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Boróka
A Valentin-nap valójában Szent Bálint történetéből alakult
ki. Bálint püspök, a római keresztényüldözés mártírja volt,
és halála után a szerelmesek védőszentje lett. Maga a
császár próbálta őt a pogány hitre téríteni, aminek az
utolsó pillanatig ellenállt. Mikor már börtönben volt, a hite
által meggyógyított egy vak lányt, aki visszakapta látását.
Majd kivégzése előtt búcsúüzenet írt a lánynak, a „Te
Bálintod” aláírással. Ez a Bálint-napi üzenetküldés
eredetének leggyakoribb magyarázata. Ezzel kapcsolatban
kérdezem
iskolánk
angoltanárát,
és
egyben
osztályfőnökömet, Enikő nénit, hogy az idei évben hogy
zajlott iskolánkban a Valentin-nap?
Mint ahogy minden évben, idén is hetekkel korábban
kikerült a doboz az angol terem előtti folyosóra. A címzett
és osztálya megjelölésével, akár titkos üzenet küldésére is
van lehetőség.
-Idén hány levél érkezett?
-Kb. 60-70db levél érkezett.
-Melyik osztályba küldték a legtöbb levelet?
-A 7. és az 5. osztályba.
-Általában mit tartalmaz egy levél?
-Leginkább baráti- és szerelmes üzeneteket, rajzokat és
verset szoktak beleírni.
-Magyarországon a Valentin-napi hagyományok
eltérnek az angoltól?
-Egy kicsit igen, de nem nagyon, ők képeslapot küldenek.
Édességgel, virággal, vacsorával és még sok apró
meglepetéssel kedveskednek egymásnak.
Reméljük, hogy jövőre is lesz hasonló lehetőség! Ne feledd,
akár egy ilyen aprócska üzenettel, figyelmességgel örömet
okozhatsz barátodnak vagy osztálytársadnak!

A Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola diáklapja 2021. március XXXI. évfolyam, 5. sz.
Felelõs szerkesztõ: Kósa Tamás Kiadó: Erdei Ferenc igazgató
Elérhetõség: 8314 Vonyarcvashegy Fõ út 84/1. Tel.: 83/348-018
Szerkesztõség: Goór Hanga diákfõszerkesztõ
Tagok: 5. o. Horváth Miklós, Kabai Boróka, Simon Panna, Szente Bori
6. o. Kabai Gábor, Szkocsovszky Emma
7. o. Marton Dóra
8. o. Fóth Lola, Sokolskaya Zlata

2021.

március

A hangulatom a polipom
Hanga
Az idei év eddigi legnagyobb divatja nem is olyan régen robbant be a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly
Általános Iskolába is. A polipok vírusként terjednek, és a diákok rajonganak értük.
A polipok eredetileg 12-15 centiméteres plüssfigurák. Mára
már azonban minden méretben és színben megtalálhatók.
Kifordíthatók és a két oldal két
színt és hangulatot rejt.
„Egyszerű, de nagyszerű” tartja a mondás. A kis
plüssök már Keszthelyen,
a Stop Shop-ban található
kínaiban is kaphatóak
voltak, ám a készlet
hamar kifogyott, úgy
vitték,
mint
a
cukrot.
Természetesen az
őrületből én sem
maradhattam ki. Próbálom tartani a lépést a korral és az
újdonságokkal, de már most „öregnek” érzem magam. Az
én kisállatom kék-lila színű, és természetesen az ágyam
tökéletes kiegészítője lett. Semmi extra dolgot nem tud, ám
a plüssimádóknak elkerülhetetlen termék a készletbe. Nem

tudom, meddig lesz népszerű, de még gyakran összefutok
polipos diákokkal az iskola folyosóján.
Emlékszem még a fidget
spinner pörgettyű mániára.
Az sem volt olyan régen,
alig három éve, de szinte
mindenkinek kellett egy,
az eredetileg agreszszívabb gyermekek fölösleges energiájának levezetésére
való, stresszoldó
játék. Mára már
sokkal ritkábban találkozni a
kezükben spinner-t pörgető gyerekekkel. Mindig lesz
majd aktuális divat. Mert ha valami klassz dolgot látunk
másnál, az nekünk is kelleni fog.
Remélem, a polipkák egy év múlva nem a sarokban, vagy
a padláson fognak landolni!

Képzeljétek, olvasok!
Emma
Egy héten át hiányoztam az iskolából betegség miatt január vége és február eleje
között. És amikor betegen ültem, feküdtem otthon - olvastam! Ezt azok megértik,
akik szeretnek olvasni, akik nem, már kevésbé. Kedves olvasóim, ezen a héten
váratlanul elolvastam az Egri csillagok című könyvet.
Napi 100 oldal, az meg hogy jöhetett össze? Úgy, hogy ha megvolt, utána
telefonozhattam. Jellemző. Bár mi mást csinálhattam volna, hiszen (most jön a
fordulat), még a telefonozást is untam. Na, ez az egyik, amit nem értek. Én szeretek
telefonozni és szoktam is sokat, de az még sosem fordult elő, hogy megunjam. Így
hát fájó szívvel odaültem a kanapéra vagy az ágyamra, és elkezdtem olvasni. De
engem is meglepett, hogy kezdett érdekelni, és tovább
olvastam. Eljutottam az 50. oldalig. Aztán apa ezt meglátta, és
azt mondta, ha már eddig eljutottam, olvassam el a századik
oldalig. És sikerült! Utána jól is esett a telefonozás, és még a
szüleim is büszkék voltak rám, úgyhogy elhatároztam magam,
és eldöntöttem, hogy minden nap elolvasok 100 oldalt. (Megint
egy nagy fordulat!) Mikor a végére értem, még sajnáltam is.
Na, most lenne pár kérdésem: veletek előfordult már ilyen, és ha
igen, milyen érzés volt? Megéri olvasni, akár hányadikos vagy, főleg azért,
mert ez megtörtént.
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Könyvajánló
Annie M. G. Schmidt: Macskák társasága
Ezt a könyvet mindenki elolvashatja, aki legalább már
negyedik osztályba jár, az ötödikesek pedig biztosan
nagyon fogják élvezni. A kicsit nagyobbak? Kikapcsolódni,
szórakozni, könnyű olvasmányt „átfutni” tökéletes. Mert az
olvasás örömet is jelent!
Minna titokzatos körülmények között macskából lett lány. Emberként találkozik
Tibbével, az újságíróval, akinek híreket visz hálából, amiért befogadta őt. A fiú
pedig boldogan fogadja az új információkat, amiből izgalmas cikkek születnek,
hiszen enélkül már az elbocsátás határán állt. Így viszont sztárriporter lesz
belőle, aki bátran szembeszáll a rosszakkal, küzd az igazságért. Talán még a
szerelem is rátalál. Ettől is érdekes Minna kérdése: visszaváltozzon macskává
vagy ne?
A fordulatos és humoros könyv holland szerzője a gyerekkönyv írók Nobeldíjaként számon tartott Andersen-díj egyik kitüntetettje.

Gábor

1848. március 15.

1848. március 15-e, a
magyar nemzet történetének egyik legmeghatározóbb és legismertebb
háborús konfliktusa. Az
események megértéséhez szükséges kicsit
visszamenni a történelemben, és felidézni a
török kiűzése és a
Rákóczi-szabadságharc
elbukása utáni időszakot.
Azt már tanulmányaimból is tudom, hogy a vereség
ellenére nem volt hiábavaló a szabadságharc, hiszen a
rendek visszanyerték jogaikat, Magyarország pedig megőrizte viszonylagos önállóságát a Habsburg Birodalmon
belül. Nos, lássuk csak, hogyan folytatódott a történet!
Az Európában zajló események óriási hatással voltak
néhány magyar nemesre, akik saját jogaik és vagyonuk
védelme helyett előtérbe helyezték a változás, fejlődés és
egyenlőség eszméjét. Sőt, a fiatal egyetemisták még
ezeknél is erőteljesebb változásokat akartak. Reformok
helyett a forradalmi megmozdulásban látták az egyetlen
lehetőséget céljaik elérése érdekében. Az elégedetlenség
hulláma 1848 tavaszán végigsöpört Európán, majd a Párizsi
forradalom kirobbanása az európai országok többségében
követőkre talált. Magyarországon sem volt ez másként,
amíg a magyar országgyűlés küldöttei Bécs felé tartottak,
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és hivatalos úton próbálták
a követeléseiket a királlyal
szentesíteni, addig az itthon
maradt ifjúság a tettek
mezejére lépett és utcai
tüntetésekbe
kezdett.
Követeléseiket 12 pontba
szedték, amit az egyre
növekvő
tömeggel
a
nyomda lefoglalása után a
Nemzeti dal kíséretében
kinyomtattak és kiosztottak
a tömegben. A szabad sajtó első példányaival a kezükben
a lelkesedés és az elszántság csak tovább fokozódott. Az
összesereglett tömeg egyetlen emberként harcolt saját
kitűzött céljaiért: a városi tanácsot maga mellé állította, és
bejutott a budai várba, hogy Táncsics Mihályt kiszabadítsa.
A magyar nép végre megérezte az összefogás erejét,
amellyel már a bécsi udvar sem mert szembeszállni, így
beleegyezett az önálló magyar kormány megalakulásába.
Habár a magyar nép továbbra is a Habsburg Birodalom
része maradt, de ezzel a sikeres összefogással jelentős
önállóságot vívott ki magának.
A tavaszi hónapok történéseinek ismeretében egy örök
érvényű következtetést vonhatunk le, ami a történelem
bármelyik századában vagy akár napjainkban is megállja a
helyét. Ne felejtsük el, hogy közös cél és összefogás nélkül
soha sem lehetséges óriási siker és tartós változás!!!
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Panna

Hólapát

Az idei tél egyik napján apukám vidáman ébresztett:
-Esik a hó! – közölte velem a jó hírt. Igen, ami másnak munkát jelnt az
számomra boldogság. Izgatott lettem, mert nagyon szeretek hógolyózni,
hóembert építeni és akár hiszitek, akár nem: havat lapátolni. Így aztán
nem kellett hosszan biztatni, gyorsan felöltöztem, s már mentem is ki az
udvarra. Az általam eddig megélt telekhez képest rengeteg hó volt.
Előkaptuk a hólapátot, és lapátoltunk, lapátoltunk órákon keresztül. Nem
csoda, hogy aránylag gyorsan elfogyott az udvaron a lapátolnivaló, ezért
kimentünk az utcára a házunk elé. Ott is eltakarítottuk a havat.
Már bent voltam a lakásban, amikor motorzajt hallottam. Kinéztem az
ablakon, s mit láttam? Megjött a hókotró!

Vakuban a kabóca
Riport Cseke Hajnalka Rékával
Hanga
Egy közösen eltöltött szombati nap után ültünk össze Hajnival, hogy a
beszélgetésünk keretein belül többet megtudhassanak az olvasók, és én is
a különleges elismeréséről, amit nemrég vett át. A nyolcadik osztályos
Cseke Hajnalka Réka boldogan és büszkén mesélt nekem.
-Miket szoktál általában fényképezni?
-Körülbelül két éve
fotózok hobbi szinten, engem a természet vonz, így erről
szívesen
készítek
képeket.
Sok
állatom
A díjnyertes fotó
van, a kutyusaim
vagy a macskáim a legfotogénebbek, a hüllőim, a halaim
és a hörcsögöm kimarad ebből. Kiskorom óta lovagolok,
így természetesen a lovakról is sok képem van már.
Emellett gyerekeket is szívesen fényképezek.
-Mivel készíted a képeket?
-Gondoltam már arra, hogy legyen fényképezőgépem,
viszont én spontán szoktam fotózni, szeretek rögtönözni.
Könnyebb a telefonomat előkapni, ha esetleg valami olyat
látok, ami megtetszik. A képeket anyukám telefonjával
készítettem, sokat gyakoroltam már, és minden funkciót
kipróbáltam, amit találtam. Az új készülékem vásárlásakor
figyeltem a kamera minőségére is.
-Hol készültek a képek, és hogy sikerült rátalálni a
nyertes fotón látható kabócára?
-2020 júliusában, a vándortáborban a vezető tanárunk,
Stubán Árpád hívta fel rá a figyelmet az első túrán, és egy
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másik helyszínen szintén észrevettük a kis rovart.
Hazánkban elég ritkák a kabócák, nem szokványos látvány.
A nyertes képen kívül még hat fotót küldtem be, ezeket a
szüleim segítettek kiválasztani. Fájó szívvel váltam meg a
rengeteg képtől. Én nem ezt találtam a legjobbnak, nagy
meglepetés ért, hogy ez nyerte el a bírák tetszését.
-Hogy találtál rá a pályázatra?
-Ez volt az első fotópályázatom, ahol megmérettethettem
magam. A helyszínen többször is felhívták rá a
figyelmünket, hogy lehet pályázni novellával, valamint
képekkel. Ezt az erdeivandor.hu oldalon lehetett megtenni.
-Mik voltak a nyeremények?
-Budapesten volt a jutalmak kiosztása. Kaptam egy, a
vándortábor logójával ellátott kulacsot és kitűzőt, sok
túrához szükséges és hasznos tárgyat, iskolai dolgokat. A
legjobban a két családi belépőnek örültem. Az egyik a Jeli
Arborétumba, a másik pedig a Budakeszi Vadasparkba
szól. Ezek mellett természetesen nagy megtiszteltetés,
hogy a Zalai Hírlapban is megjelent rólam egy cikk.
Jólesett a sok pozitív visszajelzés.
A „Legjobb természetfotó” kategóriába a Hajnival egykorú
harminc diák összesen 48 képet küldött. Közülük lett a
Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola tanulója
első helyezett. A fotózást hobbi szinten továbbra is
lelkesen fogja folytatni.
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Gimi vs általános
LOL

Riport Németh Barbarával, a Padtárs volt főszerkesztőjével

Mint sokan tudjuk, a középiskolás diákok nagyon keveset jártak ebben a tanévben iskolába, digitális
oktatásban vettek részt. Egy volt Padtárs főszerkesztőt kérdeztem a tapasztalatairól.
-Mennyivel másabb a középiskolás tanárokkal a
digitális oktatás?
-TELJESEN! Tavaly heti egy órám volt csütörtökönként.
Nekem nem okozott nehézséget egyedül tanulni, dolgozatot írni. Azonban úgy gondolom, hogy a középiskolai
tananyag jóval nehezebb egyes esetekben, mint az
általános iskolai, így elkél a jó magyarázás. De amíg suliba
jártunk, felkészítettek minket, hogy hamarosan át kell
állnunk online-ra és létrehoztak mindenkinek egy iskolás email címet, amivel tudjuk majd használni a classroomos
csoportokat. Az első pár napban még volt egy-két
probléma, de ezeket hamar meg tudtuk oldani.
Nekem a clasroomos felület nagyon tetszik, hisz egyszerű
a használata, illetve nagy előnye szerintem, hogy jelzi a
határidős feladatokat, így nem kell még azokra is
figyelnem.
Szinte az összes óránkat online megtartják, kivéve a tesi,
rajz és az ének. Szóval egy nap körülbelül 5-6 órám van. A
matematika-kémia, informatika és a fizika tanárom
bemutató táblát használ. Ez azért jó, mert amit ők írnak, azt
automatikusan mi is látjuk, és tudjuk a füzetbe, gépbe írni.
Az órák többségén a kamerát be kell kapcsolni, amit
nagyon sokat nem szeretnek.
Ahhoz, hogy jegyeket szerezzünk, szoktunk kiselőadásokat
tartani, felelni, ppt-t készíteni és dolgozatokat írni. Felelések
szerencsére nincsenek sokszor, de az úgy szokott zajlani,
hogy 5-6 leckéből a tanárnő feltesz három kérdést.
Természetesen bekapcsolt kamera mellett. A dolgozatot a
tanár elküldi egy kép formájában, ezen van a feladat.
Ahogy leírtuk a feladatot, bekapcsoljuk a kamerát az óra
végéig, majd lefotózzuk és visszaküldjük neki. Hogy ne
tudjunk segítséget kérni, be szokott állítani egy időpontot a
classroomba, és ha időre nem küldjük be, akkor
hiányzásként jelöli.
Számomra talán a két nyelvet a legnehezebb így tanulni,
de azokból heti 1-2 számonkérés van, így nem tudunk
lemaradni. Kapunk word-ös doksit is, amibe tudunk
gyakorolni együtt az órán, majd amit még nem oldottuk
meg, az lesz a házi feladat.
-Mi lenne az a pár szó, amivel jellemeznéd az online
oktatást?
-Fárasztó, monoton, de jó hangulatú.
-Melyik tetszik jobban, a középiskolás vagy az
általános iskolás és miért?
2021.

-Nekem nem volt sok részem az általános iskolás online
oktatásban. Viszont én is abba a csoportba tartozom, akik
nem szeretik a kamerájukat bekapcsolni. Szerintem a
középiskolás oktatás azért rosszabb, mert reggel 8-tól
délután fél 3-ig óráim vannak 10 perces szünettel. És utána
folytatódik, csak akkor a házi feladat írásával és a
tanulással. Viszont nem tudom összemérni az általános
iskolát és a gimnáziumot. Jóval nagyobb követelmény van
a gimiben.
-Hogyan oldottátok meg az online óráidat?
-Vannak lazább napjaim, mint a kedd vagy a péntek, de
akkor is vannak olyan órák, amikből napról napra kell
készülni. A reál tantárgyaknál általában a tanár magyaráz,
mi pedig írjuk a füzetbe, a következő órán pedig gyakorlunk. Míg a humán és a nyelvi tanárokkal inkább a
beszélgetés a fontos. Általában felteszik a feladathoz
tartozó kérdést, mi pedig a legjobb tudásunk szerint
válaszolunk rá.
-Milyen nehézségeket okozott neked?
-Szerintem nem okozott nekem semmilyen nehézséget. Az
informatikában erősnek érzem magam, illetve jó megoldóképpeségem is van. Néha viszont rengeteg házi
feladatot és tanulni valót kapunk, így nagyon észben kell
tartani, hogy mit kell visszaküldeni, és miből kell készülni a
következő napokra.
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Hanga

Viszlát nyár

Tragikus hírt közölt Facebook-oldalán az AWS zenekar, amely 2018-ban
képviselte Magyarországot az eurovíziós dalfesztiválon, a „Viszlát nyár”
című dalukkal. A hír, mely minden rajongót, családtagot és az egész
közmédiát megrázott, frontemberük halála volt.
„Júniusban Örsnél leukémiát diagnosztizáltak. Megszakadt
szívvel tudatjuk veletek, hogy tegnap, február 5-én társunk,
barátunk, testvérünk, Siklósi Örs 29 éves korában hosszú
küzdelem után távozott közülünk” - tudatta a szomorú hírt a
metálzenekar.
„Csodálatos erővel és kitartással vitte végig az egész
időszakot, bátorsága és kitartása példaértékű. Elvesztése
felfoghatatlan és felbecsülhetetlen veszteség. Határtalan
kreativitása,
dalszövegeinek
mélysége,
színpadi
jelenlétének elsöprő energiája és karizmája pótolhatatlan
űrt hagy maga után, nem csak a mi életünkben, de a
magyar könnyűzene és művészet világában is” - írta az
együttes.
Jó barátként tekintettek rá, elmondásuk szerint mindig
lehetett rá számítani. A zenekar már nyáron bejelentette,

Dóri

hogy a frontember betegsége miatt ideiglenesen visszavonul. Az együttest
mindig támogató Tankcsapba is kifejezte együttérzését a
hír hallatán.
A zenei stílus hozzám is nagyon közel áll. Az AWS
felfedezése óta zártam szívembe a zenekart. A tragédia
után első dolgom volt visszahallgatni az összes
kedvencemet tőlük. Részvétemet Örs feleségének is
szánom, esküvőjük 2020 nyarán volt. Felfoghatatlan a
fájdalom, amit most átél. Az énekes február 24-én, szerdán
került végső nyughelyére.

Mi leszel, ha nagy leszel...

2021.

utazz, működj együtt más nemzetbéli kollégákkal!
-Emberi jogok: Az emberi egyenlőségért, méltóságért, és a
rasszizmus ellen folyó harcok sajnos még nem ért véget.
-Diplomácia: Amíg léteznek háborúk, a világnak szüksége
lesz olyan nőkre és férfiakra, akik összekötő kapocsként
működnek kormányzatok és kultúrák között.
-Kultúra: Képzőművészet, tánc, zene... a XXI. század
művészete még szabadon alakítható.
Hatalmas a választási lehetőség. Sőt, számos olyan
mesterség van, amely egyidejűleg többféle szakértelmet
igényel!

Színezz ki!

…hányszor halljuk ezt a kérdést! Azzal, hogy milyen
hivatást választasz, bizonyos módon meg is határozod az
életed menetét. Addig is, míg erre sor kerül, elképzelheted
magad mindenféle öltözékben: orvosként, tanárként,
régészként, állatorvosként... Ábrándozz csak nyugodtan a
jövőről, az álmodozás segít abban, hogy felkészülj a rád
váró új helyzetekre, szerepekre!
Hogyan válasszak?
Elsősorban a szívedre hallgass! Nem lehetünk igazán
eredményesek egy olyan szakmában, amit ki nem
állhatunk! Az is hasznos, ha minél több információt
gyűjtesz össze különböző foglalkozásokról. Gondold végig,
melyik tantárgyakat szereted, melyekben vagy jó, és ezek
alapján könnyen össze tudod gyűjteni a neked tetsző
szakmákat!
Néhány terület, amelyek kihívásai rád várnak:
-Orvostudomány: Új orvosi (pl. genetikai) módszerek,
valamint a ma még gyógyíthatatlan betegségek kutatása.
-Technológia: Új kommunikációs eszközök; az informatika
olyan viharos sebességgel fejlődik, hogy nem tudhatjuk,
milyen lesz öt-tíz év múlva egy telefon vagy egy
számítógép.
- Ökológia: Megoldásokat kell kidolgozni a bolygó
megmentése érdekében (pl. megújuló energiaforrások).
-A határok eltüntetése: Válj világpolgárrá, tanulj nyelveket,
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Bori

Bumeráng
Zlata

A 4. osztályos Cseke
Zsolt nagyapjával egy
ausztráliai eredetű
hajítófát, bumerángot
farag. Erről a ritka
elképzelésről kérdeztem.
-Honnan jött az ötleted,
hogy bumerángot készíts?
-Egy sportvideóban hallottam
róla, és úgy döntöttem, hogy
megpróbálok egyet készíteni.
-Kapsz valakitől hozzá se- A bumeráng ausztráliai
gítséget?
bennszülöttek által hasz-Igen. A papámtól és az apu- nált fajtája, Ausztrália
kámtól. Ennek nagyon örülök, egyik nemzeti sportjává
mert így sok tapasztalatot és jelképévé vált. Első
szerzek.
megjelenését negyven-Miből készíted?
ezer
évvel
ezelőttre
-Rétegelt fából.
becsülik.
-Lefested a munkádat?
-Igen. Rikító narancssárgára festettem.
-Mennyi idő egy bumerángot elkészíteni?
-Elég hozzá egy nap.
-Milyen nehéz ezt elkészíteni?
-Nem a legnehezebb, de sok türelem kell hozzá.

Hanga

Tudtad?

1. Az emberek 95%-a olyan dolgokat
foglal írásba, amelyeket soha nem
mondana ki szóban.
2. Az almának, a krumplinak és a
hagymának ugyanolyan az íze, ha
befogott orral esszük őket.
3. A tengeri vidrák alvás közben
fogják egymás „kezét”, hogy ne
sodródjanak el egymástól.

Azt olvastam, hogy...

Egyik hétfő délután a szokásos Padtárs szakköri órán
kaptuk a feladatot, hogy az adott címhez írjunk egy cikket.
Az általam készített történet kitalált, szereplői nem
valóságosak.
-A legjobb barátnőm kerekesszékben éli életét, közel négy
éve. Tíz évesen autóbalesetet szenvedett apukájával. Ő
vesztett többet. Deréktól lefelé ugyanis lebénult. Mégis
minden egyes nap mosolyog, nevet velünk, és ugyanolyan
életvidám, mint volt. Nagyon céltudatosan küzd azért, hogy
egy nap újra ugyanúgy szaladjon velünk, és együtt
korcsolyázhassunk, mivel nagyon szereti ezt a sportágat.
Én azt olvastam, hogy már nem fog tudni járni, és a szülei
is így gondolták. Az orvosok megállapítása szerint már

A hónap
győztese

lábra sem állhatott volna. Ám Lucában égett a remény
lángja. Egy éve tette meg első tíz lépését a kórház
folyosóján, fél kézzel a korlátban kapaszkodva. A hosszas
rehabilitáció és segítség után mára már a fal
támasztásával, vagy mankóval is tud járni, teljesen egyedül.
Senki sem hitt ebben, mégis megcsinálta. Az orvosok „kis
csodának” hívják. Fél éve minden szombaton bejár a
kórházba, és a hozzá hasonló sorsú gyerekeknek tart
előadást. Hatalmas motiváció ez számukra.
Ezért is fontos, hogy higgyünk álmainkban, mert a remény
hal meg utoljára. Mindig égjen benned a láng, és ne hagyd,
hogy ezt bárki is kioltsa!

Mint minden évben, idén is versengenek diákújságíróink a legjobb
újságírónak járó díjért, amit a havi cikkek összesítésének eredménye mutat
meg. Év végén ő kapja majd az Aranytoll Díjat. Február „hónap nyertese”
Ulbrechtné Szüts Anett tanárnő döntése alapján: Fóth Lola.
2021.
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