
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szerkesztők: 

 Nyitrai Dóra 

 Papp Szabolcs 

 Révhegyi Babett 

 Stéger Dorka 

 Vajda Eszter 
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Kedves Koszti Lap Olvasók! 

 

Az első félévi kiadásban érdekes dolgokat olvashattok iskolai sportokról, 

szelektív gyűjtésről, és sok más egyébről. 

Jó szórakozást kívánunk az újsághoz! 

 

Üdv: Koszti fanok  
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Szelektíven gyűjtés 

Szelektíven gyűjtünk, ez annyit tesz, 

hogy külön kukákba tesszük a különböző 

dolgokat. Mindegyik kuka más-más színű. 

A műanyagot a sárga színű kukába 

gyűjtjük a színes üveget a zöldbe, a simát 

a fehérbe, a papírt a kékbe. 

Talán furcsán hangzik, de a fémet is a 

műanyag, azaz a sárga színű kukába tesszük. 

Az iskolában ebből több is található. Az udvaron van egy macialakú rendes kuka 

is. A komposztba a lebomló dolgokat tesszük, pl.: alma-és körtecsutka. 

Remélem, hogy most már mindent a megfelelő helyre dobsz ki. 

 

Ny. D. 
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Tánc és sport? 
Akrobatikus rock and roll 

 
Az akrobatikus rock and roll az egyik leggyorsabb és legpörgősebb sport a 

táncműfajban. Talán a sok szökdelés, kirúgás tetszik meg a fiataloknak. Iskolánkban a 

Rockin Board Táncegyesület oktat fiúkat és lányokat egyaránt. Én magam is 

rendszeresen járok az edzésekre és a versenyekre. 

Általában egy óra úgy néz ki, hogy bemelegítünk, majd gyakorlunk a koreográfiánkra. 

Az edzések hétfőn, kedden, szerdán és pénteken vannak, néha hétvégén is.  

Mindig nagyon jó hangulatunk van, de amikor figyelni kell, akkor odafigyelünk. 

Ha meghozta a kedvedet ez a leírás a táncra, akkor érdeklődj a  

www.rockinboard.hu oldalon. 

 

Révhegyi Babett 



 5 

 Helytörténeti verseny, nem csak 

fiataloknak 
 

A minden évben megrendezett IX. kerületi helytörténeti versenyre idén október 

17-én került sor. A versenyt azért találták ki, hogy az időseknek nosztalgia, a 

diákoknak tanulás legyen a 

helytörténet. Összesen 11 csapat 

indult, mind más iskolákból.  

Iskolánkból három diák indult:  

 Zsüle Viktória (7.b) 

 Szabó Péter (7.b) 

 Papp Szabolcs (6.a) 

 

Sándor Gabriella tanárnő kísért minket, és vett részt velünk a versenyen. 

A feladatok között volt totó, képfelismerő, információs játék, és még sok más. A 

legnehezebb feladat a képfelismerő volt, mert ott nagyon kellett figyelni, 

ráadásul ebből 3 is volt. 

Iskolánk csapatának sikerült az első helyen végeznie, ám a verseny nagyon 

szoros volt. Több értékes nyereményt kaptunk például könyvet, utalványt. 

Ezért a délután kellemes hangulatban telt. 

 

Papp Szabolcs 
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Pályaorientációs nap 
A pályaorientációs nap keretein belül a 8. A osztály a Martinovics téri 

Katasztrófavédelem Központi Múzeumot 

látogatta meg. A múzeumot 1955-ben 

alapították, fő feladata a tűz-, a polgári-, és 

katasztrófavédelem történeti emlékeinek 

gyűjtése, megőrzése és restaurálása. A 

múzeumban egy tűzoltó bemutatta a 

felszereléseiket, mesélt nekünk a 

bevetésekről. Riasztás esetén 1 percük van elhagyni a tűzoltó laktanyát. 

Megmutatta a kikészített védőruhát, amibe pár másodperc alatt belebújnak és 

indulnak segíteni a bajbajutottakon. 

Megtekinthettük a tűzoltó autókat felszerelésekkel együtt. A 8 kiállítási 

teremet végig járva megismerhettük a tűzoltás történetét, a tűzoltáshoz használt 

eszközök fejlődését. Az első teremben az őskori tűzoltást tekinthettük meg. A 

múzeum tematikája az őskortól napjainkig mutatta be a tűzoltást és eszközeit. A 

második teremben a középkor tűzvédelmét, a városi polgárság, a céhek, a 

diákság tűzoltási szerveződését, a tűzi fecskendő feltalálását és fejlődését az első 

tűzszabályrendeletet mutatta be. 

A harmadik terem az 1835-ben elsőként az Első Aradi Önkéntes Polgári 

Tűzoltókart és későbbi szervezeteiket vette át. A negyedik terem a 

századforduló tűzoltás technikai eszközeit sorakoztatta fel. Az ötödik terem a 

motorizáció időszakát mutatja be. A kézi működtetésű fecskendőket felváltotta a 

gőzgép, majd a benzinmotoros szivattyúmeghajtás.  

A hatodik teremben a II. világháborút megelőző időszak légoltalmi 

felkészülésétől a kilencvenes évek szervezeti átalakulásáig követhető a Magyar 

Tűzvédelem története. A következő terem a hatvanas évektől kezdődő 

egyenletes fejlődést mutatja be.  
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Az utolsó teremben egy technikatörténeti tárlat készült „A sugárcsövek és a 

vízeloltás fejlődéstörténete” címmel.  

A bemutató nagyon interaktív, élvezetes és izgalmas volt, minden érdeklődőnek 

ajánlom, menjen el és tekintse a kiállítást. 

 

Balogh  Domonkos
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A látszat barátság (könyvajánló) 
 

Volt egyszer egy lány. Az iskolában ő nézett ki a legjobban, ő volt a legmenőbb. 

A suli egyik legjóképűbb fiújával járt. Persze, mint mindenkinek, voltak utálói 

és rajongói. Rengeteg barátja volt, akik mindig körülötte voltak. 

Igazából csak olyan lányokkal állt le beszélgetni, akik gazdagok voltak és 

könnyen befolyásolhatóak. Nem volt valami jó tanuló. A szülei szinte alig látták 

otthon. De amikor otthon volt, akkor is egyfolytában veszekedett velük. Ennek 

ellenére mindent megkapott, amit csak kívánt. 

Egyszer egy szemüveges lány állította le az utcán. Csupán annyit 

kérdezett tőle, hogy: megyünk együtt suliba? Ő csak gúnyosan annyit mondott: 

Én? Menjek suliba egy lúzerrel? 

A szemüveges lányt ez annyira szíven ütötte, hogy a példaképe előtt elsírta 

magát. A többiek pedig videóra vették és kinevették. Ezért a szemüveges lány 

keservesen sírt és elfutott.  

Pár hónappal később a lány magaviselete egyre csak romlott. Egy nap 

betörte az iskola ablakát. Mikor rákérdeztek, hogy ki volt, a lány az egyik 

barátnőjére mutatott. A barátnője egyből magára is vállalta, mint mindig, és 

büntetést kapott. 

Ezután a környezete rájött, hogy milyen is a lány valójában. Mindenki 

eltávolodott tőle.  

Hogy mi lesz vele ezután? Megtudod, ha elolvasod! 

 

Tóth Viki 



 9 

Versek 
Következzék egy válogatás hatodikos diákok verseiből. Irodalom órán írták őket, 

a téma az Ősz volt. Műveiket név nélkül kellett beadniuk. 

 

1. 

Az Ősz olyan, mint az emberiség. Mindig lehullik egy-kettő. 

 

 

2. 

Szíved búnak kitesz, 

mert hajad is őszebb lesz. 

 

A szépség most múlandó, 

ahogy az ősz sugárzó. 

 

A levelek megszámlálhatatlanok, 

mint az égen a fénylő csillagok. 

 

Szemeddel ezernyi színt látsz, 

mint száz szivárványt a fán. 

 

Lelked szabadon szárnyalhat, 

ha ilyen csodás képet láthat. 

 

 

 

3. 

Ősz, ősz, ősz 

újra itt az ősz. 

Kezdődik az iskola, 

minden felnőtt jól mulat. 

 

Minden felnőtt jól mulat, 

örülnek a sulinak. 

Csak azt mondják végre, végre, 

kezdődik az iskola. 
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     4. 

 

 

Az új nemzedék 

 

Lehullanak a levelek, 

Sírnak a fák. 

Miért is ne sírnának? 

 

Hisz gyermekeik lábra állnak, 

És elszállnak. 

 

De velük elszáll a gyász is. 

Tavasz lesz, 

S új nemzedék születik. 

 

 

A kicsi hajtások, 

Mint az álló óriások. 

Gyermekeiket keblükre ölelik,  

És őket szívből szeretik. 

 

Újra ősz, 

újra élet, 

újra gyász. 

 

Van, ami múló, 

De valami örök. 

Ők csak állnak ott, 

Mint erdei őrök.
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5. 

Ősz 

Szeretem az őszt, 

mert jó színes, 

piros, sárga és zöld 

keveréke 

 

A munkaerő 

az nálunk nagy, 

fogd a gereblyét, 

kész lesz majd. 

 

 

 

6. 

Esőszürke nap, csak a szomorúság, 

Mindenki fekete esernyővel jár. 

Én csak a boldogságot látom, 

Amit a felnőttek és amit én látok. 

 

Pocsolya, ugráló vár, tó, medence, 

Szerintem legalábbis ezek. 

Kerüld, mert vizes és koszos leszel, 

A felnőttek szerint a derű ellentette. 

 

Hull a hó, vagyis a levél, 

Csupa vidámság az ősz helyén, 

A felnőttek szerint csak kosz, 

Jajj, a hajam! Ezt hajtogatják most. 

 

 

 

7. 

Az ősz tánca 

 

Az ősz olyan, mint egy kép. 

Egy halász a levélkupacba lép, 

A süvítő szél, 

Így adják a zenét. 

 

A fák lomkoronáját 

a szél fújja, 

táncát az ősz így ropja. 
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8. 

Az évszakok 

 

Lassan jön a tél 

A fákon nincs levél 

Az ősz hervadt 

Az idő meghalt 

 

Ősszel megyünk oskolába 

Megtanulunk mindent nyárra 

Nyáron mindenki boldog 

Ősszel mindenki bolondos 

 

Ősz után jön a tél 

A fákon nincs levél 

Az ősz csendes 

A tavasz harmatos 

 

A tavasz harmatos 

A nyár napos 

A tél hideg 

Az ősz szeles 

 

 

9. 

Hullnak a falevelek 

És postán jönnek a levelek: 

kilakoltattak! 

 

 

10. 

Felnézek az égre, 

az ősznek vége! 

 

 

 


