
Nagy örömömre szolgál, hogy 
végre a Nagy Imre Általános Iskola 
suliújságába írt betűket olvas
hatod. Ez ugyanis az első általunk 
készített újság. Célunk ezzel az, 
hogy iskolánk minden egyes gimna
zista tanulója értesüljön minden 
eseményről.
Idén a DT sokkal aktívabban 
működik. Elindult a DT faliújság, 
ahol többek közt hirdetéseket, 
pályázati felhívásokat talál

hattok, továbbá értesítéseket 
rendezvényekről.
Ebben az évben még több rendez
vényre fog sor kerülni a szokásos 
sulibulikon kívül. Remélhetőleg idén 
is sikerül megrendeznünk a tavaly 
nagy sikernek örvendő gyermeknapi 
játékokat, melynek keretén belül 
ügyességeteket tehetitek próbára, 
nemcsak különféle játékokon, hanem 
a nagysikerű desszertkészítő
versenyen is, melyre az osztályok 

egy nagy csapatként nevezhetnek. 
Itt egyben az is kiderül, milyen az 
osztály közösség, tudnake gyorsan 
és pontosan együtt dolgozni. Idén 
több pályázatot is meg fogunk 
hirdetni. 
Reméljük, sikerülni fog egy kis színt 
vinnünk a megszokott, szürke iskolai 
hétköznapokba, és elviselhetőbbé 
tenni a délelőtti órákat.

Szőcs Katalin,  
a NagyI. DT. elnöke

Ráhangolódásként...

Iskolai éveimben talán a legjobb dön
tésem az volt, hogy csatlakoztam 
a Diáktanácshoz. Amióta bekerül
tem a csapatba, azóta szeretnénk 
a suliújságot megvalósítani, de 
valamiért mindig elmaradt. Az 
idén elköteleztük magunkat, és 
megfogadtunk, hogy mindenképpen 

megvalósítjuk ezt a tervet. Mindenki 
kitett magáért: cikkeket írtunk, ké
peket készítettünk, és egyegy diák 
véleményét is kikértük az iskolával 
kapcsolatosan. 
Remélem, ti is ennyire örültök  
neki, mint jómagam, ti is jókedvvel 
veszitek majd kezetekbe, és ti is 

szívesen olvassátok diáktársaitok 
munkáit. Végezetül, kívánok nektek 
jó szórakozást és jókedvet az 
olvasásához!

Lenk Renáta, 
a NagyI. DT. alelnöke

... és én folytatom
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a Zenit Plusz. 
Köszönjük szépen!
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Az iskolánk örökké törekvő 
és ügyes volt a sport 
szempontjából. Ebben 
az évben se, és reméljük, 
az elkövetkezőkben sem 
fog e jó tulajdonságából 
alábbhagyni.
Foglaljuk össze, mi min
denre is lehetünk büszkék!

KÉZILABDA:  
Iskolánkban egyik 
legnépszerűbb sportág. 
Lány és fiúcsapattal ren
delkezünk. A közeljövőben 
lesz több kézilabda 
mérkőzés. Természetesen 
a testvériskolánkban, 
Újkígyóson, amely nagyon 
összeköt bennünket a 

kézilabdával. Minden évben 
fogadjuk az újkígyósiakat, 
amit ők is viszonoznak. 
Részt veszünk minden 
évben a megyei bajnok
ságokon, és küzdünk az 
éremért.

KOSÁRLABDA:  
Kosárlabdában is – ha
sonlóan a kézilabdához – 
csapatokkal rendelkezünk, 
és fejlődünk. A kosárlab
dázók lelkiismeretesen, 
szeretettel űzik ezt a 
sportot. Bajnokságokra 
járunk, és szervezünk is 
bajnokságokat. A legutób
bi városi bajnokságon a 
leány és a fiúcsapat
tal is el tudtuk hozni az 
aranyat.

LABDARÚGÁS:  
Labdarúgásban – köznyel
ven a fociban – csak 
fiúcsapattal rendelkezik 
iskolánk, de nálunk nem 
is divat a lányfoci. A mi 
fiataljaink küzdenek az 
újabb és újabb címekért. 
Ők is részt vesznek a 

bajnokságokon, legtöbb
ször a városin, ahol kiváló 
eredményeket értek/
érnek el.

Új sportpályánk:  
2012 őszén elkészült az 
iskola udvarán a sport
pálya, amelyet kézil
abda majd labdarúgó
mérkőzésekkel avattuk 

fel. Ahogy az avatón is 
tettük, kézilabdázunk és 
focizunk rajta, ami nagy 
játéklehetőséget nyújt 
a gyerekek számára. 
Edzéseket tartunk, 
bajnokságokat szervezünk 
majd a pályán. Minden 
kedves diák használja 
szeretettel az új sportpá
lyánkat!
Az iskolánk büszke 
lehet, mert nagyon sok 
jó sportolót tanít. Sok 
hokisunk, korcsolyásunk, 
síelőnk, tájfutónk, tán
cosunk, küzdősportolónk 
van. Versenyeket nyertek 
a város színeiben vagy 
esetleg az ország színei
ben. További ügyességi 
sportokban is vannak 
diákjaink. A focisaink, 
kosárlabdázóink és a 
kézilabdázóink nagyja 

ugyanebben vagy esetleg 
más sportágban a 
város színeiben küzd az 
éremért.

ű

Sport az iskolánkban

A változatosság kedvéért

Mi így űzzük a telet
Amint már megszokhat
tátok, az idén is jég
karnevállal búcsúztattuk 
a farsangot és a telet. A 
Vákár Lajos Műlyégpálya 
adott otthont a 
rendezvénynek, ame
lyen csoportos jelmezek 
űzték messzire a telet, a 
hideget.
Látszólag mindenki 
nagyon jól érezte magát 
a sok színes maskara 
között, és mindannyian 
jót derülhettünk például 
a cowboyok, a lakodal
masok, az álommanók és 
Harisnyás Pippik bemu
tatóin. Az iskolánkban 
tanuló hokisták segítsé
gével szerveztük meg az 
ügyességi versenyeket, 
amelyekre bárki benevez

hetett, és a szervezők 
nagy örömére bőven 
akadtak is jelentkezők, 
akik mindent beleadva 
küzdöttek meg egymással 
és néha önmagukkal is.
A rendezvény sikeréhez 
nagyban hozzájárultak 
testnevelő tanáraink, 
akik minden évben 
segítenek lebonyolítani 
a jégkarnevált, és külön 
köszönettel tartozunk 
DJ Erőss Levente 
tornatanárunknak, aki 
mindig szívesen jön és 
szolgáltatja nekünk a 
korcsolya(él)alávalót. 
A hangos zenebona 
és maskaráink ricsaja  
messze hallatszott, 
reméljük, a kitartó tél is 
meghallotta.

Szent Miklós napja 
alkalmából a Diáktanács 
Mikulásbulit szervezett. 
Előtte meghirdettük a 
gyorsbeküldő játékot, 
amin ingyen jegyeket 
lehetett nyerni. 
A buli djje Erőss Lev
ente tanár bácsi volt, 
aki a Diáktanács által 
összegyűjtött zenéket 
játszotta le. Többször is 
kérték tőle, hogy rakja be a 
Gagnam stylet. Az egész 
iskola egyszerre táncolt. 

Először történt meg, 
hogy a buli keretén belül 
tombolahúzás volt.  Az 
értékes ajándékok után 
az „est fénypontjaként” 
pizzautalványokat sorsol
tak ki. Rengetegen örültek 
a nyereményeknek, ezért 
a DT a következő bulikon 
is szeretné megörvendez
tetni a diákokat hasonló 
nyereményekkel.
A következő buli a külön
leges hétre várható.

A NagyI. DT.

A sulibuli



- Nem szeretem az iskolát a 
rossz jegyek miatt.
- Nem szeretem az iskolát, mert 
sokat kell tanulni.
- Én azért szeretem a Nagy 
Imrét, mert sok jó tanár van.
- Szeretem, mert kedvesek a 
tanárok, és nincs sok tanulnivaló.
- Én nem szeretem a Nagy 
Imrét, mert létezik a matek óra.
- Nem szeretem az iskolát, mert 
iskola.
- Azért utálom a sulit, mert 
vannak jegyek, vannak házik, 
vannak tanulnivalók, és csak 
heti két földrajzóra van.
- Szeretem, mert sok a jófej 
tanár, mert jól fel van szerelve 
az iskola, és mert csomó jó 
programot szerveznek, de nem 
szeretem, mert korán kell kelni.
- Nem szeretem, mert nem 
füves az udvar.
- Nem szeretem a sulit, mert 
rövidek a szünetek, szigorú a 
rendszabályzat.
- Nem szeretem a sulit, mert suli.
- Szeretem a haverok miatt.
- Azért szeretem a Nagy Imrét, 
mert a város legnépesebb 
általános iskolája, és az ember 
rengeteg barátra tehet szert, de 
nem szeretem, mert rózsaszín 
és poros.

Lányoknak
 1. Nincs tökéletes fiú. A tökéletes fiú 
a valóságban nem létezik, de ragyogó 
fiúk járnakkelnek körülötted. Ered
ménytelen próbálkozás alapjaiban 
megváltoztatni egy fiút. A fiúk érett 
lányt akarnak maguknak, és nem 
egy éretlen kislányt. A gyerekes, 
idegesítő lányoktól menekülnek a fiúk.
2. Egyetlen fiú sem tud önbizalmat 
adni egy lánynak!! A fiúk nem akarnak 
a lány megmentői lenni. Elvárják tőlük, 
hogy legyen önbecsülé sük, önbizalmuk, 
csalódottságuk, keserűségük. Sok ér
tékes fiút észre sem vesznek a lányok. 
Bizonyos időre van szükség ahhoz, 
hogy egy srác legjobb tulajdonságai 
megmutatkozzanak. Vannak pasik, 
akik már az első időben csillogtatják 
képességeiket, de kiderülhet róluk, 
hogy hosszú távon nem sikerül meg
tartani ezt.

Fiúknak
1. Az első találkozás alkalmával legyél 
jól öltözött és jól ápolt, érezze a lány, 
hogy készültél a vele való találkozás
ra. Ne rohand le az első alkalommal, 
még akkor se, ha rövid távú kapcsola
tot akarsz, mert valószínűleg elutasí

tásban lesz részed. Tedd szóvá, ami 
tetszik a lányon. Ez nem azt jelenti, 
hogy folyamatosan dicsérj rajta 
mindent, mert az ömlengés rosszul 
veszi ki magát, de egyegy bók minden 
lánynak jól esik, hiszen valószínűleg 
órákat töltött azzal, hogy elnyerje 
tetszésedet.
2. Beszélgetés közben ne beszélj az 
exbarátnőidről, a legtöbb lányt ez 
borzasztóan irritálja.  Legtöbb eset
ben szigorúan tiltott beszédtéma a 
foci, a forma 1, a jégkorong és a poli

tika, valamint az ehhez hasonló té
makörök. Nagyon ritka az a lány, akit 
ezek bármelyike is érdekel. Ha ezekről 
beszélsz, untatni fogod, és nem 
biztos, hogy akar még egy unalmas 
délutánt magának. Fontos nagyon, 
hogy ha moziba szeretnéd vinni a 
csajt, együtt válasszátok ki a filmet, 
amit nézni fogtok. Nem ismerheted 
az ízlését, hiszen először találkoztok, 
és nincsen annál kínosabb, mintha két 
órán át ásítozik mellettünk, vagy a 
film közepén megunja és hazamegy.

Fiú-lány kapcsolat Szereted  
az iskolát?

Kikapcs

A 2011/2012-
es tanév top 
eseményei  
(a DT véleménye alapján)

10. Évnyitó
9. Gyermeknapi versenyek
8. Jégkarnevál
7. Versenynap – Iskola 
másképp
6. Farsangi buli
5. Sulibuli
4. Somlyói kirándulás
3. Sportnap – Iskola másképp
2. Desszertkészítés – Gyerme-
knap
1. Évzáró

Ajánló
 Változó szerelem (Flipped Man)

Rob Reiner filmje
A fura, szerény Juli második
ban odavan Brycért, ám a 
gátlásos fiút zavarja ez. 
Nyolcadikban Bryce egyre jobban megkedveli a lányt, 
de ő már csak egy üres, unalmas tekintetet lát 
Bryce gyönyörű kék szemei mögött. A bakancslista 
rendezője a felejthetetlen első szerelmek  egy másfa
jta  világába kalauzol el bennünket ebben a keserédes 
történetben.  
Föltétlenül meg kell nézni!

A szentfazék (Holy Men)

Stephen Herek filmje
Bár nem sorolják Eddie Murphy 
legjobb filmjei közé, mindenképpen 
érdemes megnézni. Ricky a kirúgás 
szélén áll, tudja, már csak egy 
csoda segíthet.
Hamarosan meg is érkezik.  Gnek 
hívják, és annyira megbűvöli a nézőket, hogy azok 
őrült vásárlásba kezdenek!   
Igaz, hogy a filmreklám borzalmas, de a filmet megéri 
megnézni!

Polly Shulman: Rajongás

Julie legjobb barátnője, Ashleigh, vadul 
csapong egyik mániájából a másikba, és 
őt belerángatja az őrült terveibe. Legú
jabb szeszélye Jane Austen nagyszerű 
szerelmi regénye, a Büszkeség és 
balítélet. Julie egyszerre azon kapja 
magát, hogy barátnőjével besurrannak 
egy fiúiskola báljára, ahol mindketten 
ugyanabba a jóképű és lovagias fiúba szeretnek bele. 
Vajon Julienak választania kell barátnője iránti hűség 
és a szerelem között? Egy tipikus amerikai tiniregény, 
könnyű és mókás olvasmány.    

David Williams: Gengszter nagyi

A 11 éves Ben rettegve gondol a péntek 
estékre, amikor a nagymamájánál kell 
aludnia, aki minden idők legunalmasabb 
nagymamája. Legalábbis így tűnik. 
Ugyanis Ben nem tudja, hogy régebb 
nemzetközi ékszertolvaj volt, és még 
mindig álmodozik egy nagy méretű 
ékszerrablásról: az angol koronaéksz
erek megszerzéséről. Egyszerre kalandos történet, és 
megindító is.



   Kos
A Kosnak rendkívül fejlett az önállósá-
gérzete. Fellépése határozott, valami 
viharos mindig van benne. Kosként 
nagyon jól ki tudod használni az adott 
helyzeteket. Könnyen változtatod a 
hangulatodat.
   Bika
A Bika nagyon higgadt, nyugodt, 
kitartó személyiség. Egyik legnagyobb 
természetkedvelő ember. Nem 
szereti, ha sürgetik. A lassúsága a 
biztonságérzetéből fakad.
   Ikrek
Igyekszik mindent gyorsan elvégezni. 
A társaságokban általában közkedvelt 
ember. Mindig tud valami aktuális 
pletykát, érdekes információt.
   Rák
A Rák mindig kész a külvilágból 
származó élmények befogadására. 
Nagyszerű memóriával rendelkeznek. 
A Rák legjobban a családtagjai mellett 
érzi jól magát.
   Oroszlán
Az Oroszlánok kicsit büszkék, de 
nagyon lágyszívűek is egyben. Maguk-
kal szemben is nagyvonalúak de a 
környezetben élőkkel is. Az Oroszlánok 
általában nagyon vidámak, játékosak.
   Szűz
A Szűz egy reális, józaneszű ember. 
Megelégedést, megnyugvást és 
boldogságot talál a munkában. A lelke 
mélyén megbúj a kisebbségérzés, 
önbizalomhiány.
   Mérleg
Könnyű együtt lenni vele, mert ő maga 
is akarja a társaságot, kellemes légkört 
akar teremteni. A Mérleg cselekedeteit 
inkább az érzelem,mint az értelem 
vezérli.
   Skorpió
Szívós, akaratos, kitartó személyiség, 
értelmi adottságaival képes megvaló-
sítani önérdekeit. Képes rá, hogy uralja 
önmagát.
   Nyilas
Szellemi érdeklődése széleskörű. A 
törvény tiszteli, viszont lázad, amikor 
csak tud. Cselekedeteit segítség szán-
déka vezérli. Emberszerető lény.
    Bak
Akarata határozott, állhatatos, szívós 
személyiség. Nehezen szerez barátokat, 
de ha egyszer megnyílik a lelke, akkor 
befogadó, őszinte. Érzései általában 
mélyek.
   Vízöntő
Céljait saját maga elképzelési módján 
valósítja meg, ettől nehéz eltéríteni. 
Könnyű a felfogása.
  Halak
Nagyon igényli a támogatást. A 
lelkében határozott emberszeretet él. 
Odaadó, önzetlen személyiség.

Az apától kérdezi a fia:
 - Apa, te le tudod írni a nevedet becsu-
kott szemmel?
- Igen, de miért? 
- Alá kellene írni az ellenőrzőmet! ***

Meghal a pap, felmegy a Mennybe.
Egyszerre érkezik egy buszsofőrrel, de a 
buszsofőrt hamarabb beengedték, mint 
a papot. Erre a pap Szent Péterhez:
- Miért a sofőrt engedted be előre, 

mikor én egész életemben Istent 
szolgáltam?
- Azért, mert míg te prédikáltál, mind-
enki aludt, de amikor a sofőr vezetett, 
mindenki imádkozott!
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Szókihúzós

Egy kis vidámság


