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Az 1956-os forradalom emlékezete
A II. világháború két táborra osztotta a világ nemzeteit. Az összes
kelet-közép-európai államban kommunista diktatúrát vezettek be. Ez a
rendszer korlátozta az állampolgárok jogait, a vezető politikusok, akiknek
a nép jólétét kellett volna biztosítaniuk, szörnyű igazságtalanságokat
követtek el. Ezt az emberek megelégelték, és szervezkedni kezdtek.
A Budapesti Műszaki Egyetem diákjai 1956, október 23-ra tüntetést
szervezetek. Tizenhat pontban fogalmazták meg követeléseiket, Többek
közt;
- a szovjet csapatok azonnali kivonulását
- új kormányt Nagy Imre vezetésével
- szabad választásokat
- vélemény-, szólás- és sajtószabadságot.
A tüntetők a Petőfi-szobortól a Margit hídon át a Bem térre vonultak. A
kommunista címert kivágták a nemzeti színű zászlókból, amelyek igy
néztek ki:
Este ledöntötték a Sztálin-szobrot, a
zsarnokság jelképét.
A szovjet tankcsapatok másnap bevonultak
Budapestre, a felkelés elfojtására. Fegyveres
felkelőkkel találták szemben magukat, köztük
sok volt a kiskorú pesti srác. A felkelők
elszántságát növelte az október 25-i Parlament
előtti sortűz. Az ÁVH-alakulatok orvul a békés tüntetőkre lőttek. Több
mint 200 halott maradt a téren.
Nagy Imre, az októberi események központi alakja a megmozdulást október
28-án „nemzeti demokratikus mozgalommá" nyilvánította. A szabadságharc
csupán egy hétig tartott. Külső támogatásra Magyarország nem
számithatott. A szovjet csapatok elözönlötték az országot, és leverték a
forradalmat.
A forradalmat ugyan eltiporták, de a szabadság eszméit nem tudták
elfojtani.
Cseri Ágnes, IX.A

KEDVES GYEREKEK!
A nyári szünidőt bizonyára valamennyien pihenéssel, nyaralással,
kikapcsolódással töltöttétek. Szabadidőtök hasznos eltöltéséhez bizonyos
mértékben hozzájárult iskolánk is, mégpedig azzal, hogy egyes tanulókat
nyári táborokba küldött a szünidő folyamán. Ehhez persze szükség volt
felkínált lehetőségekre, támogatókra is. A Video Alapítvány jóvoltából az
ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola öt tanulója egyhetes ingyenes nyári
táborozáson vehetett részt Alsóbodokon. Valamennyi tanuló a versenyeken
elért eredményeiért, szorgalmáért, aktivitásáért kapta ezt a táborozási
lehetőséget ajándékba. S hogy kik is voltak ők? Málik Nikolett és Szabos
Zsuzsi a 6. osztályból, valamint Blasko Kornél, Buris Balázs és Veszlik
Gábor a 8. osztályból. A következőkben az ő visszaemlékezéseikből,
élményeikből olvashattok részleteket.
„...A hely, ahol elszállásoltak minket, valami bástyaféleség lehetett. Urbán
Aladár tanár úr elnevezte a két bástyát Bagolyvárnak, de mi csak
bástyáknak hívtuk. Az első éjszakánk még „zavargásokkal" volt teli, mert a
takarodó már tízkor volt, de mi nem tudtunk még aludni, lehet, hogy csak
az új környezet tette. Másnap már hajnali öt órakor felébredtünk, mert
megint csak képtelenek voltunk aludni. A reggeli is szokatlan volt, nem
voltunk még hozzászokva a tömeghez, a sorbanálláshoz, és ahhoz, hogy az
étel is jó. ... A csütörtöki nap eléggé változatos volt, mivelhogy
ellátogattunk fővárosunkba, Pozsonyba. Ott megnéztük a várat, a
koronázási dómot, aztán ebédelni mentünk a Casinóba. Ezután tettünk még
egy kört a városban, és elindultunk vissza a táborba. ... Szombaton ismét
utaztunk. Most Nyitra felé vettük az irányt. Megnéztük Malonyán az
Arborétumot, ahol minden olyan gyönyörű volt ... a vasárnap is
ugyanolyan gyorsan elment, mint a többi nap. Eletemben először
megnéztem a Forma l-es kocsik rajtolását, de azóta többször nem is tettem
meg, mert akkor történt az a baleset, hogy Burty belement Schumacherbe,
és gondoltam, hogy mindez azért történt, mert én is néztem. ... A kedd
nagyon szomorú volt, mindenki búcsúzkodott egymástól. ... A szerda pedig
még szomorúbb, a buszban egymás címeit írtuk fel magunknak. ... Amikor
leszálltam a buszról, mindenki integetett, de látszott rajtuk, hogy
szomorúak, s jobban örültek volna, ha még pár hétig együtt lehetünk."
Veszlík Gábor, VIII.

„ ... Nagyon megörültem, amikor hallottam, hogy a tanító bácsi egy
táborról beszélt, és adott nekünk egy jelentkezési lapot. Az iskolából öten
mentünk az alsóbodoki táborba, az indulás július 23-án volt, a hazaérkezés
pedig augusztus l-jén. Nagyon készültem a táborba. Hétfőn 2 órakor
indultunk el egy autóbusszal Alsóbodokra. Az autóbuszban sok barátot
szereztem magamnak. ... Másnap tíz órakor kezdődtek a szakkörök. Volt
agyagozás, gyöngyfűzés, textilmunka, sőt volt egy medence is, ahová
fürödni jártunk. ... Vasárnap elmentünk templomba, aki nem jött, az az
erdőbe ment gyógynövényeket szedni. A tábor nagyon tetszett. Gyorsan
elszálltak a napok, s azt vettem észre, hogy már az utolsó előtti napra

ébredtünk. Ez a nap is úgy telt el, mint a többi: játszottunk, futballoztunk,
kézimunkáztunk, csak az este volt más. Este néhány diák színdarabot adott
elő. Utána mindenki kapott egy könyvet és egy naptárt. Mikor véget ért az
előadás, aláírást kértünk egymástól, hogy emlékezzünk az együtt töltött
napokra. Másnap korábban reggeliztünk, hogy mindenki időben hazaérjen."
Blasko Kornél, VIII.

„ ... Körbejártuk a tábort. Nagyon szép hely volt, voltak ott lovak, volt egy
medence, teniszpálya és egy focipálya. Másnap reggelinél megbeszéltük a
napi programot. Lehetett gyöngyöt fűzni, varrni, agyagozni és sportolni. ...
Szerdán elmentünk Pozsonyba, ott sok érdekességet néztünk meg. Pénteken
pedig bejártuk Nyitra környékét. Voltunk például Nagycétényben, Gímesen,
Berencsben és Zsérében. Sok érdekességet néztünk meg, Zsérében például a
falumúzeumot. Voltunk még arborétumban is, ahol sokféle növényt és fát
láthattunk, amelyek különféle tájakról származtak: pálmafát, szivarfát,
ma mutfenyőt, bambuszt stb. ... Az utolsó napon este műsor volt, aztán
mindenki kapott emléklapot, könyvet és e gy naptárt. A könyvet, amelyet
kaptunk, mindenki aláíratta mindenkivel. Másnap reggeli után indultunk
haza. Nagyon jó volt a táborban. Remélem máskor is eljutok még ilyen
táborba."
Buris Balázs, VIII.

„...A
táborban
különféle
mesterségeket
lehetett
tanulni.
Például:
gyöngyfűzést, agyagozást, varrást stb. Kirándulni is voltunk Pozsonyban,
Nyitrán, és egy arborétumot is meglátogattunk. Vasárnap ki lehetett
próbálni a lovaglást. Én és a barátnőim meg is próbáltunk lovagolni.
Eljött az utolsó nap. A búcsúzás egy kicsit fájt, mert tudtam, hogy többé
nem fogom látni a barátaimat. De az a tudat, hogy majd levelezünk, égy
kicsit megnyugtatott."
Szabos Zsuzsanna, VI.

„...Az iskolában kaptam a jó hírt, hogy engem és egy barátnőmet
kiválasztottak egy nyári táborra. Később elmondták, hogy mit kell vinni, és
pontosan mikor lesz az indulás. ... A táborban másnap reggel hékor újra
kezdődött a nap. Nekünk a korai kelés nem nagyon tetszett, mert este
sokáig fenn voltunk. Reggeli után körbevezettek a falun. ... másnap
reggelinél bejelentették, hogy kirándulni megyünk Pozsonyba. ... Vacsora
után kicsit fáradtan, de tele élményekkel zuhantunk az ágyba. ... Nagyon
sok új barátot szereztem, és kellemes élményekkel szálltam fel a hazafelé
induló autóbuszra.u
Málik Nikolett, VI.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a hazai magyar
tannyelvű
alapiskolák
egy-egy
tehetséges,
kiváló
tanulóját
jutalomkirándulásban részesítette. A négy helyszín egyikére az alapiskolák
jelölhettek egy tanulót, aki ezt legjobban megérdemelte. Az ipolybalogi
Ipolyi Arnold Alapiskola tantestülete döntése alapján Cseri Bernadett IX.
A osztályos) tanuló vehetett részt a Balatonkenesén megrendezett nyári
táborban. Most az ő élménybeszámolóját olvashatjátok:
„ Bár már itt az ősz, én még mindig a nyári élményeimre gondolok. Az
SZMPSZ jóvoltából részt vehettem egy balatonkenesei nyári táborban. Óriási
aggodalommal vártam az indulás időpontját. Július 23-án indultunk
Érsekújvárból. Már az autóbuszban, bár még ismeretlen, de kedves diákokkal
utaztam. Útközben jól elszórakoztunk, és észre sem vettük, hogy már
úticélunkhoz közeledünk. Megérkezésünk után elfoglaltuk szobáinkat, majd a
nap további részét ismerkedéssel, barátok szerzésével töltöttük. Az
elkövetkező napokban a jó időt kihasználva a nap nagy részét fürdéssel,
strandolással és napozással töltöttük. Amikor az időjárás mostoha volt
hozzánk,
akkor
sem
szomorkodtunk.
Szabadidőnket
kézimunkázással
töltöttük. Megismerkedtünk a kasírozás, üvegfestés, batikolás valamint a
gyöngyfűzés fortélyaival. Máskor viszont a színházi élet rejtelmeit
tanulmányozhattuk saját bőrünkön. Szereplői lehettünk néhány színi
előadásnak, de fantáziánkat is gazdagíthattuk. Megtekintettük Veszprém
gyönyörű belvárosát és külső részeit. Sportversenyeken is bizonyíthattuk
rátermettségünket, de volt helye az esti szórakozásnak, a diszkónak is. Ám
ennek a kirándulásnak is vége szakadt egyszer. Az utolsó estén mindenki az
első napra ill. az itt eltöltött napok alatt szerzett élményeire gondolt.
Megkezdődtek a címcserék. Az egy hét alatt összeszokott társaság kicsit fájó
szívvel köszönt el egymástól. Az Érsekújvárba való érkezés után fájó szívvel
indultunk hazafelé.
Azt hiszem, ez a tábor mindig örök élményként marad meg bennem."
Cseri Bernadett, IX.A

Néhány gondolat - az anyanyelvről
„Magyar nyelv nélkül lehet valaki jó szándékú, hű polgára a
hazának. De magyar nyelv nélkül nincs magyar ember. Milyen
csalogány volna egy ugató csalogány, milyen pacsirta egy röfögő
pacsirta?"
Szabó Dezső
„Minden n e m z e t n e k f ő k i n c s e a n y e l v e . B á r m i t e l v e s z t h e t ,
visszaszerezheti, de ha nyelvét elveszti, Isten se adja vissza
többé. Aki a jó magyar szót elhagyja az idegenért, akinek a
korcs
m a g y a r s z ó n e m f á j , h a z a á r u l ó ."
Gárdonyi Géza
„Anyanyelvem olyan volnék
nélküled, mint egy idegen
alkatrésszel csattogó gép,
mely egy-két beteg mozdulat
után kifulladva megáll..."
Kónya Lajos

„AZT A NYELVET,
MELYET ÖRÖKBE

„Köszönöm,
édes anyanyelvem,
Te gyönyörű, egyetlenegy,
Hogy nekem adtad
hangjaid zenéjét,
S megengedted,
hogy szívem dobogását
Magyarul muzsikáljam"
(Sajó Sándor)

KAPTUNK, ÚJ
SZELLEMMEL FÉNYEZVE,
CSORBÍTATLANUL ÁT
KELL ADNUNK
UTÓDAINKNAK."

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

• Szent Istvánnak a koronát Szilveszter Stallone adta.
• Ki volt Góg és Magóg?
Ady Endre szülei.
• Nagy Lajos Apostagon cselédlányként született.
• Kinek a fia volt az első magyar királynő, Mária?
• A honfoglaló magyarok latinul beszéltek.
• Szent István apja Szvatopluk volt.
• A víz akkor melegedik fel, ha a brojleren keresztülmegy az áram.
• A Himaláján sok a turista, ezért jó a turizmus.
• A marhabögöly egy undok légy.
• A marhabögöly sokkal nagyobb, mint a házilégy. Ha agyon akarjuk
csapni, nagyobbat kell ütni, mint a házilégyre.
• A temetöbogár a meghalt dögökbe rakja a petéit.

HUMOR
Földrajzórán:
- Ugyebár a képen is láthatjátok, a New York-i Szabadság-szobor egyik
kezében könyvet tart, a másikban fáklyát. Ki tudja megmondani, mit
jelképez a fáklya? Tessék, Móricka!
- Csak azt, hogy sötétben nem lehet olvasni.
Segítség:
Az apa megkérdi a fiától:
Nem vette észre a tanárod, hogy segítettem
megoldásában?
Nem, sőt azt mondta, hogy napról napra butább leszek.

a

házi

feladat

Játékos műveltségi
vetélkedő
Ka riká zd be a hely es vá laszoka t?
1.
a)
b)
c)
d)

Hol született Petőfi Sándor?
New York-ban.
A Jupiteren.
Kiskőrösön.
Agyban.

2. Melyik a világ legmagasabb hegycsúcsa?
a)
b)
c)
d)
3.

Csomolungma.
Mount Everest.
Kakas-hegy.
Yeti.
Hány lába van a póknak?

a)
b)
c)
d)
4.

Nincsenek lábai, csak uszonyai.
Hat
Skandinávia.
Kettő.
Ki írta a Nemzeti dalt?

a)
b)
c)
d)
5.

Szent István.
Del Piero.
Petőfi Sándor.
Michael Jackson.
Melyik ország határos délről Szlovákiával?

a)
b)
c)
d)
6.

USA.
Micimackó.
Ausztrália.
Szlovákia.
Mit jelent a dada szó?

a)
b)
c)
d)

Művészeti irányzat a XX. század elején.
Baby sitter.
Igen, igen (oroszul).
A szent tehén farka (a kru-négerek nyelvén)

Megoldás: A helyes válaszok: l.c), l.d), 2.a), 2.b), 4.c), 6.a)r 6.b), 6.c),
6.d). Ez összesen 9 pont. Minden helytelen válaszért vonj le l-l pontot!
Értékelés: 9-8
Kezeltesd magad, túl okos vagy, sőt stréber!
7-4
Ez már igen, a hibáidért sokan fognák szeretni!
3-0
Ne magadban keresd a hibát, hanem mindig másokban!
-1 és ennél kevesebb. Ne higgy másoknak, mindig neked van
igazad, a hiba a műveltségi teszt összeállítójában van!

1. Cypress Hill: Rock Superstars
2. Mauro Picotto
3. D12: Purple pills
4. M.O.P.: Ante UP
5. Guana Apes: Big in Japan
6. Crazy Town: Revolving door
7. Limp Bizkit My way
8. Gorillan: 19 - 2000
9. Paffendorf. Be cool
10. Kylie Minogue:
Can get of may head

1. Gigi D Agustino: La
passion
2. Bon Jovi: One wild night
3. Shaggy: Angel
4. Metallica: Fuel
5. Faith Hill: You there
6. N Sync: POP
7. TNT: Tiltott perc
8. A TB: Let you go
9. Five: Lets dance
10. Bosson: One in a million
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