinek 

segíteni. A körülmények is 
mások, ez nem osztályte-
rem, és az osztálytársa-
kon kívül másokkal is le-
het találkozni. 
- Zsuzsa néni diákként 
milyen csínyeket követett 
el? 
- Otthon szigorúan voltam 
nevelve, nem nagyon en-
gedhettem meg ilyeneket 
magamnak. 
- Milyen szép emlékeket 
őriz magának a Lázárról? 
- Mindig meghatódom, 
amikor a ballagó diákok 
elolvassák a rám vonatko-
zó részeket a búcsúbe-
szédükben, vagy amikor a 
diákjaink felmennek a 
színpadra a Győztesek 
Gáláján. 
- Mi Zsuzsa néni hobbija? 
- Imádok az unokáimmal 
foglalkozni! Négy unokám 
van, és most érkezik az 
ötödik. 
Köszönjük a beszélgetést! 
 
Heim Éva, Heim Réka, 

Váradi Kitti,Martin Szonja 
Szekeres-Veres Hajnal  

Heim Viola, Zelenák 
Vivien 

hangszer iránt támasztott 

megnövekedett igények 
következtében az egyik 
legösszetettebb építési 
szakértelmet igénylő hang-
szer lett. Megszólaltatása 
virtuozitást, széles skálán 

változtatható dinamikai elő-
adást tesz lehetővé. A vonó-
sok közül talán a legnépsze-
rűbb, de mindenképpen a 

leggyakrabban előforduló és 

A hegedű a vonós hang-
szerek hegedűcsaládjá-
nak legmagasabb hango-
lású, méretre legkisebb 
tagja, 4 db, kvint távolság-
ra hangolt húrral. A cso-
portba tartozik még a 
mélyhegedű, vagy közis-
mertebb nevén brácsa, a 
cselló (más néven gor-
donka) és a nagybőgő 
(másként gordon). A 

legkeresettebb hangszer. A 
16. században az itáliai 
Cremonában kezdték el 
készíteni a hegedűt. Máig 

ezek a leghíresebbek és 
legértékesebbek. A leghíre-
sebb hegedűkészítő csalá-
dok: Stradivari, Amati, 
Guarnieri. Egy ma is meg-
szólaltatható Stradivari 
hegedű ára több, mint 300 

millió forint!!! H.V 

5. oldal 

Megkérdezték tőlem, vállal-
nám-e a könyvtárt? Szerettem 
olvasni, ezért igent mondtam. 

Neked melyik a kedvenc 

hangszered? 

Hang/Ászok — A hegedű  

A könyvtár(os) t itkai  

Az ország legnagyobb könyvtára az 

Országos Széchenyi Könyvtár. Ez 

gyűjti, feltárja és megőrzi a magyar 

nemzeti kultúra írott, nyomtatott, 

audiovizuális és elektronikus 

formában létrejött értékeit. Több 

millió magyar nyelvű, magyar 

vonatkozású dokumentumot őriz. 

R é g i  n yo mta tvá n yo kk a l  i s 

találkozhatunk, pl. Ómagyar Mária-

siralom, Halotti beszéd. Láthatunk 

töredéket az első nyomtatott 

könyvből, Gutenberg Bibliájából. 

Megtekinthetünk 700 eredeti kódexet 

is. Gyönyörű könyvtárakat láthatsz 

még p l.  Egerben,  Z ircen,  

Pannonhalmán, Sárospatakon. 

Érdemes megnézni őket! 

 



Leiner Laura: Szent 
Johanna Gimi 
 
Hol is kezdjem Leiner 
Laura Szent Johanna 
Gimi című nyolckötetes 
könyvsorozatának bemu-
tatását? Ha elhangzik, 
hogy SZJG, annyi min-
den jut róla az eszembe. 
      
Amikor elkezdtem olvasni 
az első részt, kicsit ide-
genkedtem tőle, mert 
annyian dicsérték, hogy 
már gyanús volt. De már 
az első oldal után azon-
nal megszerettem, mert 
imádtam az írónő humo-
rát, és azonosulni tudtam 
a szereplőkkel. 
Együtt sírtam és nevet-
tem a főszereplőkkel a 
négy gimis év alatt és ez 
a regény megtanított 
arra, hogy nem ciki ol-
vasni. 
Minden kötet tele volt 
hihetetlen fordulatokkal, 
amiket Laura nagyon 
eredetien és hatásosan 
írt meg. 
Az utolsó előtti kötetben, 
amikor elkezdődött a 
végzős év, mindenki 
azon pánikolt, hogy hová 

menjen továbbtanulni, 
én is együtt gondolkod-
tam velük. Nagyon ne-
héz volt a döntés! 
És jött az utolsó rész 
olvasása. Eleinte nem 
voltam szomorú, hogy 
vége ennek az egész 
SzJG-nek, de amikor az 
utolsó oldalakat olvas-
tam, és a szereplők a 
banketten búcsúzkodni 
kezdtek egymástól, 
csak akkor döbbentem 
rá, mennyire fognak 
hiányozni nekem.  
Azok az utolsó sorok...    
”Jövő héten becsönget-
nek a Szent Johannába. 
Mindenfelől diákok fog-
nak érkezni… Lehet, 
hogy lesz közöttük egy 
morc emó, egy nagyme-
nő, talán egy könyvmoly 
vagy egy deszkás srác. 
Talán belép az iskolába 
egy versenymániás, 
esetleg egy vicces fiú, 
aki minden órán eszik, 
vagy a világ legnagyobb 
kockái. Talán lesz, aki 
az első órán kihúzza a 
gyufát. Nem tudom, 
elképzelhető.” 
A Szent Johanna Gimi 
előtt, ha láttam egy 

rasztát, az természetes volt. 
Ha most látok egyet, felkiál-
tok: Ott van Ricsi! Ha meg-
látok egy cuki kisállatot, 
rögtön Virág jut az eszem-
be! 
Köszönöm Leiner Laurának, 
hogy megírta ezt a regény-
folyamot. Együtt éreztem 
Renivel minden pillanatban, 
mert ez egy igazán jó 
könyv, és igen… olykor meg 
tudja ríkatni, vagy éppen 
nevettetni az olvasót. Átél-
hettem egy második életet, 
ami tele volt vicces, izgal-
mas, szomorú, olykor bol-
dog pillanatokkal. 
„Részesei lehettünk valami 
jónak, valami emlékezetes-
nek, valami összetartónak 
és építőnek, valami olyan-
nak, amiben mindenki 
ugyanúgy számít, amiben 
nincsenek kivételek, ami 
mindenkinek ugyanúgy szól, 
és ugyanazt jelenti. És hogy 
ez mi? Az egész Szent Jo-
hanna Gimi.” 
   Sokat gondolkoztam, 
hogy mi lesz velem a könyv 
befejezése után. Most már 
tudom! Újraolvasom az ösz-
szes kötetet! 
 
Deim Zsófi 

6. oldal 

Minden kötet tele volt 

hihetetlen fordulatok-

kal. 

Bár március 15. 

elmúlt, mégis 

közöljük az aláb-

bi verset. Di-

csérjük a harma-

dikos szerzőt, és 

bátorítunk má-

sokat is az írás-

ra! 

Könyvajánló 

Hazafiak ! 

Sorfalban állunk mi most 
fel, hazát védeni jöttünk 
el.  

Kard kezünkben, hit lel-
künkben. 

Csata trombitaszóval 
kezdődik, ellenség futó-
tűzként érkezik.  

Fegyvert ránt ki élő még, s 
véres harcba bátran 
mégy. 

Egymásnak megy a két 
sereg, olt ki több száz 
életet. 

S most, ha körülnézek, 
száll ott sok ezer lélek. 

És a múlt büszkén néz le 
reánk,  

mert bátrak voltunk hajda-
nán.    

 

Drótos András 3. a                   

 



Edit néni régóta vezeti a 
Hangyabanda színpadot.. 
Hány éve működik a Han-
gyabanda, és hány fellé-
pésük volt eddig? 
- Idén ez a 19. év. Nem is 
tudom, hogy hány fellépé-
sünk volt eddig, nagyon 
sok … 100 biztosan. 
- Rengeteg izgalmas és 
vicces esemény történik 
fellépéskor, melyik volt 
ezek közül a legemlékeze-
tesebb? 
- Amikor a Tom Sawyert 
adtuk elő, szerepet kapott 
benne egy „szeretlek” 
feliratú tábla, amit Tom 
Bettynek mutatott fel. Ezt 
a darabot egyszer horvá-
toknak adtuk elő.  Tom 
felmutatta a táblát 

Bettynek, azt gondoltuk, 
úgysem értik a magyart. 
Meglepetésünkre a horvá-
tok fergeteges nevetésben 
törtek ki. Nem tudtuk mire 
vélni az egészet, később 
kiderült, hogy a 
„Szeretlek” horvátul 
„Hülyét”  jelent. 
 - Milyen előadások várha-
tóak a közeljövőben? 
 - Készül az Indul a bak-
terház, ami nagyon izgal-
mas lesz. A szerepeket 
úgy kellett beosztani , 
hogy a két felsősünk, Em-
ma és Márk életkoruk 
miatt már egy kicsit kilóg-
nak a sorból. Ők egyéb-
ként előadják az Ez a ház 
bontásra vár című darabot 
is. Ez nagyon jó lesz , bár 

kicsit félek, hogy mennyire 
érti majd meg a közönség.  
Ezenkívül Lázár Ervintől a 
Gyere haza Mikkamakka! 
és a Bárányfelhő bodorí-
tót , valamint a Körforgást 
állítjuk színpadra. 
 - Edit néni szerint mit hoz 
a jövő a Hangyabandának 
és Önnek? 
- Még egy év hátra van, 

mielőtt abbahagyom. A 

régi Hangyabandásokkal 

szeretnék utoljára valami 

közöset alkotni, szeretnék 

egy szép előadást, ami 

méltóképpen zárná le a 20 

évet. 

Riporter: Lakó Liza 

sikeres vizsga letétele lesz. 
A harmadik pedig a legne-

hezebb, felvételt nyerni egy 
híres tánccsoportba. Én 
mindig melletted leszek, és 
segíteni fogok. Ezután a 
tündér nyomtalanul eltűnt. 
Elza azonnal terveket kez-

dett szőni. Már másnap 

beiratkozott egy tánctanfo-

lyamra, és nap mint nap 

szorgalmasan gyakorolt és 

tanult. Az első próbát így 

kiállta. Három év múlva 

magabiztosan állt helyt a 

táncvizsgán, ezzel teljesí-

tette a második próbát is. 

Már csak az utolsó, legna-

gyobb kihívás állt előtte. 

Éppen azokban a napok-

ban látogatott a városukba 

egy híres nemzetközi tánc-

csoport, amely felvételt 

hirdetett táncosok számára. 

Természetesen Elza is 

elment a felvételire, ahol 

rengeteg jobbnál jobb tán-

cos jelent meg. Láttukra a 

lánynak inába szállt a bá-

torsága, és a kijárat felé 

indult. Ekkor felrémlett előt-

te a tündér képe, aki mindig 

bízott benne, és képesnek 

tartotta a három próba el-

végzésére is. Megfordult, 

és újult erővel, önbizalom-

mal sikeresen szerepelt a 

megmérettetésen. Egy 

hónap elteltével, amikor 

már a színpadon állt, végig-

gondolta, hogy csakis ma-

gának köszönheti, hogy 

végül elérte célját. Hinnünk 

kell a csodákban, de az 

eredményekért muszáj 

megdolgoznunk!   

Szabados Míra 3.a 

Holt volt hol nem volt, volt 
egyszer egy kislány, akit 

Elzának hívtak. Éjjel-nappal 
arról álmodozott, hogy egy-
szer táncosnő lesz. 
Elképzelte, hogy a színpa-
don táncol, és a közönség 
állva tapsol neki. Már telje-

sen kétségbeesett, mert 
nem tudta, hogyan valósít-
hatná meg a vágyát. Ám 
ekkor történt valami. Az 

egyik éjszaka megjelent 
előtte a jótündér, és így 
szólt hozzá: 

-Régóta figyellek, és úgy 
érzem, megérdemled, hogy 
segítségedre legyek. Tu-
dom, hogy táncosnő szeret-

nél lenni. Ha kiállsz három 
próbát, teljesülni fog a kí-
vánságod.  
-Bármit megteszek!- felelte 
a kislány.  
-Jól figyelj! Először is vé-

gezz el egy tánctanfolya-
mot! A második próba egy 

7. oldal 

„Szeretnék egy előadást, 

ami méltóképpen zárná le 

az elmúlt 20 évet.” 

Te bízol magadban eléggé? 

Rajtad múlik! 

 A három próba 

VILLANÁSOK- Edit néni 

A Hangyabanda évadzáró 

előadására május 17-én 15 

órakor kerül sor a Csiliben! 



1. sor: Hány unokája van Botos 
Zsuzsa néninek? 

2. sor: Mi Egri Éva néni hobbija? 
3. sor: Ági néni a ...király. 
4. sor: Ki a 2. szám Menő vagy ciki 

rovatában szereplő könyv fősze-
replője  

A megfejtés: az „őselemek” száma 
A rejtvényt és a feladatokat készí-
tette: Váradi Kitti és Heim Réka 

A sorozat Harry Potter és 
barátairól szól, akik 
Roxfortban, a Boszorkány- 
és Varázslóképző Szakisko-
lában tanulják a varázslás 
bonyolult, de csodálatos 
mesterségét. Hihetetlen, 
veszélyes kalandokat élnek 
át, és egyre elkeseredettebb 
küzdelmet folytatnak a go-

nosz varázslóval, 
Voldemorttal, aki Harry szü-
leit is megölte. Az utolsó 
részben hatalmas, mindent 
eldöntő harc kezdődik közöt-
tük. H.P. és barátai élete egy 

Állandó rovatunkban most 
erre vagyunk kíváncsiak. 
Te olvastál már Harry Pot-
tert?Szerinted kicsiknek való 
vagy nagyoknak, esetleg 
felnőtteknek? A hét kötetből 
álló regénysorozat J.K 
Rowling angol írónő tollából 
született. A regényeket 74 
nyelvre fordították le, és ösz-

szesen 450 millió példány-
ban adták el!! Valamennyi 
részből film is készült, ame-
lyek hasonlóan igen népsze-
rűek lettek, és a világon kb. 
500   millióan látták.                              

hajszálon függ, amikor…                              
A Lázárban sokan olvasták 
már a regényeket, szerintük 
nagyon izgalmasak, varázs-
latosak, néhol félelmetesek a 
történetek. Könnyen lehet 
olvasni, mert nagyon válto-
zatosak. Könnyű azonosulni 
a szereplőkkel, és a varázs-
lás tanulása is fantasztikus. 

Harry mellett a többi szereplő 
is szeretetreméltó. Hemione, 
Ron, Hagrid. A tanárok —
Dumbledore, McGalagony, 
Piton – pedig igazi csodákat 
művelnek!  

Menő vagy ciki   —  Harry Pottert  olvasni? 

Jön a szünet, kezdd el 

olvasni az első kötetet, 

és Te döntsd el: menő 

vagy ciki? Az első kötet 

címe: Harry Potter és a 

bölcsek köve 

Megismerheted a könyvtár titkát, 
ha megfejted a rejtvényt. Vágd ki a 
Rejtvény szót és a megfejtéssel 
együtt jelentkezz a könyvtárban! 
Ott Zsuzsa nénitől további felada-
tokat kapsz, amelyek megfejtése 
után megismerheted a könyvtár 
titkát, és ajándékot is kapsz. Segít-
ségnek az iskolaújság 1. és 2. szá-
mát használd! 

Rejtvény 

A könyvtár titka 

8. oldal 

Nándi, Patrik, Márió és a 
többi sportkedvelő olvasó!  
Az előző számunkban 
feltettünk néhány 
„sportos” kérdést. Ki volt 
előző év legjobb focistá-
ja? Nos, az Aranycipő 
Ronaldóé lett!             
Megérdemelten! ?  

Megkérdeztük azt is, ki az 
iskola leggyorsabb futója? 
Kalocsai Márió! 
Ezt ugyan néhányan ta-
gadták, de már késő... 
A következő év leggyor-
sabb futója címre van egy 
tippünk: U.K. 
Versenyzel majd vele? 

Sport 

Van örök város, van örök 
szerelem, és van örök kér-
dés. Real Madrid vagy Bar-
celona? A spanyol bajnok-
ság már szinte eldőlt, de a 
BL-ben még minden lehet-
séges. /Lapzártakor érke-
zett a hír: Barcelona-
Juventus döntő lesz! / 

A SULI-SOK(K) című isko-
laújság 2014-15. tanév 

második számát készítet-
ték: 
 
Deim Zsófi,   Lakó Liza 

 
Heim Éva ,    Heim Réka 
 
Váradi Kitti,   Martin Szonja 

 
Szekeres-Veres Hajnal  
 
Heim Viola, Zelenák Vivien, 

 
és Turcsányi Mátyás   

Júniustól iskolánk 

honlapján is megtalálhatod 

az iskolaújságot! 

www.lazarsuli.hu 

               

                  

              

                      


