
egy szövödét. Megszeret-
tem a gépeket, ezt a mun-
kát, és már hatodik osztá-
lyos koromtól kezdve min-
den nyáron ott dolgoztam. 
Később valóban szövőmes-
ter lettem. 7 évig dolgoztam 
egy szövőgyárban, majd 
újabb 7 évig tanítottam a 
Bólyai János Szakközépis-
kolában. Később Csepelre 
költöztünk, és akkor men-
tem az Ady Endre Általános 
Iskolába dolgozni. Üzem-
mérnök a végzettségem, 
így technikát és informatikát 
kezdtem el tanítani.  
- Mit sportolt Gábor bácsi?  
- Súlyt emeltem 12 és 17 
éves korom között. Elég jól 
ment, fel is figyeltek rám a 
Vasasban, de Budaörsről 
kellett volna bejárni, és ezt 
nem tudtuk vállalni, így 
csak iskolai szinten művel-
tem.  
- Amikor Gábor bácsi az 
ügyeletes, azt már messzi-
ről hallani! Hogyan tanult 
meg ilyen hangosan fütyül-
ni? 
- Negyedik osztály után 
nyáron beteg voltam, sok 
időm volt, és elkezdtem 
gyakorolni. Nagyon-nagyon 
sokat gyakoroltam, de hogy 

- Gábor bácsinak tavaly 
ballagott el az osztálya, és 
idén újra osztályfőnök lett. 
Örül ennek? 
- Ó, igen! Kiváló osztályom 
van, az 5.b. 
- Nehéz volt újra kezdeni? 
- Ha hiszed, ha nem, egy 
ötödikes osztállyal kevesebb 
a gond, mint egy nyolcadikos-
sal. Nyugodtabb a légkör, 
nyíltak, őszinték, de persze 
őket jobban kell terelgetni.  
-Úgy hallottam, hogy sokat 
kirándulnak, hogyan szervezi 
ezeket? 
- Az osztályban demokrácia 
van, több lehetőségből vá-
lasztják ki a gyerekek, hogy 
hová menjünk. Én nem sza-
vazok. Visegrádra utazunk 
legközelebb a királyi palota 
melletti parkba és történelmi 
játszótérre. Ezt úgy építették 
meg, mint egy vár, és renge-
teg dolgot lehet kipróbálni, 
például az íjászkodást is. 
- Gábor bácsi hatodik éve 
tanít a Lázárban. Hol dolgo-
zott előtte, és mi szeretett 
volna lenni gyerekkorában? 
-Szövőmester! Ezt azért sze-
rettem volna, mert a szüleim 
textilesek voltak Budaörsön. 
Itt nőttem fel, és az udvarunk-
ban édesapám berendezett 

mitől ilyen hangos, azt nem 
tudom. 
- Van hobbija? 
- Igen, a fotózás és az infor-
matika. Az Ady Általános 
Iskolában komoly felszerelés 
volt, ott még szakkört is tar-
tottam. Amióta telefonnal is 
lehet fotózni, azóta próbálok 
olyan telefont venni, ami nem 
túl drága, és szép képeket 
készít. Persze otthon van 
digitális fényképezőgépem 
is. Ki is nyomtatom a képe-
ket, de a nem nyomtatottból 
is  nagy a gyűjteményünk. 
- Gábor bácsi nagy szerelő, 
újító hírében áll. Mesélne 
ezekről? 

- Még szövőmester korom-

ban az egyik kollégám talál-

mányát felhasználva több 

szövőgép működését moder-

nizáltam. Nekem is voltak 

újításaim, amelyekkel gépe-

ket építettem át. Egyébként a 

mai napig is szinte mindent 

megszerelek, megjavítok. 

Készítettem egy telefonnal 

játszható hologramos játé-

kot. /erről a 4. oldalon olvas-

hatsz!/                                    

- Köszönöm a beszélgetést! 

Váradi Kitti 

Tanár, informatikus, mérnök, szövőmester  

A Lázár Vilmos Általános Iskola iskolaújságja.  
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Táncos lábak 
Kicsik, nagyok egyik ked-
venc időtöltése a tánc. Van-
nak ügyesek, kevésbé ügye-
sek, merészek, kicsit bátorta-
lanok.  Most egy kis ízelítőt 
adunk a tánc világából. Te-
gyetek egy próbát! 

Akrobatikus rock and roll 
Inkább sport, mint tánc 

Itt a zeneiség visszaszorul, a 

lényeg inkább az akrobatika és 

a párok összehangolt szinkron 

kéz- és lábmunkája. Két alap-

vető kategória van: a páros és 

a formáció. A mozgás tánc-  

elemekre épül, de a mozdu-

latokat folyamatos pattogás 

jellemzi. Például egy másfél 

perces táncon belül 30-40 

rúgást is láthatunk a tánc-

elemek, alaplépések és 

térdhúzások mellett. 

Kedves Olvasó! 
Az iskolaújság harmadik számát 
tartod a kezedben. Reméljük, vár-
tad már! Ugyanis, ha így van, akkor 
tetszett az előző két szám. 
Szeretnénk, ha ebben is örömöd 
lelnéd! Továbbra is várjuk ötletei-
det, javaslataidat, írásaidat! 
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2. oldal 

Sokan tanultok hang-

szeren játszani, so-

kan csak szeretné-

tek. Játékos formá-

ban, egy kvíz segít-

ségével próbálunk 

segíteni a helyes vá-

lasztásban. 

Elnézéseteket kérjük,  

hogy a kvíz nehezen 

olvasható, de remél-

jük, azért tetszik! 

Karácsony– Elmúlt az az 

ünnep, amit leginkább várta-

tok, a  karácsony. Szépen 

ünnepeltétek meg ezeket a 

napokat? Együtt volt a csa-

lád? Kaptatok sok ajándékot, 

ettetek-itattok finomat? Eset-

leg kirándultatok a hidegben? 

A mi ünnepi szokásainkat 

ismeritek, nézzük meg, hogy 

a világ más tájain hogyan 

ünnepelnek az emberek!      

Finnországban például a 

család körbe üli az asztalt, és 

elfogyasztják a hagyományos 

fahéjas tejberizsüket, amibe 

egy szem mandulát rejtenek. Aki 

megtalálja, annak a következő 

évben szerencséje lesz. Gondol-

nak a környezetükben élő álla-

tokra is, karácsony napján 

ugyanis megvendégelik a velük 

élő háziállatokat. A libanoni 

keresztény  családok karácsony 

előtt pontosan egy hónappal 

különböző gabonafajták magvait 

ültetik cserepekbe. Izgatottan 

várják, hogy a növények kibújja-

nak, ezekkel két kört alkotnak a 

karácsonyfa körül. Az így kiala-

kult szimbólum Jézus  

születését jelképezi. Az Egye-

sült Államokban a karácsony 

igazi népünnepély. Ilyenkor 

mindenki ajándékozási lázban 

ég. Az ajándékokat Santa Cla-

us a kandallók fölé akasztott 

zoknikba teszi. Minden házat 

ünnepi díszbe öltöztetnek.  No, 

de Ausztrália! Ott ebben az 

időben forró kánikula van, 

ezért műfenyőt használnak, a 

kertben vacsoráznak, és utána 

lemennek a tengerpartra egy 

jót fürödni. Ők így ünneplik a 

karácsonyt! 



- Kati néninek, mint új 
tanárnak, mi volt az első 
benyomása az iskolánkról, 
a tanulókról? 
- A diákok kedvesek, sze-
retetteljesek. Persze itt is 
vannak fegyelmi problé-
mák, vannak nehézségek 
az órákon, de alapvetően 
szeretetet tapasztalok, és 
ez nekem is nagyon jó. 
Odafigyelnek, és várják, 
hogy a tanárok is szeretet-
tel forduljanak feléjük. 
- Hol tanított ezelőtt? 
- A Lázár előtt tíz évig 
sportszervező voltam a 12. 
kerületben Azt megelőzően 
Zuglóban egy két tannyel-
vű iskolában tanítottam 
németet és testnevelést. 
Ott németből volt több 
órám, itt viszont tesiből. 
- Az egy évtizedig tartó 
sportszervezés után ho-
gyan állt az újrakezdés-
hez? 
- Azelőtt is nagyon szeret-
tem tanítani, és most az 
első órák után, mondtam a 
férjemnek, olyan, mintha 
hazaérkeztem volna. Kár 
lett volna kihagyni! 
- Gyerekkorában mi szere-
tett volna lenni? 
- Mindig gyerekekkel sze-
rettem volna foglalkozni, 

tanár, gyógypedagógus, 
óvó néni.  
- Kati néni sportol valamit, 
és mit csinál szívesen a 
szabadidejében?  
- A középiskolában két és 
fél évig jártam modern 
gimnasztikára. Szeretek 
kosarazni, úszni, futni, és 
férjemmel sokat sétálunk 
és túrázunk. Ezek mellett 
tornázom és jógázom, 
amire szerintem fizikailag 
és szellemileg is meg kell 
érni. A sport mellett sokat 
olvasok, és szívesen já-
rok színházba, moziba. 
- Amikor az iskolába érke-
zett, azonnal a DÖK ve-
zetője lett. Örült ennek? 
- Szeretem a szervező 
munkát, és mivel előtte is 
ilyennel foglalkoztam, úgy 
gondoltam, hogy ez jó 
lesz az iskolának is és 
nekem is. Persze voltak 
nehézségek, mivel nem 
ismertem az összes ren-
dezvényt, nem láttam, 
hogy hogyan működnek a 
dolgok. Sok kollégától 
kaptam segítséget, és 
most úgy gondolom, hogy 
rendben megy minden. 
- Hogyan működik a DÖK, 
és milyen rendezvényeket 
szervez? 

- Minden felsős osztályból 
két választott tanuló vesz 
részt a DÖK- gyűléseken. 
Képviselik a diákok érde-
keit, javaslatot tehetnek az 
őket érintő ügyekben. Kö-
zülük egy még a fegyelmi 
tárgyalásokon is részt 
vesz. Ezek mellett nagyon 
alaposan megbeszéljük a   
programokat. Szeretnék a 
képviselőkből egy kis kö-
zösséget formálni, jó len-
ne, ha szívesen járnának 
ide a tanulók. Szerintem 
ebben az iskolában több 
rendezvényt szervez a 
DÖK, mint más suliban, és 
ez tetszik nekem. Fonto-
sabb rendezvényeink a 
szüreti bál, farsang, ad-
venti gyertyagyújtások, 
papírgyűjtés, sportnap, 
iskolagyűlések. 
- Végül egy utolsó kérdés. 
Milyen filmet ajánlana a 
gyerekeknek a hideg téli 
napokra? 
- Az Agymanókat! Ez egy 
nagyon aranyos, vicces és 
tanulságos rajzfilm. 
- Köszönjük a beszélge-

tést!                                  

Váradi Kitti, Szekeres-

Veresegyházy Hajnal 

ten is egyensúlyban van. A 

jóga egy teljes rendszer. A 

test által végzett gyakorla-

toknak a különféle pózok 

kitartásával, a test különféle 

részeit tudjuk erősíteni, 

avagy épp gyógyítani, rege-

nerálni. A légzőgyakorlatok 

segítik az elmélyülést, medi-

tációt.  A jóga rengeteg min-

denre jó, de leginkább az 

egészség megőrzésére, 

A jóga a keleti bölcselet egy 

formája, szó szerint azt je-

lenti: kapcsolat. Kapcsolat a 

test, a tudat és a lélek kö-

zött. Kétféle jógát különböz-

tetünk meg: testi és szellemi 

jógát. A jóga az egyensúly 

és a harmónia tökéletessé-

gét tűzi ki céljául. A jóga 

filozófiája azt érti tökéletes 

egészség alatt, ha valaki a 

fizikai, érzelmi, szellemi szin-

vagy visszanyerésére alkal-

mas. Mindennapos gyakorlá-

sa önmagában is hasznos, 

javítja az egészséget jó köz-

érzetet teremt, mentális 

megtisztulást hoz, és az 

életminőség javulását ered-

ményezi. Az egészség és a 

hosszú élet legfontosabb 

pillérei közé tartoznak a 

testgyakorlatok és a 

légzőgyakorlatok.  

3. oldal 

„Azelőtt is nagyon szerettem 
tanítani, és most az első órák 
után, mondtam a férjemnek, 
olyan, mintha hazaérkeztem vol-
na. Kár lett volna kihagyni!” 

Mi a jóga? 

VILLANÁSOK— Új vezető, új szemmel  

Az önvizsgálati meditáció, 

elmélkedés  segít a jobb 

önmegismerés, az önuralom 

és az önmegvalósítás eléré-

séhez. A jógában fontos a 

helyes táplálkozás is.  

Aki jógázik, életörömre, erő-

re és bátorságra tesz szert.  



.A hal édes és sós vízben 
egyaránt előfordul. Tenge-
rekben, folyókban, tavak-
ban és patakokban is él. 
Vízi állat, mert a száraz-
földön nem tud megélni. 
Testét pikkelyek borítják. 
A hátúszójával és a farok- 
úszójával kormányozza 
magát. Reflexe nagyon jó. 
Ha támadója el akarja 
fogni, akkor igen gyorsnak 
kell lennie. Ez az állat 
barátkozó, mindenkihez 
odamegy, megnézi, mit 
csinál. Kíváncsi is, ezért 
lehet viszonylag könnyen 
kihorgászni. Egyes fajták 
halakkal, mások növény-
nyel és kukoricával táplál-
koznak. 
Azért választottam a halat, 
mert szeretek horgászni 
és igen szép állat. 
 
Urbán Máté 4.b 

„A hal vízben élő állat. 
Van kis hal, középszerű 
hal és nagy hal. A nagy 
hal megeszi a kis halakat, 
de viszont a kis hal is sze-
retné megenni a nagy 
halakat. A hal kopoltyúval 
lélegzik, ami azért jó, mert 
bár -mennyire meg is hűl, 
nem kaphat tüdőgyulla-
dást. Persze ehelyett kap-
hat másféle betegségeket, 
legrémesebb ezek között 
a víziszony: képzeljék el 
milyen rémes lehet az, 
mikor a hal víziszonyban 
szenved.  
A hal tápláléka a másik 
hal. Vannak olyan halak 
is, amelyek kis férgeket és 
zsemlyedarabkákat esz-
nek, ezek nyilván vegetá-
riánusok. 
Érdekes különbség az 
ember és a hal közt az, 
hogy ha az ember öngyil-
kossági vágyat érez bizse-
regni a szíve táján, akkor 
beugrik a vízbe, a hal el-
lenben, hasonnemű vágy 

esetén, kiugrik a vízből. 

A halak közül szigorúsá-
gáról nevezetes a cápa, 
ez a fürdőző emberek 
ijesztésével tölti szabad 
idejét, ami úgy történik, 
hogy odaúszik a fürdőzők 
közé, és egyiket közülük 
megeszi, miáltal a többiek 
nagyon megijednek. 
Kétféle halak vannak, 
úgymint tengeri halak és 
édesvízi halak. Nekünk, 
szegény magyaroknak, 
(...) csupán édesvízi hala-
ink vannak; van pontyunk, 
csukánk, harcsánk, piszt-
rángunk, és egy igen kel-
lemetlen, szomorú kis 
halunk az, hogy előbb-
utóbb …” 
 

Nagy Lajos  (1883.-

1954.) író, publicista. Legna-
gyobb sikereit szatirikus 
novelláival aratta. Legjobb 
példája ennek a Képtelen 
természetrajz című 1921-es 
kötete, amiből most idéztünk. 
 
szatirikus: gú-
nyos,kifigurázó, komikus, 
ironikus, túlzó  

misban. Mintha ott lebegne! 

Ez a kép a hologram! Szin-

te három dimenzióban lát-

ható! / Emlékeztek még a 

Star Wars – Csillagok há-

borúja film 4. részére, ami-

kor A2D2 robotból elővará-

zsolják Leia hercegnő üze-

netét, magát a hercegnőt? 

Na, az is hologram kép 

volt! 

Gábor bácsi készítette ezt 

a „szerkezetet” a követke-

zőképpen: írásvetítő fóliá-

ból kivágott, összeállított, 

ragasztott egy szabályos 

piramis alakzatot. Ez a 

kemény műanyag teljesen 

átlátszó. Miután elkészült, 

pontosan ráhelyezte az 

okostelefon közepére. Előt-

te a telefonon elindított egy, 

a YouTube-ról letöltött 

programot. A futó program 

kivetített képe megjelenik a 

telefonra tett átlátszó pira-

Mi az a hologram? Az 

eljárás ötletét Gábor Dénes 

vetette fel és dolgozta ki 

1947-ben. Film, tv nézése-

kor a tárgynak minden 

egyes pontja ugyanabba a 

síkba képződik le, a kép 

kétdimenziós lesz. A holo-

gráfia a fény hullámtermé-

szetén alapuló olyan kép-

rögzítő eljárás,  amellyel a 

tárgyról tökéletes térhatá-

sú, vagyis háromdimenzi-

ós kép hozható létre.  

4. oldal 

Így írtok ti! 
 

Eddig minden szá-
munkban olvashattatok 
olyan írást, amelyet 
valaki közületek, az 
olvasók közül írt. Most 
a következő írást kö-
zöljük, viszont kiegé-
szítjük egy ismert ma-
gyar író hasonló témá-
ban írt humoros művé-
vel. 

 Telefonos hologram 

 A hal                   Nagy Lajos: A hal /részletek/  

Nagy Lajos Képtelen 
természetrajzában 
olvashatsz még a 
„milliomos állatról”, a 
kutyáról, macskáról, az 
oroszlánról és még 
számos állatról. A 
könyvet megtalálod a 
könyvtárban. Kérd 
Zsuzsa nénitől! 



- Viki néni a 4. b osztály 
tanítója. Miért pont a taná-
ri pályát választotta? 
- Mindig tanító szerettem 
volna lenni, gyerekkorom-
ban is játszottam tanító 
néniset. 
- Ez az első iskolája, ahol 
tanít? 
- Ez a negyedik iskola, 
ahol dolgozom. Egy vidé-
ki, három fővárosi iskolá-
ban tanítottam már. 
- Melyik tantárgyat szereti 
a legszívesebben taníta-
ni? 
- A nyelvtant. Nagyon 
logikusan felépíthető, és 
nagyon változatos felada-
tokra ad lehetőséget, vál-
tozatos munkaformákban. 
- Tudjuk, hogy nagyon 
szereti a gyerekeket, ho-
gyan becézgeti őket? 
- Sokféleképpen, de a 
lányokat szoktam inkább 
becézni, mert a fiúk nem 
szeretik. 
- Díjazza a diákok humo-
rát? 
- Szerintem nagyon fontos 
az intelligens humor, és 
hogy együtt tudjunk nevet-
ni. 

- Tudjuk, hogy sokat ol-
vas. Csak felnőtt könyve-
ket? 
- Ó, nem! Elolvasom a 
nyári olvasmányokat, és 
amiről beszélnek vagy 
olvasnak a gyerekek. 
Egyébként az életrajzi 
könyveket, a krimiket és a 
történelmi könyveket sze-
retem. 
- Van kedvenc gyerekek-
nek szóló könyve? 
-Berg Judit könyveit sze-
retem és ajánlom is. 
- Miért?  
- Mert kalandosak és hu-
morosak. 
- Viki néni hova menne 
inkább, Csodaországba 
vagy Sohaországba? 
- Csodaországba, mert 
Csodaországban csak 
csodák történnek, és a 
csodákra mindenki vágyik. 
- Milyen zenét hallgat szí-
vesen? 
- Nagyon szeretem a 70-
es, 80-as évek zenéit. 
Kedvelem a Magashegyi 
Underground-ot, és szíve-
sen hallgatok jazz zenét 
is. 
- Mi a kedvenc száma?  

- A négyes a kedvenc 
matematikai számom. 
Konkrét zeneszámom 
nincs, inkább zenekarok 
vannak, amelyekhez kötő-
döm.  
- Melyik mesehőssel tud-
na azonosulni?  
- Lúdas Matyival. Szá-
momra a legszebb tulaj-
donságai vannak: becsü-
letes, humoros, furfangos, 
eszes és jószívű!   
- Mit ajánlana a gyerek-
nek? Először a könyv, 
aztán a film vagy fordítva? 
- Először mindenképpen a 
könyv elolvasását javas-
lom, aztán lehet megnézni 
a filmet, majd később ösz-
sze is lehet hasonlítani. 
- Milyen aranyköpései 
vannak Viki néninek? 
- Nem tudom, hogy van-
nak-e, ha igen, erről a 
gyerekeket kell megkér-
deznetek! 

 

Heim Réka, Szekeres-

Veresegyházi Hajnal 

- Pistike, mondj egy kér-

dőszót és egy személyes 

névmást! - Ki? Én?      

Apa, tudsz csukott szem-

mel írni? 

- Persze fiam, de miért 

kérded? 

- Mert megkaptuk a bizo-

nyítványt , és alá kellene 

írnod ! 

Az anyuka kérdezi:  
- Kisfiam, mi történt ma az 
iskolában? 
- Kémiaórán kísérletez-
tünk és a robbantással 
foglalkoztunk- válaszolt 
Pistike. 
- Na, és holnap mit csinál-

tok az iskolában? – Milyen 

iskolában? 

Betelefonálnak az iskolá-
ba:  
- Kedves igazgató bácsi!  
Pistike sajnos nem tud ma 
iskolába menni, mert lá-
zas beteg.  
- Rendben van, de ki van 
a vonalban?  
- Az apukám.  

5. oldal 

„Szerintem nagyon fontos az 
intelligens humor, és hogy 
együtt tudjunk nevetni” 

Ígéret az oviban 

- Ha nagy leszek elveszem 

feleségül Krisztit. -  De pici-

kém, kettő kell ám a házasság-

hoz! - Na, jó! Akkor elveszem 

Zsuzsit is!  

Viccek az iskolából  

Villanások— Kedvenceim 

Olvastad már a Lúdas Matyit? 

Aki még nem olvasta, az felső 

tagozaton megismerkedik majd 

Fazekas Mihály hősével, Lúdas 

Matyival! A főhős jellegzetes 

népmesei figura, egy szegény 

l i b a p á s z t o r ,  a k i  a z 

igazságtalanságot szigorúan 

megbünteti, és háromszor is 

túljár a kapzsi és zsarnok 

földesúr, Döbrögi eszén.  Talán 

Te  i s  h a lo t t ad  m ár  a 

legismertebb sorát: ”Háromszor 

veri ezt kenden Lúdas Matyi 

vissza!”                                                                         

Fazekas Mihály írta hosszú ú-

val főhőse nevét, egyébként a 

szó rövid u-val írandó: ludas! 



Az Egy ropi naplójáról 
már mindenki hallott. 
Népszerű könyv. Viszont 
az Egy Zizi naplójáról, 
már kevesebben. Nyilván 
azért is lett népszerűbb a 
„Ropi”, mert előbb jelent 
meg. A két sorozat olyan, 
mint két ikertestvér. Egy 
bizonyos nézőpontból 
ugyanolyanok, és egy 
másik szempontból, pe-
dig teljesen mások.  
Most tehát bemutatjuk 

ezt a két humoros, mai 

problémákat megoldó 

könyvet, amelyek iránt a 

rajongás már évekkel 

ezelőtt elkezdődött, de 

még most is lelkesen 

olvassák a különböző 

korosztályú olvasók! Ti 

már olvastátok? 

 Rachel Renee Rus-

sell: Egy Zizi naplója  

A könyv főszereplője 

Nikki Maxwell, a lázadó 

tini lány, aki úgy érzi, 

hogy az élete nem több 

egy REMÉNYTELEN 

ZIZZENTSÉGNÉL! Ezt 

a gondolatát csak meg-

erősíti az „új élete”, ami 

egy egyszerű iskolavál-

tással és egy titokkal 

kezdődik…   

„…Aztán azt is észre-

vettem, hogy a könyv-

ben MINDEN oldal 

ÜRES. JAJ, NE MÁR! 

HOGY TEHETTE?! 

Anya két dolgot adott 

egyszerre: egy NAPLÓT 

és visszavonhatatlan 

bizonyítékot arra, hogy NE-

KI ELMENTEK OTTHON-

RÓL!!! Nincs az az ember 

ebben a században, aki a 

legféltettebb érzéseit egy 

naplóval osztaná meg. MI-

ÉRT ÉN?!...”    

  
Vicces, letehetetlen, köny-
nyen olvasható! Kilencéves 
kortól ajánlom mindenkinek! 
A sorozat eddig 6 kötetből 
áll!  
Az első rész címe: Egy Zizi 
naplója — mesék nem vala-
mi mesés életemről.  A 
könyveket keressétek a 
könyvesboltokban! 
 
Heim Éva 

6. oldal 

Vicces, letehetetlen, 

könnyen olvasható!  

Könyvajánló — ZIZI és ROPI  

Jeff Kinney: Egy ropi naplója 

Ez a sorozat a kissé ego-
ista és kissé önző tiniről, 
Greg Heffleyről szól. Az 
első részben megismer-
kedik a felső tagozat 
nagy nehézségeivel, és 
ahhoz, hogy beilleszked-
jen, meg kell változtatnia 
a barátját Rowley Jeffer-
sont. A 2-3. részben 
megismerkedhetünk a 
bátyja átverős és sunyi 
oldalával és a csajozás-
sal. A 4. részben a nyár 
problémáival kell meg-
küzdenie. Az apja eltiltja 
a videojátékoktól, mert a 
szomszéd gyerekeiről 
vesz példát. Elmegy  
Rowleyval a tengerpart-
ra, és a Parti-sétányon 
úgy gondolja,  hogy 

ki kell próbálnia egy bizo-
nyos DURVA játékot….A 
7-8. részben visszatérnek 
az iskolai ,,nyomik” közé, 
mert Rowleynak barátnője 
lett a Valentin Bálon, aki 
azonban csak féltékeny-
ségből járt vele, és ez 
rengeteg problémát jelen-
tett.  A 9. részben egy 
hosszú útnak lehetünk 
tanúi. Greg majdnem 
egész úton a csomagok 
között ül, és sok ciki és 
cinkes helyzetbe kerül (aki 
nem tudja, majd megtud-
ja). Én azért ajánlom ezt a 
könyvet, mert humoros, 
kifigurázza a kamaszkor 
előnyeit, hátrányait és 
igazságait. 

 Ezeket a dolgokat már az 

első rész első oldalán 

megismerteti a szerző.  

„Először is, hadd szögez-

zek le valamit: Ez EMLÉK-

IRAT, nem napló. Tudom, 

hogy ez áll a borítón. Pe-

dig, mikor anyu elment ezt 

az izét megvenni, KIFEJE-

ZETTEN kértem, hogy 

olyat hozzon, amelyiken 

nincs ,,napló” felirat. Re-

mek. Már csak az kell, 

hogy valami barom elkap-

jon ezzel a könyvvel, és 

rossz következtetésekre 

jusson. „   

 

Hídvégi Kristóf 



- Emma, az iskolában renge-
tegen ismernek, mit gon-
dolsz, miért van ez így? 
- Nem tudom pontosan, de a 
nyolcadikosokat szinte min-
denki ismeri. Én ráadásul 
énekkaros is vagyok, sok 
versenyen indulok, és a Han-
gyabandába is nyolc éve 
járok. A folyosón sokan rám 
köszönnek, de közülük hirte-
len nem ismerek rá minden-
kire. 
- Azt hallottuk, hogy a taná-
rok jó véleménnyel vannak 
rólad. 
- Nem tudom, pontosan mi-
ért, és mit jelent az a „jó 
véleménnyel”, de ha ez így 
van, akkor annak a tanulmá-
nyi eredményem vagy a 
természetem, esetleg más 
az oka. 
- Tudjuk, hogy szeretsz ol-
vasni. Milyen könyveket 
ajánlasz a korosztályodnak, 
a 13-15 éveseknek?  
- A sci-fi-t. Ez az, amit én 
szeretek olvasni, bár nehe-
zen tudom megfogalmazni, 
miért. Én elsősorban min-
denkinek olyan könyvet aján-
lok, ami a saját ízlésének, 
személyiségének megfelel. 
-Szépen és választékosan 
beszélsz. Befolyásolja a 
szókincsedet a mai iroda-
lom? 
- A mai irodalommal nem 
sokat foglalkozom, ha mégis 
egyszer-egyszer a kezembe 

kerül egy mai költő, író mű-
ve, és összehasonlítom a 
régi írókkal, már nem tanulok 
belőle olyan sokat. 
- Mi a véleményed a kötele-
ző olvasmányokról? 
- Miután ezek nagy része 
történelmi regény, és ezeket 
nem szeretem, így nem ra-
jongok értük. Viszont, ha 
igazán bele tudom élni ma-
gam, akkor még ezeket is 
élvezem. 
- Milyen különórákra jársz? 
Hogyan osztod be az idődet? 
- Hangyabandára, fuvolára, 
magánénekre, összhangzat-
tanra, kosárlabdára. Minden-
képp alkalmazkodom az 
iskolai órarendhez, megpró-
bálom úgy szervezni az órák 
időpontját, hogy a tanulásra 
is jusson idő, valamint egy 
kicsit a hobbijaimmal is tud-
jak foglalkozni 
- Tudod-e, hogy mi szeretnél 
lenni? 
- Mindenképpen az előadó-
művészet vonz, legfőképpen 
a színészet, azon belül is a 
musicalek világa. Nagy sze-
repet játszott a döntésemben 
a szüleim munkája, akik 
szintén művészek. De legin-
kább azért választottam, 
mert ez áll legközelebb hoz-
zám, ebben érzem jól ma-
gam. 
- Közeledik a középiskolai 
felvételi ideje, tudsz tanácsot 
adni, hogyan válasszunk 

iskolát? 
- Szerintem fontos szempont 
a választásnál a gyerekek 
érdeklődési köre, a gimnázi-
um, szakközépiskola erőssé-
ge, és természetesen szere-
pet játszik a döntésben az, 
hogy a gyerek miben tehet-
séges. Persze a szülőnek is 
van beleszólása. 
- Van-e olyan mese, regény-
hős, akivel azonosulni tud-
nál? 
- Egy pártfogó karakterének 
vagyok megfelelő, épp ezért 
nagyon kevés olyan szereplő 
van egy-egy mesében, re-
gényben, akivel igazán tudok 
azonosulni. 
- Több testvéred is van, ők is 
a Lázárba járnak? 
- Természetesen. A kisebbik 
Benedek, ő a 2.b osztályba 
jár. Jó tanuló, okos fiú, imád 
mozogni, többek között foci-
zik, és tavasszal lesz zöld 
öves dzsúdós. Jövőre dobol-
ni is fog. A nagyobbik Vince, 
a 6. b-be jár. Neki is jó feje 
van, csak többet kellene 
tanulnia. Nagyon sok az 
elfoglaltsága, 2 éve vízilab-
dázik, és már negyedik éve 
hegedül. 

- Emma! Köszönöm a be-

szélgetést, sok sikert kívá-

nunk! 

Heim Éva, Martin Szonja 

Táncos lábak 

Salsa  -  A tánc Kubából 

származik. A szó jelentése: 

fűszeres szósz. Jellemzője a 

természetesség, vidámság, 

könnyedség. Elegáns, de 

néha szinte követhetetlen 

kézmozdulatok is jellemzik. 

Magyarországon egyre nép-

szerűbb.                      

7. oldal 

„Mindenképpen az előadó-

művészet vonz, legfőképpen a 

színészet, azon belül is a musica-

lek világa.” 

Te bízol magadban eléggé? 

Rajtad múlik! 

VILLANÁSOK  –  Nyolcadikosként - Vámos Emma 

Tudod, hogy mi a musical? Szín-

padi műfaj, olyan színházművészeti 

ág, amely egyesíti magában a ze-

ne, a tánc és a színház dramatikus 

elemeit. A musical nem zenei, ha-

nem formai műfaj. Vannak modern 

hangzású, popzenére hasonlító 

darabok, és vannak klasszikus 

hangzásúak. Ismertebb musicalek: 

West Side Story, Evita, Hair, Jézus 

Krisztus Szupersztár, Macskák, Az 

Operaház fantomja, A dzsungel 

könyve. Tudod, hogy ezek közül 

melyik nevezhető leginkább ma-

gyarnak? Feltétlenül nézd meg! 

Tangó - A tangó társastánc 

és zenei forma. Dél-

Amerikában jött létre. A tánc 

természetes formája a hang-

súlyokra lépkedő séta. Rend-

kívül nagy tere van az impro-

vizációnak. A zene átélése 

és a rendelkezésre álló tér 

alapján a táncosok pillanatról 

pillanatra döntenek a köve-

tendő lépésekről .   

Hip-hop - A hip-hop első-

sorban egy szubkultúra, 

mivel van saját zenei stílusa, 

a rappelés,  van saját tánc-

kultúrája, ami a break, és 

rajz-festői stílusa, a graffiti. 

A tánc egy modern, dinami-

kus, újszerű mozgáskultúrá-

val rendelkező tánc, amely-

ben többféle hagyományo-

san kialakult táncstílus öt-

vözhető. Mindig lépést tart a 

legmodernebb zenékkel. 



 
4. Ő bizony nem vidám, hanem … 
5. Pici, szürke állat, szereti a sajtot 
6. Jókedv és roham is van ilyen 
7. Fekete madár,  ősszel és télen 
látjuk  leggyakrabban 
8. Távoli földrészen élő ember 

kezd egy új hangszeren 
tanulni, mert érdekli, mert 
kíváncsi rá! Persze nem 
lesz mindenkiből szólista, 
frontember vagy rock sztár, 
de abban biztos lehet, hogy 
ameddig tanul, rengeteg új 
élményben lesz része, gaz-
dagabb, magabiztosabb, 
sikeresebb lesz. Egyszerű-
en, ő TÖBBET  tud, mint 
az, aki semmilyen hangsze-

Szerinted fel lehet tenni egy 
ilyen kérdést  komolyan? A 
Lázárban a tanulók fele 
ének-zene tagozatos osz-
tályba jár, és évekig tanul 
valamilyen hangszeren 
játszani. Ez rengeteg időt, 
energiát, szorgalmat, le-
mondást követel. Megéri? 
Beszéltünk olyan tanulóval, 
akinek szinte minden perce 
be van osztva, mégis el-

ren sem játszik!  Később 
középiskolában, esetleg 
egyetemen, majd felnőtt-
ként a társaság középpont-
ja lehet, mert tud valamit, 
amit a legtöbb ember nem: 
játszik egy hangszeren.                                  
Azt mondják, ahány nyelvet 
beszélsz, annyi ember 
vagy! Szerinted igaz ez a 
hangszeres tudásra is? 

Menő vagy  c ik i  -  hangszeren já tszani?  

Az alábbi rejtvény megfejtése egy 
olyan izgalmas jelenség, amelyről 
az újságban már olvashattál.        
1.  A fogorvos is ezt teszi a foggal 
2. A kutya egyik kedvence 
3. Általában piros, kerek gyümölcs 

Rejtvény 

8. oldal 

Sikerült! A magyar labda-
rúgó-válogatott kijutott a 
2016-os labdarúgó Euró-
pa-bajnokságra! A tornát 
Franciaországban rende-
zik meg június 10. és júli-

us 10. között. A magyar 
csapat Eb-n 1972, míg 
nagy világversenyen 1986 
óta szerepelhet először. 
Ellenfeleink a csoportkör-
ben: Ausztria, Izland, Por-
tugália! Ronaldo ellen! 

Kiknek szurkoljunk té-
len? Számos sportese-
ményt nézhettek meg eb-
ben az időszakban: Vízi-
labda-Európa-bajnokság, 
Kézilabda olimpiai kvalifi-
kációs Európa-bajnokság, 
Amerikai Futball Super 
Bowl, gyorskorcsolya-
világbajnokság, fedett 
pályás atlétikai  vb., ifjúsá-
gi téli olimpia. Te mit 
sportolsz télen? 

Sport! Ez mind sport? Igen, csak egy kicsit másképpen! 

Az ellenállhatatlan sportszelet – recept 2 dl tej, 25 dkg 

porcukor, 1 db Rama, 2 evőkanál kakaópor, 50 dkg darált háztar-

tási keksz, 1 rum aroma, 10 dkg tortabevonó. A keksz és az aro-

ma kivételével a hozzávalókat összekeverjük, felfőzzük, de nem 

forraljuk! Hozzáadjuk a kekszet és a rum aromát, jól összekever-

jük. Olajjal kikent tepsibe beleöntjük, jól elsimítjuk, majd tortabe-

vonóval bekenjük és megsütjük. Sütés után hagyjuk kihűlni, és 

kis szeletekre vágjuk, hogy mindenkinek jusson, mert nagyon 

FINOM! nyamnyam Neubrand Alexa  

Pistike hazamegy a focimeccsről és büszkén újságolja otthon: -

Képzeld papa, két gólt is rúgtam a mai meccsen! – Nagyszerű! 

És mennyi lett az eredmény? – 1:1   

A SULI-SOK(K) című iskolaújság 
második évfolyamának első számát 
készítették: 
 
Heim Éva ,    Heim Réka 
Váradi Kitti,   Martin Szonja 
Szekeres-Veresegyházi Hajnal,                          
Iacob Leila, Kovács Holda,  
Neubrand Alexa, Neubrand Vanda,      
Török Boglárka 
és Turcsányi Mátyás.  
A fejléc Holczapfel Zsuzsanna ta-
nárnő munkája. 

Februártól iskolánk 

honlapján is megtalálhatod 

az iskolaújság 3. számát! 

www.lazarsuli.hu 

A rejtvény helyes megfejtést 

mutasd be Mátyás bácsinak, és 

sorsolás után három szerencsés 

tanuló jutalmat kap! Sorsolás: 

február 22., könyvtár 

http://www.nemzetisport.hu/magyar_valogatott/magyarorszag-norvegia-2450181
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