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DÖK 
 

Az első gyűlésen  

Megválasztottuk az új elnököt az idei 

tanévre, aki Migály Mercédesz lett. 

Két alelnököt szavaztunk: Hermann Hannát 

és Szecskó Istvánt. 

Amiről beszéltünk: 

1. Öko: 

Felmerült az a gondolat, hogy az 

osztálytermekben hogyan lehetne 

szelektíven gyűjteni a szemetet. Mi is 

dobozokra gondoltunk, de mielőtt 

cselekedhettünk volna, októberben kapott az 

iskola.  

2. Zöld faliújság :  

Havonta 1 osztály egy plakátot készít, 

melynek témája az elmúlt évek katasztrófái. 

Minden osztály vállalt egy témát. 

 

3. Papírgyűjtés : 

Szeptember 18-24- ig lehetett papírt hozni . 

Az idei tanévben nagyon sok papír gyűlt 

össze, nagyon köszönjük a lelkes részvételt 

mind a szülőknek, mind a tanulóinknak! 

Végén; 

A DÖK gyűlések minden "B" héten Hétfőn a 

7. órában lesz. 

 

 

 

 

 

 

          Készítette: 

Labancz Dóra   

 

 



 
 
 
 

Új Spider-Man játék? 

A kedvenc filmkészítő cégünk, aki nem rég adta ki az animációs sorozatát, ami reggelente megy a 

tévében, mostanában dobta piacra az új játékát, egy konzolt gyártó céggel együtt. Megalkottak egy új 

játékot, amelyet egy nagyon profi és tapasztalt programozó csapat kreált.  

 

A programozók nagyon jó munkát végeztek a játék dizájnjával. A rajongók és jó pár nagy Gamer (pl: 

Jack (a teljes nevüket nem akarom leírni, mert nem akarunk Copyrightot) vagy Cross) nem bírt vele 

betelni, Jack például több egy órás videót csinált arról, ahogy végigjátszotta. Cross ugyanezen a 

véleményen volt. A pingvinek királya szintén csinált belőle egy sorozatot. Pisti szintén játszott vele, ő 

3 órás livestreamet dobott össze. 

 

Aki esetleg szeretné végignézni, az megteheti szinte a világ összes nyelvén. Jacket ajánlom, nem csak 

ehhez a sorozathoz, hanem Undertale-hez és horrorjátékokhoz is. A BFF-ét, Markot a Freddy’s 

játékok és horror játékokhoz minden mennyiségben ajánlom. Aki esetleg nem hallott volna róluk, a 

nagy Gamerek és vloggerek között, több mint 10 millió feliratkozójuk van. 

 

 

Vodnyánszky Panni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

Kerületünk Erdély területén 

 

Az XVI. kerületi Önkormányzat minden iskolából kiválasztott négy szerencsés nebulót, akik 

díjmentesen kiutazhattak Erdélybe öt napra. Az utazás július negyedikén, hajnali három órakor 

kezdődött az Önkormányzat ajtaja előtt. Mindenki fáradt szemekkel baktatott az utca megvilágított 

homályában. Egy gyors egyeztetés, és mindenki elbúcsúzott szeretetétől egy bőrönd, és némi 

izgalom társaságában. Mindenki máshogy kezdett neki az eleinte 13 órás buszútnak. Valaki 

kávéval indította a napot, más inkább az álmok mezejére lépett, és valaki a többiek kellemes 

nevetésére eszmélt fel. Az út közben egyszer-egyszer tartottunk szünetet, ahol azt éreztük, mintha 

80 évet öregedtünk volna. Viszont a táj, ami elénk tárult, kiengesztelt minket. 

Megérkeztünk a szállásra. Csíkszentmihályra egészen pontosan. A tanárok elrendezték a tanulókat 

szobáikba, és utána igyekeztünk a vacsorához. 

Legtöbbször betekintettünk az erdélyi tanítási rendszerbe vagy átszellemülhettünk a templomok 

díszes falai között.  

Első nap: Lovas kocsin merészkedtünk fel a csodás dimbes-dombos hegyekben.  A látványt egy 

kis sütögetés fűszerezte. Innen az 1000 éves határt néztük meg, ahova 96 lépcsőfok vezetett fel. 

Második nap: Meglátogattuk Csíkszereda legsikeresebb iskoláját. Ezután elkezdett esni az eső. 

Zuhogott, villámlott. Mi ekkor mentünk a Gyilkos tóhoz. Gyönyörű hely, de azért a szűk, 

kanyargós utakon nem hittük volna, hogy megéljük a holnapot. 

Harmadik nap: A kirándulás fénypontja. Ezer Székely leány napja. Ezt egy szabadtéri misével 

indítottuk. Innen felmentünk a tűző napon az ünnepségre. A produkciók lenyűgözőek voltak. Nem 

is gondoltam volna, hogy ilyen sok néptánc fajta létezik a magyaroknál.  

Sajnos nyolcadikán haza kellett jönnünk. A buszút vége felé már mindenki azt tervezte, hogy 

hogyan ápolja majd az itt alakult barátságokat. Nagyon kalandos volt ez az öt nap. Szívesen jönnék 

máskor is. 

 

Készítette:  

Migály Mercédesz 

 

 

  



 
 
 
 

Az iskola története 

 

Az iskola meghatározott életkori szakaszban, a mindkét nemhez tartozó gyermekekkel és 

fiatalkorúakkal való foglalkozásra szorítkozik. A nevelési és oktatási feladatokat tervszerűen és 

folyamatosan ellátó intézmény. Fontos feladata van a személyiség formálásában. Szerepe, feladata 

az utóbbi évtizedekben lényeges változásokon ment át. Egyaránt társadalmi és pedagógiai 

intézmény. Az iskola a család után a legfontosabb szocializációs színtér. 

Az ókorban a köztársasági kor végére, a császárkor elejére megszilárdultak az oktatási rendszer fő 

vonalai. Ekkorra már sok iskola jött létre fizető diákok számára. Ingyenes közoktatásnak csak a 

csírái mutatkoztak helyenként. Az oktatás általában kiterjedt a fiúkra és lányokra is, de nem 

szükségszerűen együtt. 

 Tehetős családok mindennapjaiban az általános gyakorlat az volt, hogy a fiúk és lányok hétéves 

korukban kezdték tanulmányaikat a ludusban, azaz az elemi iskolákban, vagyis 

a magister iskolájában. Ide egy házi rabszolga kísérte őket, aki a házi nevelői posztot is betöltötte, 

vigyázott rájuk, vitte holmijaikat. Az elemi iskolában írni, olvasni, számolni tanultak a gyerekek. 

Fatáblára öntött viaszba nyomták az íróvesszőt, vagy cserépre karcolták a betűket. A matematika 

tanulásához számolótáblát használtak segítségül. A testi fenyítés mindennapos volt. Hazatérve az 

iskolából, a gyerekek a házitanító segítségével ismételgették a feladatokat. 

A középkorban a magyar egyház ősi szervezete és hivatása szerint a pap híveinek nemcsak a lelki 

gondviselője, hanem egyúttal az ifjúságnak tanítója és nevelője is volt. A sötét középkorban a 

tudományokat, s művészeteket csak a zárdák és monostorok csendes lakói művelték; a 

tudományokat, a szép és hasznos ismereteket egyedül a papok terjesztették. Első szent királyaink 

az egyházakat éppen azért látták el oly dús javadalmakkal, hogy a papoknak az ifjúság tanítása 

körül való fáradozásait kellőképp jutalmazzák. Azért is már az Árpád-házi királyok idejében 

minden plébániatemplom mellett iskola is volt, az úgynevezett fárai iskola, melyben a 

hitágazatokon, egyházi éneken s az istentiszteleteknél való segédkezéseken kívül a legáltalánosabb 

ismereteket: az írást és az olvasást is tanították.  

Készítette: Molnár Dániel               



 
 
 
 

Filmek 2018 végére 

Az év elején írtam egy cikket, amiben 4 idei filmet gyűjtöttem össze az alsósoknak. Mivel év vége 

rohamosan közeledik, a filmipar egyre több kicsiknek való ünnepi filmet ad ki, amikből ismét 

összegyűjtöttem párat. A mostani ajánló főleg kicsiknek szól! 😊 

 

Ralph lezúzza a netet: Rontó Ralph 2: Vanellopera és Ralphra egy teljesen új 

világ vár, amikor a játékgépüket rákapcsolják az internetre. Lesz ott minden, mi 

számukra újdonság és tetszetős, hihetetlen mennyiségű új világokat igyekeznek 

bejárni és kipróbálni. 

Bemutató dátuma: 2018. november 21. 

 

A diótörő és a négy birodalom: Clarának csupán egy kulcsra van szüksége. Egy 

kulcsra, aminek nincs párja, mert ez nyitja a dobozt, ami felbecsülhetetlen ajándékot 

rejt néhai édesanyjától. A keresztapja éves ünnepi bálján a kislány egy 

aranyfonálhoz jut, ami elvezeti őt az áhított kulcshoz – s ennek rögvest nyoma is 

vész egy különös, rejtelmes párhuzamos világban. Odaát Clara találkozik egy Philip 

nevű katonával, egy sereg egérrel és három birodalom kormányzóival. Clarának és 

Philipnek az ominózus negyedik birodalom területére kell merészkedniük, amit egy 

zsarnok irányít, hogy visszaszerezzék a kulcsot és visszaállítsák a harmóniát e 

bizonytalan világban.   

Bemutató dátuma: 2018. november 1. 

 

A Grincs: Grincs hűséges kutyájával, Maxszal magányosan éldegél barlangjában. 

A közelben található Kisfalva karácsonyi ünnepélye azonban minden évben 

megzavarja hősünk nyugalmát. Grincs rájön, hogy csupán egy módon biztosíthatja 

a megérdemelt békét: el kell lopnia a karácsonyt.  

Bemutató dátuma: 2018. december 6. 

 

 

Készítette és ajánlja : Labancz Dóra és Varga Adrián 

Marry Poppins Visszatér: A válságtól sújtott Londonban Jane-t, Michael 

Bankst és a férfi három gyermekét felkeresi a karizmatikus Mary Poppins, 

miután a család egy fájó tragédiát szenvedett el. A nő különleges mágikus 

képességeivel és hűséges barátjával, Jackkel az oldalán visszahozza a 

varázslatot a család életébe.  

Bemutató dátuma: 2018. december 27. 

 



 
 
 
 

Családi nap 

Az idei családi napunkat szeptember 22-én tartottuk és 10:00 órakor kezdődött. Volt arcfestés, 

hennakészítés, kosár- és focimérkőzés, élő csocsó, táncbemutató (záró), lufihajtogatás, közlekedési 

pálya és ugráló vár.  

Az arcfestést Ványa néni csinálta Migály Mercivel a 8.A osztályból, és a sok vidám kisgyerek 

különféle mintákkal mehetett haza. A hennát az egyik alsós kisgyerek anyukája készítette. A 

bográcsolásnál minden osztály készíthetett egy finom ételt, és amelyik osztály akart, az 

benevezhetett a versenyre. A foci- és a kosármeccsre egy évfolyamból több csapat is mehetett, de 

egy ember nem lehetett benne két csapatban. Az élő csocsóban nem lehetett előre meg hátra 

mozogni, csak jobbra meg balra, de úgy, hogy a kezünk hozzá volt csatolva egy fém rúdhoz. A 

lufihajtogatáson a gyerekek különféle figurákat kérhettek. A közlekedési pályán segítettek a 

gyerekeknek megtanulni, hogy mit csináljanak a jelzőlámpáknál és a tábláknál, a zárótánc pedig 

akrobatikus Rock and Roll volt. Nagyon izgalmas volt és a gyerekek is nagyon élvezték. 

A nap egyetlen negatívuma a rossz idő volt, ami miatt a kezdés után nem sokkal beszorultunk az 

iskola épületébe. De szerencsére, nagy az intézményünk, így mindenki kényelmesen elfért. 

         Készítette: 

  Baraian Alexandra 

 

Halloween-nap 

A DÖK szervezésében idén egy teljesen új programot csináltunk a diákoknak. Ezt az őszi szünet 

előtti utolsó napon (október 26-án) tartottuk.  

A megnyitó után két feladat várta a felsősöket, az egyik az ehhez kapcsolódó quiz, a másik pedig 

egy filmzene felismerés volt. Az első óra után a szigorú zsűri ellenőrizte a feldíszített 

osztálytermeket. Első helyezett lett az 1.c., második a 4.a., harmadik a 4.b. osztály lett.  

Két szüneten keresztül versengtek az alsósok, majd szintén két szüneten keresztül a felső 

tagozatosok. A feladatok között szerepelt sütőtök görgetés seprűvel, almahalászat, múmia 

öltöztetése, banyakacaj verseny, labirintus és színező. 

Nagy sikert aratott a rémes sütik versenye, ahova rengeteg finom „csúnyaságot” kaptunk. Itt első 

helyezett lett Sebestyén Boróka, második Bóta Zsófia, harmadik holtversenyben Erős Anna és Tóth 

Balázs. 

A játékokban első helyezett lett a 4.b. és az 5.a., második helyezett lett a 4.a. és a 7.b., harmadik 

helyezett lett a 4.b. és a 6.b. 

A délutánt jelmezbemutatóval nyitottuk és a felsősöknek filmnézéssel, pattogatott kukoricával 

zártuk. Kicsik és nagyok élvezték ezt a napot, mindenki boldogan ment az őszi szünetre. 



 
 
 
 

MÚZEUMI NAP 

A múzeumi nap iskolánkban egy olyan esemény, aminek alkalmával az osztályok tanulás helyett 

ellátogatnak valamelyik múzeumba. Így is tanulunk, csak nem a négy fal között ücsörögve. A mi 

osztályunk a Tisza-tavi Ökocentrumban volt. Nagyon sok érdekes dolog figyelhető meg ott, szívből 

ajánlom mindenkinek ezt a helyet. Van egy hatalmas nagy akváriuma rengeteg hallal és vidrával. 

Sőt, nemrégiben egy jópofa játszóház is helyet kapott itt, és van még persze vízi játszótér is. Az 

érdeklődőket egy 50 perces hajókirándulás is várja a Tiszán. 

 

A nyolcadikosok a Terror Házában jártak. Akit érdekel a történelem, feltétlenül látogassa meg ezt 

a múzeumot. 

 

Végezetül javaslom, hogy látogass el a családoddal is valamelyik múzeumba, Budapesten 

számtalan lehetőség közül választhattok, biztosan találtok magatoknak valami érdekeset. 

Tuli Boglárka 



 
 
 
 

Október 6. 

Erről a dátumról bizonyára mindenkinek a 13 aradi vértanú jut eszébe, akiket az 1848-49-es 

szabadságharc leverése után 1849-ben ezen a napon végeztek ki Aradon. 

  

A szabadságharc 1849 tavaszán még nagy magyar győzelmeket hozott, de akkor Ferenc József 

császár Oroszországtól kért segítséget és a két hatalmas haderő legyőzte a megfáradt magyar 

seregeket. 1849. október 6-án a császár súlyos büntetés kiszabásával akarta megüzenni a 

magyaroknak, hogy a birodalmában nem tűr lázadást, így Arad városában 13 bátor és megbecsült 

magyar hazafit végeztek ki aznap. A vértanúk név szerint: Knezich Károly, Nagysándor József, 

Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westenburg Károly, 

Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy, Arisztid, Lázár Vilmos. 

Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost 

is. 

 A magyar kormány 2001-ben visszatérő nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át, a Magyar 

Köztársaság lobogóját félárbocra eresztik, a középületeken meg kell jelennie a gyászlobogónak és 

az iskolákban megemlékezéseket tartanak.  

Készítette: Tuli Boglárka 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Október 23 

Sokak  szemében csillannak meg gondolatok. Valaki a kivágott zászlókat látja maga előtt, 

valakinek meg nagyszülei által mesélt puskaporos történetek csengenek. Az biztos, hogy ez egy 

emlékezetes nap a hazánk történelmében. A történetet ismerjük, így következzen hát a kevésbé 

ismertebb részletek a forradalomról. 

 

Sokan vallják a forradalmat a pestiek harcának a szovjet tankok ellen. De ez nem teljesen igaz.  

Debrecenben kezdődött minden. A feldühödött diáksereg a pártszékházhoz sietett akarataik 

kimondására. Itt Görbe János, a magyar színész elszavalta Petőfi Sándor A nép nevében című 

versét. Nem tartott sokáig, hogy a hazafias hullámok elérjék hazánk fővárosát is. Így nagyon sok 

civil vesztette életét a határőrség sortüze miatt. Október 26-án ráadásul meg két híres várost is 

támadtak. Amíg Miskolcon kilencen, addig Esztergomban húszan vesztették életüket a 

szabadságért. 

Senki sem segített nekünk az ellenállásban. A nyugati országok (többek között az Amerikai 

Egyesült Államok, Nagy-Britannia) tudtak a magyar felkelésről. Nagy-Britannia szeretett volna 

segíteni nekünk, de ebben az időszakban ők is küzdöttek ellenfeleikkel. Azonban Eisenhower (az 

Amerikai Egyesült Államok elnöke) nyílt rádiós beszédében tudatta népével, hogy semmiképpen 

sem kíván segíteni a szovjet megszállás ellen. Így egyenes utat adott a szovjet tankoknak. 

Viszont Elves Presley, a híres sztár felszólalt a magyarok érdekében. A ruhája magyar 

színekben  pompázott a Time Magazin címlapján.  

New York-i emigránsok egy csoportja 1956. november 18-án felment a Szabadság-szoborba és 

amíg a csoport fele a többi turistát lassította, addig Mártonffy István mérnök - akinek a testére volt 

csavarva egy magyar zászló - és néhány társa leverték a Szabadság-szobor fáklyájához vezető szűk 

lépcső lakatját, majd kitűzték a magyar zászlót és a feliratot: „Stop genocide, save Hungary” 

(„Állítsák meg a tömeggyilkosságot, mentsék meg Magyarországot"). 

A forradalom sok-sok titkot rejt még, amit később ti is tudni fogtok.  

Készítette: Migály Mercédesz 

 


