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MIÉNK A PÁLYA!

Erre az alkalomra már nagyon vártunk, hiszen teljesen
átalakították, és biztonsági hálóval látták el a játékteret. A megnyitó

Október 13-án került sor arra, hogy az önkormányzati

elején egy kis irodalmi műsor, tánc és a kicsik focis bemutatója

tisztségviselők, köztük Kucsák László országgyűlési képviselő,

alapozta meg a hangulatot, majd az átadás után a képviselők is

Lévai István Zoltán, Galgóczy Zoltán alpolgármesterek és Marosi

örömmel próbálták ki ezt a multifunkciós pályát. A jó hangulatú

Ádám, a kerület sportarca, a londoni olimpia bronzérmes öttusázója

délutánt a gyerekek önfeledt játéka zárta.

ellátogatott hozzánk, hogy hivatalosan is átadják iskolánk számára a
felújított sportpályát.
írta: Sajtos Rebeka 7.a

Interjú Marci bácsival

tantárgyam, de a kémiát és a biológiát szerettem, mivel édesanyám
vegyésztechnikus.
Daru(s)toll: Sportolt, vagy sportol-e valamit?

Marci bácsi: Igen 10 éves korom óta focizom, és hála istennek,
magasabb osztályban is futballoztam, mint például az NB3-ban,
Törökbálinton, Biatorbágyon. Jelenleg itt a kerületben az 1908 SZAC
Budapestnél focizom és edzősködöm.
Daru(s)toll: Hol tanított a Darus előtt?

Marci bácsi: Egy középiskolában. 7 évig Soroksáron dolgoztam a
Qualitas Gimnáziumban.
Daru(s)toll: És milyen itt a Darusban?

Marci bácsi: Első benyomásra csak pozitív dolgokat tudok
mondani, mind a gyerekek mind a kollégák szempontjából, illetve az
iskola hozzáállása és tervei is nagyon tetszenek nekem.
Daru(s)toll: Ennek nagyon örülünk! Könnyű bánni a diákokkal?
A focipálya átadása után készítettem Marci bácsival, az új
testneveléstanárral egy interjút, hogy jobban megismerhessétek őt.

Daru(s)toll: Miért lett testneveléstanár?
Marci bácsi: Mivel már kiskorom óta sportolok, mindig is a sport
volt az életem, és ezzel is akartam foglalkozni. Szeretem a
gyerekeket, szeretném őket fejleszteni, hogy jó sportolókká
váljanak.
Daru(s)toll: Mi volt a kedvenc tantárgya, amikor annyi idős volt,
mint most mi?
Marci bácsi: Hát evidens, hogy a testnevelés volt a kedvenc

Marci bácsi: Ez igazából emberfüggő, én azt mondom,
mindenkivel meg lehet találni a közös hangnemet.
Daru(s)toll: Még egy utolsó kérdést feltennék Önnek. Mi a
véleménye az új focipályáról?
Marci bácsi: Óriási segítség lesz számunkra ez az adomány mind a
város, mind a kerület részéről. Reméljük, hogy minél tovább tudjuk
használni, és az időjárás is kedvezni fog nekünk.
Daru(s)toll: Mi is reméljük, és köszönöm az interjút!
Írta: Tóth Lilian 7.c

FONTOS!

4. Sáros időben csak tiszta talpú váltócipőben
léphetsz pályára!

A műfüves pályánk addig lesz szép és rendezett
állapotú, amíg vigyázunk rá, és betartjuk a
következő szabályokat:

1. A

hetedik

óra

elsőbbséget

feltenni nem szabad!
6. A pályára enni – és innivalót nem viszünk!

végéig

a

pálya

csak

testnevelésórán használható, ezt követően
pedig

5. A hálóra támaszkodni, kapaszkodni, lábakat

élveznek

a

sportköri

foglalkozások (foci, kosárlabda, szivacskézi).
2. A pályára bemenni és onnan kijönni csak a
mászóka felőli nyitott részen lehet!
3. Bakancsban, csizmában, stoplis cipőben a
pályára felmenni nem szabad!

Előadás a Beatlesről
Október 25-én egy rendhagyó etikaórán vettek részt a 7-8.
osztályosok, amelyet egy 7.a osztályos tanuló apukája tartott a
Beatles zenekarról. Egy nagyon színvonalas prezentációt láthattunk,
és sok érdekes dolgot tudhattunk meg az együttesről. A bemutató
legkülönlegesebb része az volt, amikor az előadó elénekelte a
zenekar egyik legismertebb szerzeményét, a Yesterdayt.

Megrendítettek minket John Lennon és George Harrison
halálának körülményei, de örültünk annak, hogy az együttesnek van
még két élő tagja, akik még napjainkban is adnak koncerteket. Az
előadást vastapssal jutalmaztuk. Ráadásként még egy dalt
hallgathattunk meg. Reméljük lesz még ilyen lehetőségünk, hogy
megismerhetünk egy régi, de annál híresebb zenekart. :)

Mit is kell tudni a Beatlesről?

A zenekar tagjai:

Mai napig ők a legsikeresebb angol beatzenekar.

-John Lennon (ének, ritmusgitár)

1960-1970 között Amerikában és Európában turnéztak, de utána

-Ringo Starr (dob)

felhagytak a koncertezéssel. 2004-ig mintegy 1,3 milliárd lemezt
adtak el. A Yesterday a modernkori zenetörténet legtöbbet

-Paul McCaurtney (ének, basszusgitár)

feldolgozott dala lett (több mint 3000 változat készült belőle).

-George Harrison (basszusgitár)

Ismertebb szerzeményeik pl.: Help! All My Love, Love You To,
Yesterday, Let It Be . A zenekarról készültek filmek is pl.:Help!
,Hard Day's Night (Egy nehéz nap éjszakája), Across The Universe.

Írta: Kmeth Hanna és Pelle Nóra 8.c

Diákjaink tollából

menj. Mivel te vagy az egyetlen gyermekem, a legjobbat
szeretném nyújtani neked, ezért olyan férjet kerestem
számodra, aki tisztelni fog téged, hűséges lesz hozzád, és a
házasságotok a birodalmunknak és a családi vállalkozásunknak
is jót fog tenni.
A lány ekkor ezt mondta:
- Édesapám, én beleegyezem ebbe a házasságba, mert bízom
benned, és tudom, hogy szerető férjet választottál nekem.
A

Modern mesék a 8.c osztály tanulóitól

király

ekkor

folytatta

mondanivalóját.

- Örülök, lányom, hogy támogatod az ötletemet. A gond csak
az, hogy két alkalmas személyt is találtam. Az egyik Szikriász
hercege, Nétusz, a másik Dolónia hercege, Maximusz. Azt
gondolom, hogy egy versennyel dönthetnénk el, ki érdemli

Molnár Petra: A különös lánykérés

meg a te becses kezedet.
A lány nem ismerte személyesen se Nétuszt, se Maximuszt, de

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy királyság,
amelyet Ardóniának hívtak. Ardónia egy nagyon híres ország
volt, ugyanis itt találták fel a hajlítható, projektoros kivetítővel
és

színváltós

Ardónia

királya

külsővel

rendelkező

egy

így

nap

szólt

telefonokat.
a

lányához:

- Édes lányom, úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy férjhez

elfogadta édesapja ajánlatát, mivel mindkét herceget követte
instagramon, sőt Nétusz és Maximusz is sok követővel bírt.
Pár nappal később elérkezett a verseny időpontja. A
király Nétusznak és Maximusznak is egy-egy okostelefont
adott.

Ezután

elvezette

őket

egy

barlang

szájához.

A király ekkor ezt mondta Nétusznak és Maximusznak:
Ahhoz, hogy feleségül vehesse valamelyikőtök a lányomat, át

kell jutnotok ezen a barlangon. De ez a verseny nem olyan

A következő feladatban át kellett jutni egy kapun,

egyszerű, mint azt gondoljátok, mert közben teljesítenetek is

amelyet egy szörnyeteg őrzött. Nétusznak rögtön feltűnt, hogy

kell

a

nem messze tőlük egy zongora áll. Odasétált a zongorához és

készülékeket, amelyeket az imént adtam oda nektek.

ekkor észrevette, hogy hiányzik az egyik billentyűje. Nétusz

Ezután a két herceg elindult a sötét, véget nem érőnek tűnő

megkérte Maximuszt, hogy segítsen neki megjavítani a

barlangba. Maximusz természetesen rögtön elővette a telefont,

zongorát, de Maximusz azt felelte, hogy csak a Minecraft nevű

amelyet a királytól kapott, és készített egy képet, amit kirakott

alkalmazásban szokott építeni, és nem fog egy régi, poros

a Facebookra. De Nétusz nem fecsérelte az idejét, elindult,

zongorát megszerelni. Nétusz így kénytelen volt egyedül

hogy végrehajtsa az első próbát. Az ember azt gondolná, hogy

megjavítani a zongorát, de ezzel még mindig nem jutottak

az uralkodótól egy egészen egyszerű feladatot kapott elsőnek,

előbbre. Nétusz egy kissé el is szomorodott, ám ekkor

de ez nem így volt, mivel egy vérszomjas sárkányt kellett

megpillantott egy feliratot, amely a barlang falára volt

legyőzni. Nétusz teljesen ledermedt, nem tudta, mi tévő

felfestve. A két ifjú rögtön elővette a telefonját, hogy lefordítsa

legyen, de ekkor megjelent Maximusz, és elszánt bátorsággal

a mondatot. Maximusz rögtön belépett a Google fordítóba, de

rávetette magát a sárkányra. Lehet, hogy a netes játékok

Nétusz egy speciális alkalmazást használt. A mondat jelentése

használata közben ez jó ötlet lett volna, de a valóságban nem

pedig ez volt:,,Zongorázz, mert a zene mindenkit meglágyít˝.

volt az. A bestia teljesen megvadult, de nem tudta

Maximusz ekkor elővette a zongoráját, s elkezdett játszani egy

megsebesíteni Maximuszt, mivel a király kihúzatta a sárkány

online zongorás játékon, de ez semmit se hatott. Nétusz pedig

fogait. Ekkor Nétusznak támadt egy ötlete. Elővette a

azon a zongorán kezdett el játszani, amit az imént megszerelt,

telefonját, bekapcsolta a vakut, és a sárkány felé irányította azt.

ettől a zenétől viszont a szörny elbóbiskolt, és a két herceg

A bestia látása elhomályosodott, így Maximusz és Nétusz

könnyedén át tudott menni a kapun.

feladatokat,

könnyedén

elbánt

amelyekhez

vele.

zongorabillentyűt találtak.

A

használhatjátok

sárkány

azokat

belében

egy

Amikor kiértek, a király már várta őket a lányával.
A király ekkor ezeket a szavakat intézte a hercegekhez:

- Uraim, én figyelemmel kísértem az egész versenyt a beépített
kamerák segítségével, és Nétusznak adom a lányom kezét.
Másnap nagy lakodalmat csaptak, Ardónia és Szikriász összes
lakosa részt vett az esküvőn, és mindenki boldogon
köszöntötte a házaspárt.

Pentz Dávid: Modern mese
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer két testvér. Az
idősebbiket PlayStationnek, a fiatalabbikat XBoxnak hívták.
Gazdag informatikus családból származtak, de gyerekkoruk
óta nem jöttek ki egymással, és mindig folyt a kettőjük közti
rivalizálás. Nagyon szerettek a számítógépen játszani. Mindig azon
versenyeztek, hogy kinek a platformján jelenik meg több játék. Sok
éven keresztül szóba sem álltak egymással, de barátjuk, Pedia
Wictoria - becenevén csak Wikipedia - ki akarta őket békíteni.
Arra az ötletre jutott, hogy ki kellene deríteni, hogy melyikük
a jobb játékos, ezért egy Clash Royale csatában mérték össze
erejüket. XBox nagyon jó volt ebben a játékban, viszont PlayStation
egyszer megszerezte a mágikus ládában a legendás banditát. Tehát

egyenlő

esélyekkel

álltak

szemben

egymással.

Elővették

kapcsolatba kerültek egymással, és boldogan éltek, míg meg nem

telefonjukat, és egy Friendly Battle-t indítottak. Igaz, ez a meccs

haltak. De nem haltak meg, mert mind a ketten csak számítógépek

egyáltalán nem bizonyult barátságosnak. A mérkőzés olyan jelentős

voltak, és ezek a nevek bárkire behelyettesíthetőek lettek volna.

volt, hogy a YouTube és a televízió is élőben közvetítette. XBox
először egy boszorkányt rakott le, erre PlayStationnek egy
csontvázhadsereg volt a válasza, ami nem bizonyult jó döntésnek. A
boszi kiütötte a csontvázakat, de szerencsére PlayStation korrigálni
tudott, és egy tűzgolyóval elintézte az ellenfelét, így bele tudott
sebezni testvére tornyába. XBox dühös lett, ellentámadásba lendült,
és a másik oldalra egy babasárkányt rakott le egy banditával együtt.
Kicsit várt, és egy legendás temetőt is elhelyezett PlayStation vára
közelében. Testvére ki tudta védekezni a támadást, majd egy újabb
akcióval előnyhöz jutott. Már csak 30 másodperc maradt hátra!
PlayStation nagyon védekezett, de testvére egy rakétával el tudta
foglalni a várát, ezzel a virtuális csata döntetlennel végződött. A
testvérpár gratulált egymásnak, mert ez egy nagyon emlékezetes
mérkőzés marad.
Pár nappal a legendás meccset követően szóba tudtak állni
egymással, és megértették, hogy nincs értelme a gyűlöletnek és a
rivalizálásnak, mert ugyanolyan erősek és ugyanolyan jók az
informatikában, a játékokban. Ezzel a csatával ért véget 10 évnyi
felesleges irigykedés. Mindannyian örültek, hogy újra egy kitűnő

Horváth Dávid: Modern mese
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy messzi-messzi
ország. Ennek az országnak a királya egy napon úgy gondolta, hogy
mivel a 21. században él, ideje lesz végre bevezetni a wifit a
palotába, ezért megparancsolta az alattvalóinak, hogy hozzanak neki
egy megfelelő routert, ami majd ellátja az egész udvart internettel.
Hozták is a szolgák a jobbnál jobb routereket, de a király csakis az

a legjobbat a

sokat gondolkodott, hiszen élet vagy halál volt a tét, végül azonban

földkerekségen. Rá is kötötték az aranyroutert a hálózatra, és a

úgy döntött, hogy mégis megpróbálkozik vele. El is indult a szép és

kastély teljes területe nyomban meg is telt wifivel. Az udvar lakói

okos legény az ARANYROUTER felkeresésére. Ahogy ment,

nagyon örültek neki, hiszen ők is szerették az internetben rejlő

mendegélt, egyszer csak egy hatalma ender dragonnal találta

ismeretterjesztő és szórakoztató lehetőségeket.

szemben megát. A fiú rögvest előrántotta a gyémántkardját, és

ARANYROUTERt,

volt

hajlandó elfogadni,

Egy napon azonban szörnyű dolog történt. Ezen a napon

megölte a félelmetes bestiát. A sárkány tojását is magával vitte.

ugyanis a király arra ébredt, hogy az ARANYROUTERt ellopták.

Gondolta, később még hasznát veheti. Ment, mendegélt tovább, hát

Nyomban összegyűjtötte a tanácsosait, hogy kiokoskodják, kitől és

egyszer csak egy hatalmas lávatenger peremén találta magát. A

hogyan szerezzék vissza az ARANYROUTERt. Nagy sokáig

lávában kődarabok úszkáltak. Gondolta a fiú: „csak úgy juthatok át a

tanakodtak, mire az egyikük kitalálta, hogy az ARANYROUTERt

másik partra, ha végigugrálok a sziklákon.” Végig is ugrált, és ment

csakis egy galamb lophatta el, és bizonyosan egy fán rejtette el. A

tovább. Ahogy haladt, egyszer csak találkozott egy öreg anyókával,

király rögtön katonákat vezényelt a fa irányába, de ők sajnos csak a

aki csak akkor volt hajlandó átengedni a fiút, ha az megmondja,

CS-GO-ban harcoltak jól, így nem jártak sikerrel. A király végső

hogy milyen márkájú az ARANYROUTER. De ezt csak a

elkeseredésében azt monda a lányának:

királykisasszony tudta. A legény rögtön írt is egy SMS-t neki,

-Édes lányom, adj fel egy hirdetést a Facebookon, miszerint az a

melyre a jószívű királykisasszony azonnal válaszolt. Segített a

bátor ember, aki képes visszaszerezni az ARANYROUTERt a

legénynek, hiszen megkedvelte, így a fiú tovább folytathatta útját.

születésnapomig, az nemcsak az egyetlen, ezért legkedvesebb

Ahogy ment, mendegélt tovább, egyszer csak egy hatalmas fa

lányom kezét, de a fele királyságomat is megkapja! Ám, ha lejár az

tövében találta magát. Most azt gondolt magában: ”Ez lesz az a fa,

idő, és a bátor vállalkozó nem ér vissza az ARANYROUTERrel,

amelyiken az ARANYROUTERt elrejtették.”

akkor az illető halál fia. Jöttek is a bátor jelentkezők, de egyikük sem

felfelé, míg végül elérte az ágat, melyen az ARANYROUTER volt.

Mászott, mászott

járt sikerrel, mindnek ugyanaz lett a sorsa. Egy rongyos, ám jóképű

Lett is nagy ünnepség, mikor visszaért, és felköszöntötte

legény is meglátta a hirdetést, ő azonban a többiekkel ellentétben

szépen a királyt, hát még akkor, mikor átadta az ARANYROUTERt

és az ajándékát, a sárkány tojását. Másnap össze is házasodtak a

házban. A szülei mindent megadtak neki, de a lánynak semmi sem

királylánnyal, hiszen az uralkodó az áldását adta rá. Sőt azt mondta:

volt elég.

-Én nem leszek örökké, ezért nektek adom az ARANYROUTERt a

Egy őszi délutánon a szokásos duzzogása közben nézte a

fele királyságommal együtt. Az ARANYROUTER birtokában

tévét. Épp azon gondolkozott, hogy miért nem kapta meg az új cipőt,

örökké boldogan éltek, míg meg nem haltnak.

amit kinézett magának. A tévében hirtelen látott egy reklámot,
amelyben az állt: „Jelentkezz! 15 millió Ft-ot nyerhetsz, ha elmész
egy lakatlan szigetre, és ott egy hónapig megpróbáltatások között
élsz.” A lány azt gondolta magában, hogy nincs az a bolond, aki egy
ilyen helyre, ennyi pénzért elmenne.
Az édesapa is látta a hirdetést, de neki más volt a véleménye.
Úgy gondolta, ez a lányának jót tenne, ezért felhívta a megadott
telefonszámot, és benevezte gyermekét. Másnap jött a válasz, hogy a
nevezést elfogadták. Igen ám, de az apa nem tudta, hogyan közölje.
Végül összeszedte a bátorságát, és elújságolta a hírt. A lány
ordítozott, toporzékolt, hisztizett, de csomagolnia kellett, mert két

Janusch Nikolett: Királykisasszony a szigeten
Egyszer volt, hol nem volt, élt Budapesten egy nagyon
elkényeztetett, önző, beképzelt lány. Azt hitte, hogy ő a
királykisasszony. Édesapjával, édesanyjával lakott egy családi

nap múlva indult a szigetre.
A versenyre tűsarkú cipőben és fél kg sminkben érkezett. Az apa
örült, hogy lesz néhány nyugodt napja.
A mindenkit lenézett, rongyosnak talált. A szigetre érve már társait
sértegette. Egy héttel a verseny vége előtt azonban érkezett egy új
versenyző, egy fiú.

Az újonc fiú odament hozzá beszélgetni, mivel még nem tudta, hogy
ő egy igazi boszorkány. A fiú azt mondta neki, hogy számára nagyon
sokat jelent ez a verseny, és megkérdezte, hogy ő mit gondol erről.
- Mit gondolsz? Nekem igazán semmit sem jelent!- förmedt rá a

Könyvajánló

fiúra.
A beszélgetés itt le is zárult, mert a lány otthagyta a fiút.
Eljött az utolsó nap. A döntő versenyszám az volt, hogy ki tudja a
legtöbb banánt megenni. Mindkét versenyző enni kezdett, viszont a
második gyümölcs után a lány maga alá rejtette a banánokat. A
versenyt ő nyerte meg, de ekkor eszébe jutott, mit mondott neki
korábban a fiú, mennyire fontos számára ez a verseny. Ezért
bevallotta, hogy csalt, így a fiú kapta a nyereményt.
A fiú ezután megköszönte, hogy elmondta az igazat, és
barátok lettek. A lány rájött, hogy nem egy új cipő a fontos, hanem
ennél sokkal fontosabb az őszinteség és a barátság.

Nicola Yoon: Minden, minden
A főszereplő lány, Maddy egy ritka
betegségben
szenved,
ami
megakadályozza abban, hogy elhagyja
az otthonát. Maddy élete igazán
különlegesnek,
sőt
nem
mindennapinak mondható, ugyanis
nem jár iskolába, nem ehet egzotikus,
fűszeres ételeket, az interneten keresztül tanítják a tanárai. A lány
mindössze két embert ismer személyesen: az édesanyját és az
ápolónőjét, Carlat, akit a legjobb barátnőjének tekint. Tehát Maddy
élete nem túl izgalmas, de egy nap minden megváltozik, mivel a
szomszéd házba új család költözik. Maddy rögtön felfigyel a
szomszéd fiúra, és szerelmes lesz belé. Innentől kezdve élete teljesen
megváltozik.
Ezt a regényt tizenkét éves kortól ajánlom főleg lányoknak.

Írta: Molnár Petra 8.c

Márton-nap
Az idei sulibuli alkalmával Márton-napi hagyományokat
elevenítettünk fel. A jó hangulatú délutánon a diszkó mellett lehetett
kukoricát morzsolni és „libanyakat” tömni, arcot festetni, vetítést
nézni, libatollas ügyességi vetélkedőn részt venni, lámpást készíteni.
Az est fénypontja az volt, amikor a saját magunk által készített kis
lámpásokkal felvonultunk a lakótelep utcáin.

Pályaorientációs nap a Fealban

A Magyar Honvédség katonatisztjei érdekes bemutatót
tartottak a Fealban. A gyerekek
kipróbálhatták a lézerpuskás céllövést,
beülhettek a rendőrautóba, megnézhettek
különféle fegyvereket, sőt egy II.
világháború korát idéző bemutatót is
megtekinthettek.

A katonák korhű öltözékben, korabeli fegyverekkel tartották meg
érdekes gyakorlatukat.

Vidám percek

-

Anyu, nekem is van kistestvérem?

-

Persze, csak még a hasamban van.
Móricka lelkesen szalad a játszótérre:

Az apa nyitogatja a gyerek ellenőrzőjét.

-

Pistike, nekem is van kistestvérem, csak Anyu lenyelte!

Matek egyes – durr egy pofon. Olvasás egyes – durr egy pofon.
Ének ötös – durr egy pofon. A gyerek méltatlankodva így szól:
-

De apa, ének ötös, miért kaptam pofont?

-

Móricka, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?

-

Mert két egyes után még volt kedved énekelni!

-

Télen medve, nyáron tanár.

Móricka lemegy a játszótérre, és találkozik Pistikével.
-

Bibibi, nekem van homokozóm!- mondja Pistike.
Móricka felrohan az anyukájához, és megkérdi tőle:

-

Anyu, nekem van homokozóm?

-

Persze, Móricka! – mondja az anya.
Móricka megint lemegy a játszóra. Mondja Pistike:

-

Bibibi, nekem van labdám! Erre Móricka megint felszalad:

-

Anyu, nekem van labdám?

-

Persze, Móricka!
Móricka ismét lemegy a játszóra. Mondja Pistike:

-

Bibibi, nekem van kistestvérem!
Felszalad Móricka:

A vicceket gyűjtötte: Teveli Jakab 5.b

Szerelem

Ne feledjétek!

Ha fáj valaki hiánya,

December 13-án Luca-napi vásárt tartunk a
negyedik, ötödik órában!

akkor minden hiába,
csak ő lehet orvossága,
hisz ő szívednek gazdagsága!
Bájos hangod selymesen simogat,
szívem naplójába írogat…
Úgy ragyogsz fel nékem,
akár egy angyal,
ki szép szavakat kántál,
tőled fényesen ragyogó az ármány.
Véstél lelkembe magadnak
újabb rubrikát,
áthatolva csendes éjszakán.
Csend van, izzik a levegő;
ez amolyan szerelmet sejtető.

Írta: Vitális Liza (7.b)
A rajzot készítette: Nagy Márk 5.c

