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Íme: megjelent a diákújság legújabb száma! 
 
A folytatáshoz kell még sok-sok írás, cikk, vagy riport. Bármirıl, ami érdekel, véleményed 
van róla, amit másokkal is megosztanál. Olvastál egy érdekes könyvet? Esetleg szép helyen 
kirándultál? Láttál egy jó filmet, színdarabot, koncertet? Vagy mindez nem nyerte meg 
tetszédeset? Ne fogd vissza magad, lássuk a kritikát is! Határozott véleményed van egy vitás 
kérdésben? Itt a lehetıség, hogy közhírré tedd. Jut még hely versnek, poénnak, rajznak is. 
Munkádat leadhatod a magyar tanárodnak, az osztályfınöködnek, a Diáktanács vezetıjének 
(Kecze Zsanett 7. c), a DÖK segítı tanárnak vagy bárkinek a tanári szobában. 
Várjuk a szerkesztı-jelölteket és az írásokat, névvel, vagy név nélkül egyaránt. 
 

„Szerkesztıség” 
 



Beszélgettünk igazgató nénivel 
 
 
Szeretném pár mondatban bemutatni 
iskolánk igazgatóját, Varga Vincéné 
Magdika nénit. Örömmel állt 
rendelkezésünkre, szívesen emlékezett 
vissza gyermekkorára. 
-Igazgató néni szeretett gyerek lenni? 
-Nagyon, mert létezett egy mozgalom, az 

úttörımozgalom. Sok program volt, és 
a gyerekek gazdag közösségi életet 
éltek. Ezért sajnálom a mai gyerekeket, 
mert nekik nincs ilyen jó közösségi 
életük.  

-Szeretett iskolába járni? 
-Éppen ezért szerettem iskolába járni.  

Az elıbb említett foglalkozásokon jól 
összekovácsolódott a társaság. Nagyon 
jó tanáraim voltak, mint  
Ágotai Lászlóné, aki magyart és történelmet tanított. 

-Mi volt a kedvenc tantárgya? 
-A magyar, a történelem és a testnevelés. 

Gyerekkoromban szertornáztam, és a fıiskolán is a testneveléssel foglalkoztam, tehát 6. osztályig 
taníthatnék testnevelést is.  

-Hogyan választotta ezt a hivatást? 
-A szüleim pedagógusok voltak, és én is mindig annak készültem. Gyerekkoromban is tanítgattam a 

kisebbeket. 
-Mit tart a legjobbnak, és mit a legnehezebbnek a munkájában? 
-A legjobb, amikor látom, hogy a gyerekek szépen fejlıdnek, sikereik vannak, jól érzik magukat. 
 A rossz gyerekek keserítenek el, akik nem hallgatnak ránk, nem értik, hogy mi értük dolgozunk. 
-Volt-e, van-e példaképe? 
-A szüleim, akik gyerekeket neveltek, s egy-egy sikertelen nap után is újra tudták kezdeni a  
 munkájukat. 
-Minden kötelezı olvasmányt elolvasott? 
-A kötelezıt, az ajánlottat és még nagyon sok mást is elolvastam. 
-Miket olvas szívesen mostanában? 
-Szakkönyveket, mert a pedagógia és pszichológia tudománya is érdekel. Ha van szabadidım, 
 elolvasok egy-egy romantikus regényt, vagy orvoskrimiket Cook-tól.  
-Milyen zenét hallgat szívesen? 
-Sokfélét. A nagyon vad, kemény rockzenét nem, de a lágyabb, líraibb zenét igen. Szeretem pl. a  
 musicaleket. 
-Ha valaki azt mondaná Önnek, hogy teljesíti 3 kívánságát, mit kívánna? 
  1. Jó egészséget, mert ha egészség van, minden van. 
  2. Nyugalmat, hogy amit elhatároztam, végre tudjam hajtani. 
  3. Barátságos embereket, akik segítenek, akik képesek együtt dolgozni velem, meg a gyerekekért. 
-Szívesen lenne ma gyerek? 
-Nem tudom, ez kérdés számomra. Talán mi másképp éltünk, mint ti. 
-Köszönöm szépen! Munkájához jó egészséget, kitartást kívánok! Teljesüljön mind a három  
 kívánsága! 
 

Bakondi Zsuzsa 7.c 
 



35 évig „ugráltatott” bennünket… 
 
Varju Péter tanár bácsi a gyerekek „mozgatórugója” volt 
évtizedeken keresztül. Nyugdíjba vonulása után sem szakadt 
meg a kapcsolata a sportszeretı diákokkal, iskolánkkal. 
Örömmel állt mikrofonunk elé. 
- Mikor kezdte pályáját? Hol végezte tanulmányait? 
- 1970-ben, Szegeden. 
- Mi a véleménye a diákok testnevelés órához való 
hozzáállásáról? 
- Többségének jó, néhány félénk mindig akad. Egyes tanulók 
öltözete gyakran kifogásolható. 
- Mit élt meg kudarcként e hosszú évek alatt? 
- Az iskolai testnevelés óraszámának csökkenését felsı 
tagozaton, fıként az után a sok értekezlet, konferencia után, amit 
ebben a témában kifejtettek. 
- Mi töltötte ki a szabadidejét gyermekkorában? 
-A sok mozgásos, játékos tevékenység, ami a késıbbiek 
folyamán versenyzésbe csapott át, atlétika és labdarúgás 
sportágakban. 5 éves koromban tanultam meg fejen állni és 
kerékpározni hagyományos férfi biciklin. 
Rekordjaim:  magasugrás: 177 cm 

foci: 657-et dekáztam. 
-Biztosan sokszor volt büszke a tanítványaira. Melyikre 
emlékszik legszívesebben?  
- A diák sportversenyekre. Itt a tanulók eredményei: 

13 megyei bajnoki cím (ebbıl ötször csapattal) 
1 országos 12. helyezés (egyéni) 
2 országos 5. helyezés (csapattal) 
1 országos 4. helyezés (csapattal) 
1 országos 2. helyezés (egyéni, atlétika) 

A legemlékezetesebb: Békéscsabán 3 megye bajnokának a váltófutásából 1 kerülhetett az országos 
döntıbe, ezek mi voltunk. (Tóth Imre - féle csapat) 
- Mi a hobbija? 
- Zenehallgatás, televízió nézés , gépkocsivezetés, magyar helyesírás. 

Zene: az 50-es 70-es évek között született könnyő zene 
Együttes: Beatles 
Énekes: Elvis Presley 
Étel: disznótoros 
Ital:  édes bor 
Állat : kedvencem nincs, minden állatot szeretek 

- Mi jelenti számára a legnagyobb sikert? 
-Az átdolgozott 38 év és a tanulók versenyeredményei. 
-Emlékszik –e elsı nagy szerelmére? 
-Igen. Az általános iskola befejeztét követı nyáron, a szomszédba szalonnasütésre hívtak és volt ott 
egy vendég lányka is. Elsı látásra beleszerettem. 
- Erzsike nénivel együtt kezdtek dolgozni? 
- Erzsike néni itt kezdte pályáját, én Békés megyében. Egy évvel korábban jöttem ide, mint İ. 
- Mi az, ami jelenleg a leginkább foglalkoztatja? 
- Hogyan tovább nyugdíjasként? 
- Milyen tervei vannak a jövıt illetıen? 
- Sokat játszani az unokámmal. 
- Van-e valami, amit ha újra kezdhetne, másképpen tenné? 
- Ezen még nem gondolkoztam. 
- Köszönjük, s reméljük, sok sikert ér el még a tanulókkal! Nyugalmas, örömteli nyugdíjas éveket 
kívánunk! 

 
Zelizi Petra 8. c 

 
 



Kossuth-nap 2004. 
 

Tavaly is, mint minden évben, megrendeztük a 
Kossuth-napokat. 
Ilyenkor iskolánk névadójára emlékezünk. A 
programokat a tanulók és a tanárok együtt 
szervezték, ami azt jelenti, hogy mindenki 
elmondhatta az ötleteit, segíthetett a programok 
összeállításában. 
 
 

 
Az idei tanévben meglátogattuk a Kossuth-
emlékhelyeket, majd katonai bemutatón, s ezzel 
kapcsolatos sorversenyen bizonyíthattuk, melyik 
osztály a legügyesebb. A Toldik és Toldinék is 
megmutathatták, mit tudnak. Domány Attila és 
Sándor Zsófia bizonyult a legerısebbnek az 5-6. 
o-ból, Horváth Sándor és Szőcs Brigitta a 7-8. o-
ból.  

 
A nap végén az eredményhirdetés felcsigázta a 
diákokat, s az izgalmaktól az esti discoban meg is 
szabadulhattak. A két napos programban szerepelt 
még kézmőves foglalkozás, osztályonkénti fızés, 
tőzijáték. 
 
Minden évben nagyon várjuk ezt a napot, mert 
sok meglepetés és érdekesség vár ránk. 
 

S. Nagy Renáta, Varga Vivien 6.a 



Karácsonyi készülıdés 
 

December 17-én karácsonyi kézmőves 
délutánra győltünk össze az iskola aulájában. 
Mindenki találhatott kedvére való 
elfoglaltságot. Mézeskalácsot formáztunk, 
szaggattunk, és néhány perc múlva már sültek 
is a finom kis formák a sütıben. A mézes illat 
hamar családias hangulatot varázsolt. Egy 
ügyes kező csoport gipszformákat festegetett 
és közben zenét hallgatott. A legtürelmesebbek 
karácsonyi díszeket hajtogattak papírból. Amíg 
a gyerekek ügyeskedtek, néhány  
tanár néni arról is gondoskodott, hogy 
karácsonyi beiglit és forró teát készítsen 

nekünk. Egy meghitt kis közösség pedig 
szalmaképeket készített, amely már igazi 
„mővészi” produkciónak számított. A beigli és 
a forró tea mellett igazán családias hangulat 
alakult ki, amikor együtt megnéztük a Garfield 
címő filmet. Saját készítéső munkáinkat 
hazavittük, kóstolót vittünk a mézes sütiból, és 
elhatároztuk, hogy jövıre is eljövünk egy ilyen  
hangulatos délutánra.  

Horváth Ágnes, Farkas Kitti 6. c 
 

 
 

 
Sulimozi 

 
 

A hideg téli péntek 
délutánokon 
SULIMOZIBA vártuk 
és várjuk a gyerekeket. 
Kialakult egy lelkes 
nézısereg, akik 
szívesen töltötték el 
szabadidejüket Harry 
Potter és barátai 
társaságában. Lehet, 
hogy a szülık is 
örültek, hogy amíg ık 
dolgoztak, gyermekeik 
felnıtt felügyelettel 
moziztak. 

 NAGYI 
 
 
 

 



Valentin - party  
 

Amikor a faliújságon megláttam a hirdetést, már tudtam, 
hogy érdemes lesz elmenni. Három barátnımmel 
érkeztem, akkor már sokan voltak jelen. Láttam, hogy 
más iskolákból is érkeztek szórakozni vágyók. Az elején 
fotókat vetítettek az iskola életérıl, korábbi 
rendezvényeinkrıl. Majd a hangulat a tetıfokára hágott, 
amikor besötétedett és mindenki átadta magát a zenének, 
hogy este hétig mulathasson. A buli végén szétosztották a 

címzetteknek a levelet, 
amelyekben egyesek 
megvallották az érzéseiket. 
Összességében nagyon jól 
éreztük magunkat és aki 
ezúttal nem jött el, annak 
üzenem, hogy jövıre kár 
lenne kihagynia! Feltéve, ha 
szeret táncolni,  a mai zene 
híve és netalán szerelmes! 
Utólag is boldog Valentin-
napot kívánok 
mindenkinek! 

Balatoni Kitti 8. a 
 
 

Mozogni jó! 
 

Minden héten van egy este, amit a mozogni vágyó gyerekek és 
szüleik is egyaránt várnak. Ezt az is bizonyítja, hogy 
csütörtökönként este 6-7 óra között a tornateremben mindig „telt 
ház” van. Ilyenkor eljöhet kosárlabdázni az egész család, a 
gyerekekkel a szülık is. Ez egy jó közös program, ahol az egész 
napi-heti rohanást elfelejtve jól érezhetik magukat a gyerekek 
szüleikkel, és ez jó lehetıség a családi együttlétekre is. A jó 
hangulatú, vidám esti programon a néhány éves gyermektıl a 40 éves szülıig együtt 
játszanak, vigyázva egymásra, hiszen itt a játéknak csak egy tétje van, hogy mindenki 
felszabadultan, jó hangulatban töltsön el egy órát. Köszönet az iskola vezetıinek, 
tanárainak, hogy helyet biztosítanak nekünk erre az estére, amely már 
hagyományként épül be a szinte állandó résztvevık heteibe, és sajnálják, ha valami 
miatt ki kell hagyniuk egy-egy ilyen csütörtök estét. Ha valakinek felkeltette az 
érdeklıdését, szívesen látjuk akár szemlélıként, akár új csapattagként is, jöjjön 
bátran! 
 

Az egyik szülı 
 



Mozihírek 
Friss hírek Hollywoodból 

A falu 
M. Night Shyamalan filmjeitıl már megszokhattuk, hogy valamilyen csattanóval 
végzıdnek. Nincs ez másképp legújabb alkotásával, A faluval sem. Shyamalan 
korábbi munkái, mint a Hatodik érzék, A sebezhetetlen, vagy a Jelek misztikus 
hangulatukkal, meglepı fordulatukkal nyőgözték le – többé-kevésbé – nézıiket. 
Talán legtökéletesebben ez a Hatodik érzékben valósult meg, ahol már-már elhittük, 
hogy vége a filmnek, amikor a rendezınek még sikerült olyan meglepetést okoznia, 
ami képes volt közönségét a vetítés után is hosszabb idıre hatása alatt tartani. 
 

CÁPAMESE 
Shark Tale 
Színes, szinkronizált amerikai animációs családi film, 90 
perc. Oszkár kis hal a nagy tóban, az eszénél csak a szája jár 
gyorsabban, és miközben a Bálnamosóban gürcöl 
„vakardhalként”, arról álmodozik, hogy egy nap kifogja az 
aranyhalat…és felkerül a Korál csúcsára, a gazdagok és 
híresek közé. És egy nap valóban az ölébe hullik… no, nem 
a szerencse, hanem egy nagy fehér cápa hullája, és hısünk 
azon kapja magát, hogy ı lett Oszkár, a Cápaölı. Így 
történik, hogy a kis hal megeteti a nagyhalakat, a bökkenı 
mindössze annyi, hogy az áldozat a rettegett Nagy Fehér 

Fınök, Don Lino fia volt. És akire egyszer ráharap a halvilág… 
 

 MICIMACKÓ ÉS A ZELEFÁNT  
Pooh’s Heffalump Movie 
 
Színes, szinkronizált családi animácós film, 71 perc 
Szereplık: Jimmy Bennett (hang), Brenda Blethyn 
(hang), Jim Cummings (hang), Ken Sansom (hang) 
A Százholdas Pagony békéjét súlyos lábak dobbanása 
zavarja meg. Valami félelmetes közeledik! Ami pedig 
félelmetes, az talán a Zelefánt – hiszen ebben az 
évszakban igen sokan járkálnak errefelé. 
A Zelefántot ugyan még senki sem látta, de már 
mindenki róla beszél. Régi barátaink, Micimackó 
(baráti körben Medveczky Medve néven is 
közismert), Malacka, Nyuszi, Tigris és a többiek a 
szörnyő eseményre készülnek: amikor szembe kell 
majd nézniük azzal, amirıl mindenki tud valami 
fontosat, csak azt nem tudja senki, hogy mi lehet az. 



HÍRMORZSÁK  
 

Góliát foci! 
Kisújszállás és Kenderes 
iskoláinak 2005. február 
19-én a mezıtúri 

sportcsarnokban 
rendeztek téli teremtornát, ahol a tét a nyári 
Góliát Fesztiválon való részvételi jog kivívása 
volt. A Kossuth Iskola két korcsoporttal (9-10 
évesek, és 11-12 évesek) vett részt. Mindkét 
csapat megnyerte a tornát. A 
továbbjutásnak és az aranyérmeknek is 
egyaránt örültek a gyerekek. 

Varju Péter  
 
Hetenként 3-szor foglalkozásokon veszünk 
részt magyarból. A 7. b-bıl négyen, a 8. b-bıl 
hárman. Kis csoportunk elhatározta (Bájerné 
B.K. és Tóth Csilla) tanárainkkal együtt, hogy 
kirándulunk Szolnokra. Egy vígjátékot 
néztünk meg a PLAZA-ban. Jutott idı egy kis 
nassolásra a film elıtt, a film után. A 
központban is sétáltunk. De jó lenne máskor 
is elmenni! 

7. b, 8. b 
 
Nincs hely, nincs jegy?! 
Nekünk nem számít. 
Pótszéken ültünk ısszel a 
Szolnoki Szigligeti Színház 
egyik délutáni elıadásán. 
Erik, a viking most is jól 
elszórakoztatott bennünket. Sokat nevettünk, 
tetszett nekünk a mő sajátos humora, 
amelyben összemosódtak a letőnt idık 
eseményei a mai kor legújabb fonákságaival. 

8. c 
Deutsch? Englisch? 
 
Annak a belga házaspárnak, akikkel több éve 
levelezünk, mindegy volt, hogy németül vagy 
angolul szólunk hozzájuk. Mi több éve 
németül levelezünk velük. Brüsszel mellıl 
utaztak hozzánk 3 napra, hogy személyesen is 
megismerjék levelezıpartnereiket. A 7., 8. c 
tanulóival részt vettek szalonnasütésen, közös 
sportdélutánon, múzeumlátogatáson. Lelkesen 
nézték meg bemutatkozó mősorunkat, s 
velünk együtt hintáztak, nevettek a 
játszótéren. A sikeres ismerkedés után 
elhatároztuk, hogy több idıt töltünk 
nyelvtanulással, mert érdemes!!! 

7. c és 8. c 
 
 

100 éve született a költı, József Attila. 
Az évforduló alkalmából az 
iskolai könyvtár versíró 
pályázatot hirdet. A téma 
szabadon választott, egy tanuló 
több verset is beadhat. A 
legjobbak jutalomban 
részesülnek. 
A versek leadásának határideje: 
2005. március 11., iskolai könyvtár 
Eredményhirdetés:2005. április 11. 
 
Ízelítı a beküldött versekbıl:  
 

A tél 
A tél, amire vártam 
Eljött végre bátran. 
Gyere Kati, Márta 
Fogjunk össze hárman, 
Kész lesz a hóember mára, 
Szénbıl lesz a szája, 
A nyarat így várja. 

Seres József 7. b 
 
Szeretnék léggömb lenni 
 
Szeretnék léggömb lenni 
Olyan színes és vidám, 
Mert akkor sok gyermek 
Boldogan nézne rám! 
 
Szeretnék léggömb lenni, 
De rám aztán nagyon kell vigyázni! 
Engem óvnod kell, 
S emellett megtanulnod megbecsülni, 
Mit hogyan kell! 

Balogh Erzsébet 8.a 
Szeresd az életet! 
 
Fogadd el önmagad olyannak 
Amilyen vagy 
Külsıleg, belsıleg. 
Szeresd az életet, 
Adj, ha kérnek, szeretetet! 

Burai Róza Erika 7. b 
 



 
 

Az alsó tagozatos gyerekekkel tavaly nyáron Magyarhertelenden táboroztunk. 
Képeink szolgáljanak ízelítıül! 
 

Reggelente tornával kezdtük a napot. 
Zeneszóval, álmosan a hegyoldalon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Harkányban a strandolás mellett ettünk, ittunk, jót 
napoztunk. 
 
 
 

 
 
Siklóson a várban. 
 
 

 
 

A pécsi Virág Cukrászdában még mindig 
finomak a fagyik, sütik! 

 
 
 

 



 
A képek magukról beszélnek! 
 

Látkép Badacsonyból 
 
 
 

 
 
 
 
 
A Szent György-hegy bazaltorgonái 
 
 

A Hegyestő lábánál 

 
 
A nagyvázsonyi várban 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fürdés a Balatonban 

 
 
 



A zenei nagykórus fellépései a tanév során 
 

Ebben a tanévben is gazdagítottuk repertoárunkat, új Kossuth-nóta csokorral készültünk a 
Kossuth-napra. 
Október 23-án a városi megemlékezésen, gálahangversenyen szerepeltünk. 
December 19-én a hagyományos karácsonyi hangversenyen ünnepeltünk a Phoenix kórussal 
együtt.  
Január 22-én jótékonysági koncerten vettünk részt a Városházán a cunami áldozatainak 
megsegítésére. 
Minden évben legnagyobb fellépésünk az Éneklı Ifjúság minısítı hangverseny, amely ebben 
az évben március 17-én 14.30-kor lesz a városháza dísztermében. 
Az emeltszintő énekes osztályok április 1-jén a Mővelıdési Házban mutatkoznak be délután 
17.30-kor. 
A mősorban az osztályok kamarakórusai szerepelnek, valamint az alsós Diridongó kórus. 
6. osztály: Schubert duettek kürt kísérettel 
7. osztály: Bach: Parasztkantáta-részletek 
8. osztály: Reneszánsz madrigálok 
Az 5. osztály Kodály Zoltán: Háry János c. daljátékának gyermekszínpadi változatát mutatja 
be. Ezt a darabot viszik márc. 18-án a fegyverneki színjátszó bemutatóra.  
A zenei nagykórus elküldte nevezését a budapesti Vörösmaty Általános Iskola és Gimnázium 
által ápr. 29.-re meghirdetett Nemzetközi Kórusfesztiválra, amelyet nagy izgalommal várunk. 
 

 



Pályázatok 
 

I. Iskolai Gyermek Képzımővészeti Pályázat 2005. 
 

Életkor: 6-16 év 
Téma:  Tetszıleges: lehet a környezet és a körülötted élık bemutatása, vagy a 

fantáziád által megelevenedett gondolatvilág. 
Technika: Szabadon választott: lehet grafika, festés, plasztika, bármilyen iparmővészeti 

technika, fotó, video vagy számítógépes eljárás. 
Nem lehet termésekbıl összeállított kép. 

Mérete: rajz esetén maximum 50 x 70 cm-es, 
más technikában tetszıleges 

Egyéb feltételek: Egyénenként max. 3 mővel 
Csak eredeti példányban, 2004. vagy 2005-ben készült, más pályázaton még 
nem szerepelt munkát fogadunk el. 

A munkák tartalmazzák a beküldı nevét, címét, osztályát, életkorát és alkotásaik címét. 
A pontos adatokat a hátoldalon kell feltüntetni. 
Elbírálás: a tantestület tagjaiból alakult zsőri 
 

Balatoni Kitti 8.c   Túri Gabriella 8.c 
 
 

Beküldési határidı: 
2005. május 31. 

 
II. Újságcím- pályázat 
Idıszakos kiadványainknak eddig nem találtunk ötletes, az iskolára jellemzı címet. Várunk 
minden jó gondolatot ezzel kapcsolatosan. 
Gondolkodhatsz rajzokban, logokban, stb. is. 
Pályázhatsz egy egész címlap tervezésével is! 
Méret: A/4 –es  
Technika: szabadon választott 
Elbírálás: az iskolai Diáktanács 
 

Beadási határidı: 2005. április 30. 
 

 



 
 

 

 
 Fejes Tomi Lukács Laci Cseresznye 
 dobok ének, basszusgitár gitár 

 
 
Legújabb duplalemezes albumuk a Legjobb mérgek címet viseli, ami egyben az általuk 
készített legújabb DVD címe is. DVD által 100 percet tölthetünk a Tankcsapdával, és mint 
egy húsz videoklipjével. Egybıl kuriózummal nyit az eddig fiókban tartott 90-es Jhonny a 
mocsokban videóval, amely szemcsés képével az akkoriban még gitározó bırszerkós Judas 
Priest pólós, fejkendıs Lukács, illetve a szocreál tanári széken doboló Buzsik látványával 
igazi kortörténeti dokumentum. Az ezt követı idıutazás során aztán végignézhetjük az ismert 
klipeket a hajmeresztıtıl a kellemesig, a zenekarosoktól a sztorizósig terjedı teljes 
kollekcióját, végül a hangilag, képileg egyaránt friss Azt mondom, állj! címő klippel érünk 
révbe átfogó képet kapva a hazai rocktrónon csücsülı banda eddigi karrierjérıl. Az extrák 
által bepillanthatunk néhány klip forgatásába (ennek nyomán könnyesre röhöghetjük 
magunkat). 
 
 
 
 
Nightwish, a finn misztikus rockbanda. Mára már sok magyar rockrajongó is ismeri, ám az 
igazi áttörés csak nem régen jött. Az új lemez (Once) elızeteseként megjelenı kislemezzel 
elsı lett a magyar toplistákon, majd utána a Once is az lett. Az együttesnek két frontembere 
van, Tarja Turunen, 27 éves operaénekesnı és Toumas (27), ı billentyőzik és zenét ír. 
További tagok Emppu (26), Marco (38), Jukka (26). www.nightwish.com 
 
     
 
  
 
Az Evanescence olasz megfelelıje. Aki egy kicsit otthon van az európai metál 
undergroundban, az ismeri az egyik legkiválóbb olasz zenekart, a Lacuna Coilt. Az énekesnı, 
Cristina Scabbia által vezetett Lacuna Coil zenéjében ugyan nincsenek nu metálos témák, de 
amúgy pontosan ugyanolyan dark/ghotic rockzenét nyomnak, mint az Evanescence, csak épp 
Cristináék jóval elıbb kezdték. 2004. januárjában élıben is láthattad ıket, és még 
elızenekarkén a portugál dark/ghotic bandát is.     

OLI 



  Húsvéti „mondókák” 
 
Tavasz van, tavasz van! 
Mosolyog az ég is, 
Adjanak egy ezrest, 
Mosolygok majd én is! 
 
Zöld erdıben jártam, 
Barna medvét láttam, 
Szereti a mézet, 
Add ide a pénzed! 
 
Ajtó mellett állok, 
piros tojást várok. 
Ha nem adtok piros tojást, 
idepipiskálok! 
 
Egy tök - két tök - 
három tök - négy tök, 
Nem tökölök - Öntök. 
 
Végsı menedék: 
Egy gondolat bánt engemet: 
Elfeledtem a versemet! 
  

Viccek 
 
- Halló Bodor tanár úr? A gyerek ma nem tud 
iskolába menni, mert nagyon megfázott. 
    - Rendben van. Hogy hívják a gyereket? 
    - Vajas Móricka. 
    - És kivel beszélek? 

- A papámmal. 
 

- Írjátok le, hogy mikor volt a pákozdi csata! - 
szól a tanár. 
    Az egyik tanuló, biztos ami biztos, 
megkérdi: 
    - Azt is oda kell írni, hogy hol volt? 
 
 Feküdjetek hátra, emeljétek fel a lábatokat, és 
úgy mozgassátok, mintha kerékpároznátok! - 
mondja a tornatanár. 
    - Béla, te miért nem csinálod azt, amit a 
többiek? 
    - Tanár úr én lefelé megyek a lejtın. 
- Azt szeretném tudni, hogy mikor volt a 
mohácsi vész? 
    - Ha a tanár úr is csak szeretné tudni, akkor 
mit szóljak én? 

 

A parancsnok beszélget a katonákkal, hogy 
kinek mi a szakmája. Van asztalos, 
esztergályos, kımőves, aztán egyszer csak 
talál egy matematika tanárt. 
    - Maga ért a matematikához? 
    - Jelentem, igen! 
    - Akkor mondja meg, mennyi háromszor 
tizenhét! 
    - Ötvenegy! 
    - Ejha! Hogy tudta ilyen gyorsan 
kiszámolni? 
    - Hát nagyon egyszerő volt. Háromszor tíz 
az harminc, és háromszor hét az huszonegy. 
Ebbıl már csak az következik, hogy 
huszonegy meg harminc az ötvenegy. 
    - És maga mondja, hogy ért a 
matematikához? Nem egyszerőbb lett volna 
az, hogy ötven meg egy az ötvenegy? 
 

Aranyköpések... 
 
- A legrosszabb a semmittevésben az, hogy 
nem tudod, mikor végeztél.  
 
- Nem szeretem a konkurenciát! Mondja 
DRAKULA, és lecsapja a szúnyogot.  
 
- A holnap érdeklıdés hiányában elmarad.  
 
- Már a jövı sem a régi!!!  
 
- Kellett neked az ördögre festeni a falat!  
 
- Most kezdıdik életed hátralévı része!!!!  
 
- A nagyanyám hatvanéves korában elkezdett 
napi 10 kilométert gyalogolni.  
  Most kilencvenhat és fogalmunk sincs, hogy 
hol a fenében lehet.  
 
- Az ırült, ki lehányta láncát.. most nem gyızi 
törölgetni...  
 
 
- Az élet elıttem 
áll, és nem látok 
tıle semmit.  
 
 


