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Kedves Diákok!  

Közeleg a karácsony, az év egyik 

legkedvesebb ünnepe. 

Az adventi időszak mindenki számára a 

szeretetteljes, örömteli készülődés 

pillanatait jelenti. Átjár bennünket a 

karácsonyvárás izgalma: elvarázsolhatnak a 

kivilágított utcák, csábíthatnak a csillogó 

kirakatok, megérint bennünket egy-egy szép 

dallam, izgulunk, hogy vajon mit hoz majd 

nekünk a Jézuska, s hogy tetszik-e majd az 

általunk készített ajándék szüleinknek, 

testvéreinknek, barátainknak. De miközben 

ebben a lázban égünk, ne felejtsük el a 

szívünket is ünnepi fénybe öltöztetni, néha-

néha lelkiismeretvizsgálatot tartani, és egy 

picit lecsendesedni, hogy négy hét múlva, a 

mi bensőnket is átjárhassa a betlehemi 

barlang melegsége. 

Az alábbi történettel kívánunk Nektek és 

szeretteiteknek áldott szép karácsonyt, és 

boldog új évet! 

Kéri Katalin: Ezt látják a karácsonyi angyalok 

Karácsonykor angyalok szállnak át a városok felett, 
belesnek a kéményeken és az ablakokon. Hópelyheken 
utaznak és gomolygó felhőkön. Aranyszínű a hajuk, 
piros az arcuk és fehér habos a ruhájuk. 

Sok-sok angyalka repül, ilyenkor már kora délután 
elindulnak távoli, mesés lakóhelyükről, hogy 
karácsony titkokkal teli, varázslatos 
éjszakáján megérkezzenek az emberekhez. Vannak 

olyan angyalkák, akik az ajándékokat hozzák a 
gyerekeknek, mások egyszerűen csak a vidámságot és 
a szeretetet hozzák. Mialatt ők fenn röpködnek az 
égben, az emberek házaikban a karácsonyi vacsorához 
készülődnek, vagy áhítattal állják körül a fenyőfát. 
 
Sok család van, ahol nem telik pulykasültre és 
kalácsra, az angyalok beröppennek ezekhez a 
családokhoz, és szeretettel erősítik meg az 
emberi szíveket. Ezért érzi mindenki karácsony 
estéjén a nyugalmat és a békességet. 
 
Sok ember van, aki egyedül ünnepel, gyertyát gyújt és 
csillagszórót, és szomorúan gondol szeretteire, akik 
messze kerültek tőle. A karácsonyi angyalkák 
hozzájuk is elmennek, és egy pillanatra legalább 
örömet és mosolyt varázsolnak a magányos emberek 
arcára. 
 

 
 
Ha karácsony estéjén megzörren az ablakotok vagy 
befütyül a szél a kéményeteken, gondoljatok a 
karácsonyi angyalkákra, mert biztosan ők járnak 
közöttetek. Legyetek ti magatok is olyanok, mint az 
angyalok, vigyetek boldogságot nagyszüleiteknek, 
családotoknak. 
 
A szeretethez és békességhez néha nagyon kevés kell. 
Gondoljatok erre, ha kavarognak a karácsonyi 
hópelyhek, de akkor se feledjétek ezt, ha majd meleg 
nyár lesz! 
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Bemutatkozás 

Kedves „Kistelekis” Diákok! 

Nagy szeretettel köszönt Benneteket a 

megújuló online iskolaújságunk 

szerkesztőcsapata, melynek tagjai: Debreceni 

Flóra, Freschl Éva 5.B; Gelencsér Kristóf, 

Pallos Zsombor és Udvardi Ákos 5.C; Herceg 

Fanni és Kókány Fanni, 6.B osztályos 

tanulók. 

Diáklapunkat új köntösbe öltöztettük, és a 

címe egy görög név: „Archipelagos”, ami 

magyarul szigetcsoportot, szigetegyüttest, 

szigetvilágot jelent. Iskolaújságunk tehát a 

SZIGETVILÁG nevet kapta, mert a Teleki 

Blanka Gimnázium Sziget utcai 

Tagintézményének életét kívánja bemutatni.  

A görög szigetvilág Európa bölcsője lett, így a 

mi iskolánk is egy kis SZIGETVILÁG, 

„kulturális bölcső”, mely szép reménnyel 

indítja útra gyermekeit!  

 

Szeretettel köszöntjük tehát minden Kedves 

Olvasónkat, és bízunk abban, hogy elnyeri 

tetszéseteket az Archipelagos, azaz a 

Szigetvilág!  
Csepleő Cecília, felelős tanár 

 

 

 
 

Kedves Kicsik és Nagyok! Az alábbiakban 

olyan cikkeket, beszámolókat, olvashattok, 

amik a közelmúlt eseményeit elevenítik fel. 

Emlékeztek? Mintha csak tegnap kezdődött 

volna el az iskola, most pedig már csak 1 

hónap választ el a félévi értesítő 

megjelenéséig.  

 
 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm 

iskolánk ünnepélyes tanévnyitójának 

minden résztvevőjét! 

 

Kedves Diákok! 

Még biztosan mindannyian a nyári élmények 

hatása alatt álltok, és nem is igen akarjátok 

elhinni, hogy véget ért a hosszú szünet. De 

azért van pár jó dolog is ebben a mai napban, 

mert bizonyára örültök annak, hogy újra 

láthatjátok az ismerős arcokat, a hiányzó 

barátokat, 

osztálytársaitokat. 

Induljon 

számotokra ez az 

új iskolaév 3 

nagyon fontos 

üzenettel, 

mégpedig azért, 

hogy minden 

reggel 

mosolyogva, jó 

érzéssel léphesse 

át tanár és diák 

egyaránt ennek az 

iskolának a 

küszöbét! 

1. Ahogy tavaly is mondtam - Van egy rossz 

hírem, tanulni az idén is kell. Éppen ezért 

kérlek benneteket, engedjétek tanáraitoknak, 

hogy képességeiteket tovább fejlesszék, hiszen 

a ti hozzáállásotokon, jóindulatotokon is múlik, 

hogy figyelem, fegyelem van-e egy tanórán. 

2.Tanulmányaitokban és a sportban legyen 

köztetek tiszta és tisztességes a verseny! 

3. Az osztályaitokban és az iskolában 

kialakult közösségeket pedig ápoljátok, 

erősítsétek!  
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Kívánom, hogy legyen derűs ez az iskola, de 

ugyanakkor rendet is várunk magatok körül 

is és a fejekben is! 

 

Kedves Kicsi Elsősök! 

 

A mai napon Ti vagytok a figyelem 

középpontjában, hisz Ti kezditek meg 

iskolánkban először iskolai tanulmányaitokat! 

Nem ismeretlen számotokra az iskola világa, 

mert az elmúlt tanévben több alkalommal 

bekalandoztátok az iskola épületét. 

A mai naptól a tanulás és játék váltja majd 

egymást. Mindennap történik valami érdekes, 

amit esténként majd szívesen meséltek el 

szüleiteknek, testvéreiteknek, nagyszülőknek. 

 

Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat az 

iskolában, figyeljetek mindig a tanító nénik 

szavaira, hiszen ők is azt szeretnék, ha minél 

hamarabb elvezethetnének benneteket a 

számok, betűk világába. 
Ráczné Kálmán Anikó, Tagintézmény-vezető  

 

 

 
 

A 2016/17-es tanévkezdés nemcsak 

Intézményünk legkisebbjei számára 

jelentett valami új dolognak a kezdetét, 

hanem az iskolánkba érkező új tanároknak 

is. Szerkesztőcsapatunk a szokványos 

kérdéseken kívül igyekeztek más oldalról is 

bemutatni az új pedagógusokat. 

 

 
 

Kedves Évi néni! Ön új tanító néni nálunk, 

és szeretnénk a diákoknak bemutatni Önt. 

Kérjük, engedje meg, hogy majd 

személyesebb dolgokról is „faggathassuk! 

 

- Első kérdésünk tehát az lenne, hogy miért 

pont a tanítói szakot választotta? 

Erdélyi Éva: - Szokványos mondat, de igaz: 1. 

osztályos korom óta pedagógus szerettem 

volna lenni. Én lepődtem meg a legjobban, 

amikor a tanító nénim mesélte nekem. Az a 

gimnázium utolsó éveiben dőlt el, hogy a 

legkisebbekkel szeretnék foglalkozni. A német 

szakhoz lett volna kedvem, de nem volt 

önbizalmam: ”Oda úgysem vesznek fel!” 

(Tényleg nagyon kevés gyereket vettek fel.) 

Alaptalan volt a félelmem, mert a 

tanítóképzőbe a 4. legjobb eredménnyel 

kerültem be. Láng Hugó tanár úrnak 

köszönhetően, a főiskolán, az évfolyamon a 

legjobb voltam matematikából, mert ő 

megtanított bennünket logikusan gondolkodni, 

s az ő szavait idézve: „a problémáktól nem 

megijedni, hanem megoldani azokat”. Célom, 

hogy én is ezt a szellemiséget adjam tovább. 

- Hol, milyen egyetemen végzett, és hol 

tanított eddig? 

E.É.: - Kaposváron végeztem tanító szakon, ezt 

követte a számítástechnika szak megszerzése 

Egerben. Az álmom a gyógypedagógia szak 

elvégzése volt, ez is teljesült Győrben. Ehhez 

szorosan kapcsolódik az inkluzív pedagógia 

tanára egyetemi szak, majd a szakvizsga, 
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amiket a Kodolányi János Főiskolán végeztem 

Budapesten. 

A Vasvári Pál Általános Iskolában kezdtem 

tanítani, majd kis kitérő következett a Váci 

Mihály Szakközépiskolában, ezután 10 évet 

töltöttem a Németh László Általános Iskolában. 

- Ha nem tanár lett volna, milyen más 

foglalkozást választott volna? 

E.É.: - Tulajdonképpen más szóba sem került 

soha. 

- Hogyan érzi magát 

nálunk, milyen 

tapasztalatokat szerzett 

az elmúlt időszakban? 

E.É.:- Nagyon jól érzem 

magam. Különlegesen jó 

csapattal vagyok egész 

nap. Az elsősök nagyon 

hálásak mindenért, sokat 

nevetünk, játszunk. A 

tanító párommal, Detre 

Zsuzsa nénivel úgy 

érzem, mintha évtizedek 

óta ismernénk egymást. 

Az egyik kisfiú azt 

mondta otthon, hogy 

szerinte mi 

unokatestvérek vagyunk. 

A kollégák segítőkészek, 

barátságosak. Tetszik az 

iskola légköre, 

hangulata. Szóval kerek 

itt a világ! 

- Mi a hobbija, mivel foglalkozik a 

szabadidejében legszívesebben? 

E.É.:- Van egy nagy kertem rengeteg virággal, 

veteményessel, gyümölcsfákkal. Itt 

kapcsolódok ki, majd finomakat főzök, 

lekvárokat készítek az általam megtermelt 

zöldségekből, gyümölcsökből. Sokat varrok, 

kézműveskedek. A nyakláncaim szinte mind én 

készítettem. A legújabb hobbim a krémkészítés.  

Kiváló a hajbalzsamom és az ajakírom, de a 

nappali és az éjszakai krémem és a 

szemránckrémem is én készítem.  

Tévét alig nézek, keveset internetezek, 

igyekszem inkább könyveket olvasni, 

előadásokra, hangversenyekre és színházba 

járni. Aktív tagja vagyok a Vox Mirabilis 

kórusnak. 

-Mi volt a kedvenc játéka gyermekkorában? 

E.É.:- Nem tudok egyet kiemelni. Mi még 

nagyon sokat játszottunk otthon az udvaron 

vagy a nagymamámnál 

falun. Egyedül nem 

szerettem, mindig 

társasággal játszottunk: 

fogócskáztunk, 

kidobóztunk, bicajoztunk, 

bújócskáztunk vagy a 

kanálisba dobáltuk a 

köveket, pecáztunk, 

kóbor macskát neveltünk. 

- Mi a kedvenc színe? 

E.É.:- Úgy veszem észre, 

hogy nálam ez „életkor- 

és hangulatfüggő”. 

Mostanában nagyon 

szeretem a pirosat és 

nyáron a fehéret, ami 

számomra is meglepő. 

- Mi a kedvenc virága?  

E.É.:- A gyöngyvirág és 

a kéknefelejcs. Van is 

belőle 2-3 

négyzetméternyi a 

kertemben. 

- Mi a kedvenc étele? 

E.É.:- A székelykáposzta, ahogy anyukám főzi. 

A paradicsomos káposzta, ahogy a menzán 

főzik. A gyros és a palacsinta bárhogy. (Ne 

legyen csípős!) 

- Van-e kedvenc együttese? 

E.É.:- Quimby és a  Coldplay együttesek. 

- Mi a kedvenc könyve, és idézete? 
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E.É.:- Momo, A medvék és én, Kányádi Sándor 

versei. Idézetem:  

                                 (Simon András) 

- Van-e példaképe, s ha igen, miért pont Ő, 

miben szeretne Rá hasonlítani? 

E.É.:- Nem tudok egy személyt említeni, mert 

több ember élete is példa számomra, de 

mindegyik más szempontból.  

- Szokott-e sportolni, s ha igen mit? 

E.É.:- Állandó sport a kertészkedés. Jelenleg 

dinamikus jógára járok.  

- Milyen fontos üzenete lenne a gyerekek 

számára, amit lelki útravalóként a szívükbe 

vésne? 
E.É.:- Próbálják meg mindenben a jót 

megtalálni, tanuljanak meg küzdeni és 

csendben lenni, önmagukra figyelni. 

 

 
 

- Kedves Tanárnő! Meséljen egy kicsit a 

pályájának indulásáról! 

Csomós Ildikó: - Már az általános iskolában és 

a gimnáziumban is 

szerettem az ének-zenét és 

a magyart, középiskolában 

is ének-zene tagozaton 

tanultam tovább, illetve 

magyar fakultációt 

választottam mellé. Ezek 

után nem volt kérdés 

számomra, hogy mely tantárgyakat választom 

az egyetemen továbbtanulási célul. 

- Hol, milyen egyetemen végzett, és hol 

tanított eddig? 

Cs . I.: - A Nyíregyházi Egyetemen végeztem, s 

korábban a tiszalöki Teleki Blanka 

Gimnáziumban, a tiszavasvári Magiszter 

Alapítványi Általános Iskolában és 

Szakiskolában, illetve a nyíregyházi Türr 

István Képző és Kutató Intézetben tanítottam 

ének-zene és magyar nyelv és irodalom 

tantárgyakat. 

- Ha nem tanár lett volna, milyen más 

foglalkozást választott volna?  
Cs. I.: - Sebész orvos vagy építészmérnök 

foglalkozást választottam volna. 

- Hogyan érzi magát nálunk, milyen 

tapasztalatokat szerzett az elmúlt 

időszakban? 

Cs. I.: - Nagyon jól érzem magam akár a 

tantestületben, akár a gyerekek között is. Úgy 

gondolom, hogy szakmailag folyamatosan 

fejlődök, illetve a diákok lelkesedése, 

szorgalma engem is arra sarkall, hogy minél 

játékosabb, élvezetesebb, diák-közeli tanórákat 

tartsak nekik, melyben ők is aktív szereplőkként 

így részt vesznek.  

- Mi a hobbija, mivel foglalkozik a 

szabadidejében legszívesebben? 

Cs.I.: - Legszívesebben zongorázok, 

kirándulok, illetve más városokba, országokba 

látogatok el. 

- Mi volt a kedvenc játéka 

gyermekkorában? 

Cs. I.: - A sakk, a dominó, a puzzle és a 

labdajátékok 

(kézilabda, 

röplabda). 

- Mi a 

kedvenc 

színe? 

Cs. I.: - A 

zöld. 
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- Mi a kedvenc 

virága?  

Cs. I.: - Minden 

virágot szeretek, 

különösebben nincs 

kedvencem. 

- Mi a kedvenc 

étele? 

Cs. I.: - Nincs 

kedvenc ételem, 

kizárólag a mákos és 

a májas ételeket nem 

szeretem. 

- Van-e kedvenc együttese? 

Cs. I.: - Kedvenc együttesem nincs, viszont 

mindig vannak újabbnál újabb kedvenc zenéim. 

- Mi a kedvenc könyve, és idézete? 

Cs. I.: - Egyik kedvenc idézetem: „Ahol akarat 

van, ott út is van.” (közmondás). Két kedvenc 

könyvem: Emily Brontё: Üvöltő szelek és 

Dante: Isteni színjáték. 

- Van-e példaképe, s ha igen, miért pont Ő, 

miben szeretne Rá hasonlítani? 

Cs. I.: - A szüleim a példaképeim. Ők arra 

tanítottak, hogy sose adjam fel az álmaimat, 

céljaimat, s mindig a boldogságot keressem. 

- Szokott-e sportolni, s ha igen mit? 

Cs. I.: - Igen, rendszeresen úszok. 

- Milyen fontos üzenete lenne a gyerekek 

számára, amit lelki útravalóként a szívükbe 

vésne?  
Cs.I.: - Magadért tanulj, ne másért! Ha terveid 

vannak, egyszerűen tűzd ki a céljaidat, és 

cselekedj! Sem akadályok, sem nehézségek, 

sem más 

emberek nem 

állíthatnak meg. 

Csak saját 

magad 

állíthatod meg 

magadat.   

 
 

- Kedves Tanár úr! Meséljen egy kicsit 

arról, mi indította arra, hogy ezt a pályát 

válassza?  

Kurucz Tamás: - Már általános iskolás 

koromban is nagyon szerettem az idegen 

nyelvet. Igaz, akkor németet tanultam, de 

emellett önállóan belekezdtem az angol nyelv 

tanulásába. Az utóbbi jobban a szívemhez nőtt, 

mely köszönhető kiváló középiskolai 

tanáraimnak. Továbbá motivált az is, hogy 

majd egyszer felnőttként eljuthassak angol 

nyelvterületen élő rokonaimhoz.  

- Hol, milyen egyetemen végzett, és hol 

tanított eddig? 

K.T.: - A 

veszprémi 

Pannon 

Egyetemen 

végeztem. 

Középiskolákban 

tanítottam.  

- Ha nem tanár 

lett volna, 

milyen más 

foglalkozást 

választott 

volna? 

K.T.: - Nem 

választottam 

volna mást. Már gyerekkoromban tudtam, 

hogy tanár akarok lenni.  

- Hogyan érzi magát nálunk, milyen 

tapasztalatokat szerzett az elmúlt 

időszakban? 

K.T.: - Örömmel lépek be az iskolába. Sok 

szeretetet, támogatást, segítséget kapok.  

- Mi a hobbija, mivel foglalkozik a 

szabadidejében legszívesebben? 
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K.T.: - Rengeteg időt töltök a szabadban. 

Tavasszal és nyáron kertészkedem. A kemény 

fizikai munkát ellensúlyozom állandó úszással 

és kerékpározással. Szeretek kreatív és nagyon 

aprólékos munkát is végezni, ami nálam a 

cukrászkodást jelenti.   

- Mi volt a kedvenc játéka 

gyermekkorában? 

K.T.: -  Lego. 

- Mi a kedvenc színe? 

K.T.: - Kék. 

- Mi a kedvenc virága?  

K.T.: - A citromsárga virágokat szeretem. 

- Mi a kedvenc étele? 

K.T.: - Egyértelműen a sütemények.   

 
- Van-e kedvenc együttese? 

K.T.: - Igen, az Eagles. Szívesen hallgatok 

indián zenét is.  

- Mi a kedvenc könyve, és idézete? 

K.T.: -  John Steinbeck: Egerek és emberek 

Kedvenc idézetem: „Mindig emlékezz arra, 

hogy a szép szavak nem mindig igazak, s az 

igaz szavak nem mindig szépek.” /Jókai Mór/ 

- Van-e példaképe, s ha igen, miért pont Ő, 

miben szeretne Rá hasonlítani? 

K.T.: - A szüleim, akik mindig megfelelő mintát 

adtak az élet minden területén.  

- Szokott-e sportolni, s ha igen mit? 

K.T.: - Úszom és kerékpározom.  

- Milyen fontos üzenete lenne a gyerekek 

számára, amit lelki útravalóként a szívükbe 

vésne?  

K.T.: - Mindig 

adj értelmet a 

napjaidnak; 

az életednek. 

Élvezz ki 

minden 

pillanatot, élj meg minden percet, bátran menj 

az álmaid után. Szeress, nevess, és add azt 

másoknak, ami a szívedben van.  Tegyél meg 

mindent, hogy jól érezd magad a bőrödben!  

 

 

5 PERC nyáR…  

A hosszúra nyúlt hideg téli estéken szívesen 

emlékezünk vissza a szép nyári időszakra, a 

nyaralás kedves élményeire. Most néhány 

tábori beszámoló alapján mi is ezt tesszük, 

és „egy csepp nyárt” repítünk az 

újságolvasóink életébe. 

 

Kalandok a mindszentkállai  

iskolai táborban 

 

Nagyon vártuk az augusztust, mert táborozni 

mentünk. Több járművel jutottunk 



 

  ἀρχιπέλαγος 
„ARCHIPELAGOS”-SZIGETVILÁG 

A SZÉKES  FEHÉRVÁRI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 
ISKOLAÚJSÁGJA 

1. évfolyam, 1. szám 

„ARCHIPELAGOS”-SZIGETVILÁG 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 

ISKOLAÚJSÁGJA 
 

 
 

Mindszentkállára. A vonaton már ismerősként 

üdvözöltük egymást, hiszen négyen is 

jelentkeztünk az osztályból. A Balatonhoz érve 

hajóra szálltunk, majd buszozás után érkeztünk 

a faluba. 

Innen zuhogó esőben gyalogoltunk a 

táborhelyre. Mindenki bőrig ázott, de nekünk 

már ez is 

nagyon 

tetszett.  

A 2. napon 

fürödtünk a 

Balatonban, 

majd a 

következő 

napokban 

különböző 

programokon 

vehettünk 

részt: kürtös-

kalácsot 

sütöttünk, 

amit meg is 

ettünk.  

Számhábo-rúztunk: a fiúk a lányok ellen, és az 

eredmény döntetlen lett! 

Éjszaka pedig a 

csillagokat is megnéztük 

az égen.  

Egyik nap a tábor 

remetéje elrabolta Kati 

nénit.  

Elhatároztuk, hogy 

kiszabadítjuk, és az 

akciónk sikeresnek is 

bizonyult. Kiderült, hogy 

a remete nem is remete, 

hanem a Lajos bácsi, a 

táborvezetőnk. Nagyon ijesztő volt, de remekül 

szórakoztunk.   

Neked is ajánljuk az iskolai tábort, mert 

szuper volt!  

 
Ludmann Zsombor, Janus Demeter, Firnicz 

Zalán, Schmidt Hanna Barbara 4.A osztályos 

tanulók 

 
Nekem az tetszett a nyári táborban, amikor 

fociztunk. Elég mini kapuk voltak, ezért 

sokszor rúgtunk mellé, vagy fölé. A pálya is 

kicsi volt, de jól éreztük magunkat. Ennek a 

játéknak az volt a lényeges, hogy a fiúknál 

vagy a lányoknál legyen a labda. Nagyon sokat 

nevettünk és csobbantunk!  
Theisz Nándor, 4.B 

 
Augusztus közepén 

felejthetetlen hetet 

töltöttünk 

Mindszentkállán. A 

tábori élmények közül az 

tetszett a legjobban, 

amikor csapatokban 

sétáltunk a faluban és 

különféle kérdésekre 

válaszoltunk. A program 

akkor vált igazán 

izgalmassá, amikor eltévedtünk. Egy fehér 

házat kerestünk kutyával. Mivel nem találtunk 

ilyet, rájöttünk, hogy rossz helyen vagyunk. 

Végül a térkép segítségével megtaláltuk a 
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keresett házat. Remek hangulatban töltöttük el 

ezt a napot is!                      

Molnár Milán, 4.B 

 
Nekem tetszett a táborban, hogy sokat 

fociztunk, és Kati néni is velünk játszott. 

 
A strandolás is tetszett nekem. Nagyon szép 

volt az a ház, ahol laktunk, és a kert is nagyon 

nagy volt. Amikor az eget néztük este nagyon 

sok csillag ragyogott az égen. A Marsot, és 

sarkcsillagot is láttuk.         

Kertai Levente, 4.B 

 
Hittan tábor 

Július elején egy hittantáborban vehettünk 

részt. Ez a tábor öt napig tartott. 

Vasárnap reggel indultunk busszal 

Székesfehérvár-ról Zebegénybe. Ott játékos 

formában megismer-kedtünk egymással. 

Ellátogattunk a 

Hajós 

Múzeumba, 

ahol sok, 

különleges 

dolgot néztünk 

meg a 

hajózással 

kapcsolatban. Nekem nagyon tetszett ez a 

múzeum.  

Utána a helyi 

templomban vettünk 

részt egy szentmisén, 

ahol csak mi voltunk 

jelen. Innen a szálláshoz 

mentünk, és elfoglaltuk a 

szobáinkat. Hétfőn egy kb.20 km-es túra várt 

ránk. Felsétáltunk a Csóványoshoz, amely 

Börzsöny legmagasabb pontja. Mindenki 

nagyon elfáradt. 

 
Másnap a visegrádi várba mentünk a 

következőképpen: Királyrétről kisvonattal 

utaztunk Kismarosra, onnan vonattal tettük 

meg az utat Nagymarosra, végül pedig 

komppal jutottunk át a Duna másik oldalára, 

Visegrádra. Felmentünk a várba, ahonnét be 

lehetett látni a Dunakanyart. Gyönyörű látvány 

volt. Visegrádon bobozni is voltunk, ami 

igazán remek élmény volt. Egy fagyizás után 

ugyanazon az útvonalon jutottunk haza, ahogy 

jöttünk. Éjszaka a nagyobbak éjszakai túrán 

vehettek részt. Szerdán öt csoportba osztottak 

bennünket. Minden csapat kapott egy térképet, 

aminek segítségével tájékozódnunk kellett az 

erdőben. Nyolc állomás volt, különböző 

feladatokkal. Csodaszép volt az erdő, ahogyan 

a fák lombjai között besütött a nap.  

A második állomáson volt egy gyönyörű tó, 

ahol békák és teknősök is voltak a parton. 
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Este minden csoport előadást tartott a 

tábortűznél, majd énekeltünk és játszottunk. 

 
Utolsó nap mindenki kapott valami díjat, pl. 

Dorka és én a legszebb szoba díjat kaptuk meg. 

A díjkiosztó után egy solymász tartott nekünk 

előadást, majd ebéd után indultunk haza. 

Ez volt életem egyik legjobb, 

legemlékezetesebb, és legélménydúsabb 

tábora. Alig várom már, hogy jövőre is 

elmehessek! 

Frank Fruzsina, 6.B 

 

 
Madarásztábor 

 
Idén nyáron madarásztáborban voltam.  Az 

első nap kimentünk Dinnyésre, a pusztára. 

Felállítottuk a sátrakat, és elmentünk megnézni 

a hálókat, amibe a madarakat fogtuk. Találtunk 

öt barkóscinkét, két 

guvatot, három 

kékcinkét, és nyolc 

barátposzátot. 

Elvittük őket 

meggyűrűzni, de ezt 

a folyamatot csak a 

madarász végezhette el. Este tábortüzet 

gyújtottunk, és ott mutatkoztunk be egymásnak. 

Másnap reggel azzal a hírrel fogadtak minket, 

hogy találtak egy teljes vedlésben lévő guvatot. 

Azt mondták, az sem biztos, hogy túléli. 

Délután elmentünk a 

mocsárba csónakkal 

madárfiókákat gyűrűzni. 

Szerdán az ezüstfa 

ritkításban vettünk részt, 

mert nagyon elszaporodott 

a környéken. Később egy 

galambot etettünk, akit Pepinek neveztünk el, s 

végül haza is vittünk magunkkal.  

Nagyon jól éreztem magam ebben a táborban. 

Molnár Zsófia, 6.B 

 

Kirándulás a Sobri Jóska 

Kalandparkba 
 

Az iskolában megnyertünk egy versenyt, ezért 

el tudtunk menni a Sobri Jóska Kalandparkba. 

Irtó jó volt az egész nap. Boboztunk, 

fánkcsúszdáztunk és drótkötálpályáztunk is.  
Csilléry Kata Boróka,4.A 

 

Busszal utaztunk. Beszélgettünk, harsogtunk. 

De ez csak a kezdet volt. 

A játékok nagyon sokszínűek voltak. Sokat ki 

is próbáltunk.  

A hófánk egy olyan csúszda volt, ami vagy 

tóba, vagy száraz területre érkezik. A bobot 

már te is ismerheted. Egy műanyag autó, ami a 

sínen csúszik. Akár 40 km/h-val is mehet. Az 

ugrálóvárban nagyokat lehet ugrálni és 

szaltózni. A komp egy fából készült tutaj, amit 

te tudsz vezetni. 



 

  ἀρχιπέλαγος 
„ARCHIPELAGOS”-SZIGETVILÁG 

A SZÉKES  FEHÉRVÁRI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 
ISKOLAÚJSÁGJA 

1. évfolyam, 1. szám 

„ARCHIPELAGOS”-SZIGETVILÁG 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 

ISKOLAÚJSÁGJA 
 

 
 

Nekem a 

kötélpálya 

tetszett a 

legjobban. A 

kötélpálya 

kicsiknek és 

nagyoknak 

egyaránt 

szórakozás. 

  Ajánlom, hogy 

menjetek el erre 

a szuper helyre! 

    Ruff Lara Anna és Danka Villő Kincs, 4.A 

 

 

„2016 Legmobilisabb osztálya” 

Az Európai Mobilitási Hét Autómentes 

Napjának 

alkalmából 

meghirdetett 

„Legmobilisabb 

osztály” 

versenyén a mi 

iskolánk is 

képviselte magát a DÖK szervezése által. 

Lehetett gumiabroncsot festeni, kerekesszéket 

használni, és ki lehetett próbálni a 

biciklikölcsönzőt. Volt egy közös program, 

amin az összes ott lévő osztály részt vett. Az 

volt a feladat, hogy az általunk hozott 

eszközökkel (bicikli, roller, gördeszka, stb.) 

tegyünk két kört az erre az alkalomra lezárt 

Várkörúton. Mivel elég sok eszközt vittünk 

magunkkal, mi 

nyertük a harmadik 

legmobilisebb 

osztály címet, és 

egy tortát. 
 Én nagyon jól 

éreztem magam 

ezen a programon, 

mert ez a program 

egyben csapatépítő 

tréning is volt a 

DÖK képviselői 

számára. 

 
Kókány Fanni, 6.B 

 

"SZIGETI VESZEDELEM" 

Történelmi témanap a telekiseknél 

 
A Teleki Blanka Gimnázium és Általános 

Iskola Sziget utcai 

tagintézménye Szigeti 

veszedelem, avagy 

hatosok a török 

korban címmel 

történelmi témanapot 

tartott, melynek 

keretében a pedagógusok számos történelmi 

programmal készültek. 

A szigetvári ostrom 450. évfordulója 

alkalmából a tanulók megismerkedhettek a 

török korral, és a végvári vitézek életével 

is.  
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 Az osztályok között 

csapatversenyt rendeztek, 

melynek keretén belül a belváros 

török kori emlékhelyeinél 

mérhették össze a tudásukat a 

gyerekek, majd az iskolában 

rendhagyó történelem, magyar és 

matematika órákon vehettek részt 

a diákok, ahol természetesen a 

törökvilággal kapcsolatos feladatokat kellett 

megoldaniuk 

egyénileg, vagy 

csoportosan. A 

testnevelés órán 

különböző 

ügyességi 

feladatokon 

vehettek részt: 

kipróbálhatták 

magukat a 

falmászásban, 

íjászkodásban, és egy 

várostromban is. 

A török kor felidézésében 

nagy szerepet játszott az, 

hogy az aulában török zene 

szólt, és egy teaház is 

megnyitotta kapuit 

ideiglenesen, valamint egy 

török sátor (és benne a szultán) is várta a lelkes 

érdeklődőket.  

Az osztályok 

közötti verseny 

egyik feladata 

az volt, hogy 

készítsék el a 

Szigetvár 

alaprajzát, így 

az erre 

látogatók megcsodálhatták a szebbnél szebb 

alkotásokat is.  

Egy tárolóban különböző 

törökökre jellemző tárgyakat is 

megcsodálhattunk, valamint egy 

bábu segítségével egy-egy fotó 

erejéig mi is törökökké válhat-

tunk. A nap vendége a Magyar 

Királyi Kardforgatók Rendje volt, 

akik fegyverismertetőt és 

bemutatót tartottak, Vidermann 

Csaba Fejér Megyei Prima-fődíjas rend-

kapitány 

vezetésével. 

 

 

Az alsó 

tagozatos 

tanulók a 

tulipán-

hagymát 

ültettek, majd játékos akadályversenyen vettek 

részt. 

A témanapot egy törökkori 

ruhabemutató zárta, ahol minden 

osztályból felvonultak az akkori 

viseletet megjelenítő diákok, akik 

hatalmas sikert arattak a néző-

közönség előtt. 

 

A felvonulás végén került sor az 

osztályok közötti verseny, a 

makett verseny, valamint a török 

kori sütemények versenyének eredmény-

hirdetésére, 

ahol a 

legszeren-

csésebb 

osztályok 

tortát kaptak, 

illetve egy 

mozizásra 

lehetőséget. 

(Cs.C.) 
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A vetélkedőről dióhéjban… 

Ezt a vetélkedőt azért rendezték meg, hogy 

megemlékezzünk a magyarországi török 

megszállásról. Csapatokban versenyeztünk, 

az osztályból négyen indultunk. A vetélkedő 

anyagát előre megkaptuk, amit meg kellett 

tanulni. 

Az iskolából indultunk egy gimnazista 

kíséretében, aki elvezetett minket az öt 

különböző állomásra. 

Az első állomás a 

Szent Anna 

kápolnánál volt, ahol 

egy keresztrejtvényt 

kellett megoldanunk. 

Ezután a királyi 

sírokhoz mentünk, 

ahol egy várról 

kellett képet 

kiraknunk, továbbá 

egy adott szövegből 

ki kellett találni, 

hogy melyik várról 

van szó, és a végén a 

nagy Magyarország 

térképén be kellett 

jelölni, ezeknek a 

váraknak a helyét. A 

harmadik állomás a 

ligetben Wathay 

Ferenc várkapitány 

szobránál volt. Itt 

mondatokat kellett 

kiegészíteni a 

megadott szavakkal. 

A negyedik állomás a 

Várkapu utcában a 

Varkocs György 

szobornál volt, ahol 

különböző kérdésekre 

kellett választ 

adnunk. 

Az utolsó állomás a 

Török udvarnál volt, 

ahol török épületeket kellett felismerni. 

Szerintem a csapatunk ügyesen szerepelt, de 

ahhoz, hogy jövőre benne legyünk az első 3 

csapatban, jövőre többet kell tanulnunk! 

Nagyon jól éreztem magam a vetélkedőn, 

örülök, hogy részt vettem rajta, és jövőre is 

szívesen fogok jelentkezni a csapatversenyre. 

Pance Benedek Bendegúz, 5.B 

 

 
Október 1. A zene világnapja 

,,Mi is az a zene? Ez a kérdés órákon át foglal-

koztatott mielőtt múlt éjjel nyugovóra tértem. Maga 

a zene 

létezése is 

csodá-

latos 

dolog. A 

gondolat 

és a 

tünemé-

nyek 

között 

elterülő birodalom.”  

                                                          Heinrich Heine 

 Október elseje a zene világnapja, ebből az 

alkalomból országszerte rendeznek 
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koncerteket, és tartanak versenyeket. Ezen 

a napon emlékezünk meg a zeneművészet 

legnagyobb alakjaira is. 

A mi iskolánk is megemlékezett erről a jeles 

napról egy rövid zenei összeállítással, melyet 

az aulában tekinthettünk meg. 

 
A zene az ember legősibb kifejezési formája. 

Még írni és olvasni sem tudott az ember, 

amikor kialakult a hang. A zene világnapján 

gondoljunk azokra, akik énekelnek, 

hangszereken játszanak, és muzsikájuk által 

szebbé teszik a mi életünket is! 

 

                Könnyűzenei ajánló 
 

 5 Seconds Of Summer ismert nevén 5SOS. 

Egy ausztrál pop rock és pop punk együttes, 

ami Sydneyben alakult 2011-ben. 

Tagjai: Luke Hemmings, Michel Clifford,  

Calum Hood, Asthon Irwin 

Albumok: Sounds Good Feels, Live SOS , 

Some    where New, Unplugged, She’s Kinda 

Hot, She looks So perfect, Dont’t Stop, 

Amnesia, Good Girls. 

Történetük: Először a YouTube-ra töltötték 

fel saját feldolgozásaikat, majd a későbbiekben 

hírnevüket a One Direction nevezetű banda 

felkérése hozta meg. Az együttest fiúbandaként 

tartották számon, bár ők ezzel nem értettek 

egyet.  

Zenéjüket a 

nagyobb 

korosztálynak(10-

10+) és azoknak 

ajánlom, akik 

jobban húzódnak 

a rock műfaj felé. 

Kedvenc dalaim 

tőlük a 

nemrégiben 

megjelent Girls 

Talk Boys című 

zenéjük.  

Azért tetszik ez a zenei műfaj, mert ha netán 

szomorú és lehangolt vagyok, akkor is 

találhatok valamilyen jó számot a repertoárjuk 

közül, de ez ellentétes esetben is igaz: szívesen 

hallgatom a zenéiket, ha pörgős és boldog is 

vagyok. 

 

Komolyzenei ajánló 
 

 Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a Békés 

Megyei Szimfonikus Zenekart, 

melyet 1959-ben hozták létre. A zenekar 

működtetője a Békéscsabai Jókai Színház.  

Története:1959 őszén alapította meg Sárhelyi 

Jenő. A zenekar első karmestereként irányította 

az iskola felsőbb évfolyamjaiból amatőr 

zenészeket. A házi hangversenyek után 1960-

tól rendszeresen szerepeltek. Nagyobb hírnévre 

1971-ben 

tettek 

szert. Az 

együttes 

neve 2008 

május 19-

én 

változott 

meg. 

Ezt a 

zenei műfajt a felsőbb korosztálynak ajánlom, 

akik szívesen hallgatnak nyugalmas zenét. 



 

  ἀρχιπέλαγος 
„ARCHIPELAGOS”-SZIGETVILÁG 

A SZÉKES  FEHÉRVÁRI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 
ISKOLAÚJSÁGJA 

1. évfolyam, 1. szám 

„ARCHIPELAGOS”-SZIGETVILÁG 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 

ISKOLAÚJSÁGJA 
 

 
 

Először anyukám hívta fel a figyelmemet erre 

a szimfonikus zenekarra, ezután néztem bele 

az együttes leírásába, majd hallgattam meg 

zenéjüket. Különösen tetszett a zenekarban 

lévő sok hegedűs. Az egyik kedvencem a  

Mendelssohn e-moll hegedűverseny 3. tétele. 

Herceg Fanni, 6.B 

 

Október 1.  

Az idősek világnapja  
Miért fontos az idősek tisztelete? 

 

 
 

Óbecsei István: Szeressétek az öregeket! 
 
Szeressétek az öregeket! 
Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az 
öregeket. 
A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó 
anyákat, 
A ráncos és eres kezeket, az elszürkült, sápadt 
szemeket. 
Én nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az 
öregeket! 
Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok 
meg a ráncos kezeket, 
Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik 
szeretetet...... 

Szenvedtek ők már eleget! a vigasztalójuk 
legyetek! 
Én nagyon szépen kérlek titeket: szeressétek az 
öregeket! 
Ne tegyétek őket szűk odukba, ne zárjátok őket 
otthonokba. 
Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg 
bánatukat. 
Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen 
számukra mosolyotok. 
Én nagyon szépen kérlek titeket: szeressétek az 
öregeket! 
Ők is küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek. 
Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak 
legyetek. 
Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük 
ültetett. 
Ezért kérlek titeket: Szeressétek az öregeket! 
S ha majd az örök Szeretet elhívja őket 
közületek, 
Ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd 
öregek. 
S mindazt, amit nekik tettetek, azt adják nektek 
a gyerekek. 
Azért előre intelek titeket: Szeressétek az 
öregeket! 

Az alábbi összeállításban az 5.C 

osztályos tanulók gondolatait idézzük fel 

azzal kapcsolatban, hogy vajon, miért is  

fontos az idős emberek tisztelete? 

„Az én véleményem az, hogy az idősek 

bölcsebbek, okosabbak, mint a mai fiatalok… 

Az idősek olyanok, mint a könyvek: nagyon 

sok értékes információt tartogatnak magukban. 

Még az is lehetséges, hogy csak egy családi 

receptet őriznek, hogy ha eljön az idő, 

továbbadják generációról generációra.”  

Nemes Kitti, 5.C 
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Az idős emberek nagy tiszteletet érdemelnek, 

már csak azért is, mert sokkal régebb óta élnek 

ezen a világon, 

mint mi. 

Ők nagyon 

sokat 

dolgoztak a 

régi időkben, 

átélték a 

világháborút 

is, s 

mindeközben 

felnevelték a 

gyermekeiket 

is. 

Ők más szemmel látják a világot, mint mi, 

vagy a szüleink. Az idősebbek már lassabban 

mozognak, nehezebben megy nekik minden, 

ezért fontos, hogy mi fiatalok, nagy 

türelemmel legyünk feléjük. 

Nekem nagyon jó érzés az, amikor a 

nagypapámmal beszélgetek, mert nagyon sok 

érdekes dolgot mesél a fiatalkoráról, és a régi 

időkről. 

Mesél nekem arról az időről, amikor még az ő 

apukája katona volt, és az anyukája pedig 

ápolónő. Mesél a saját gyermekkoráról is, amit 

Beloiannisban töltött, és én mindig csodálattal 

hallgatom őt.  

Nekünk fiataloknak, nagy szükségünk van az 

idősebbek tapasztalataira, hiszen 

bölcsességükkel sokat segíthetnek nekünk. 

Szerencsések vagyunk, hogy az ő elbeszéléseik 

alapján megőrizhetjük a történelmünket és a 

hagyományainkat. 

Szideropulosz Jorgosz, 5.C 

 

Az idős embereket tisztelni kell és segíteni, és 

nem szabad elfelejtenünk, hogy nekik is 

köszönthetjük az életünket. 

Ha szakítasz rá időt, é beszélgetsz a 

nagyszüleiddel, akkor sok érdekes dolgot 

tudhatsz meg a múlt eseményeiről.. Ők el 

tudják mondani nekünk, hogy mit ne 

csináljunk rosszul, hogy ne kövessük el 

ugyanazokat a hibákat, amelyeket esetleg ők 

elkövettek. 

Ha az idős emberek nehezebben járnak, 

lassabban beszélnek, és feledékennyé válnak, 

se nevessük ki őket, hanem inkább segítsünk 

nekik! 

És ne felejtsük el, hogy egyszer mi is meg 

fogunk öregedni, és nekünk is jól esne, ha 

valaki meghallgatna és segítene rajtunk! 

Bicskei Fanni, 5.C 

 

Október 4. Az állatok világnapja 

 
„Az állatok érezni, szenvedni, és örülni képes 
élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük 
biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége.” 

 

Az elhagyott kutya története 

 
Történetem kölyökkoromban kezdődött. Egy 

út szélén vártam, hogy visszajöjjön értem a 

gazdám. 

A járművek csak jöttek-mentek, de az ismerős 

autó csak nem jött. 

Éhes és szomjas voltam, de leginkább 

szomorú. Egyszercsak megállt egy autó, és 

kedves emberek simogatták meg a fejemet. 

Meleg pléddel betakartak, és elvittek az 

otthonukba. Megitattak, megetettek, és meg is 
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fürdettek. A következő napok játékosan teltek. 

Hamarosan saját kuckóm és játékom is lett. A 

gazdim a Tappancs nevet adta nekem. Az idő 

múlásával egyre jobban kötődtünk egymáshoz. 

Már öreg kutya vagyok, de hálás vagyok neki, 

hogy magához vett! 

Gáspár Dominik, 5.C  

 
Az állatokat védeni és óvni kell! 

 
Véleményem szerint nagyon fontos az állatok 

védelme! Ennek érdekében az egyik legjobb 

cselekedet az állatmenhelyek létrehozása volt. 

A sorsukra hagyott kisállatokat ide hozzák, és 

ismét gondozni kezdik őket. Amint épek és 

egészségesek lesznek, már csak a tökéletes 

gazdára várnak. Akik szívesen vállalkoznak 

erre a nemes feladatra, azok ingyen elvihetik a 

kiválasztott kisállatot (habár adományt illik 

adni!). 

 

Mindenekelőtt azonban azt gondoljad át 

alaposan, hogy biztos kell-e neked a kis 

kedvenc, nehogy benned is csalódnia kelljen!  

Ha örökbe fogadsz egy állatot, biztos lehetsz 

benne, hogy egész hátralévő életében hálás 

lesz neked ezért a tettedért.  

 

Amint lesz rá lehetőségem, én is örökbe fogok 

fogadni egy kisállatot, és feltétlenül egy 

menhelyről szeretném majd elvinni! 

 

Kranabeth Panna Gréta, 5.B 

Október 6. 

Az aradi vértanúk emléknapja 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Farkas Anna: Aradi vértanúk 

Szomorú őszi nap 
1849. október hat! 
A szabadságharc 
tizenhárom hősét 
az aradi várnak 
börtönébe vitték. 

 
Nagy volt őszinte hitük, 
s fűtötte égő reményük. 

Szabadságért küzdöttek, 
most ezért bűnhődtek! 

Hamis vádak záporoztak, 
mit hóhérjaik felsoroltak. 

 
Őszi hűvös szomorú éjszaka 

a mártírok végzetes évszakja. 
Hősökként éltek és haltak, 

népükre büszkeséget hagytak. 
Csillagként ragyognak az égen, 

emlékük örökké fénylik az éjben! 
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Október 23.  

 
Mit jelent az 1956-os forradalom? Azt 

jelenti, hogy büszke vagyok azokra a 

hősökre, akik vérüket adták a hazájukért 

Magyarországon! 

Udvardy Ákos, 5.C 

 

1956. október 23-án forradalom 

volt Magyarországon. Az 

események a pesti diákság 

tüntetésével kezdődtek el: az 

emberek fellázadtak az elnyomó 

hatalom, és az ország területén 

lévő szovjet csapok ellen. A 

forradalmat végül a többszörös 

túlerőben lévő szovjet 

tankhadosztályok fojtották vérbe.  

 

Ha valaki megkérdezné tőlem, 

hogy mit tanítottak meg nekünk 

56 hősei, én azt válaszolnám, 

hogy megtanítottak arra, hogy 

soha ne adjuk fel a küzdelmet, és 

legyünk mindig bátrak, és 

merjünk kiállni a haza védelmére! Számomra a 

bátorság és a hazaszeretet szimbólumai az 56-

os hősök!  

Sántha Gergely, 5.C 

 

Az én papám átélte az 

1956-os forradalmat 

gyerekként. A vele 

megtörtént eseményt 

szeretném most elmesélni 

nektek. 

A nagypapám a 

forradalom idején még 

csak 5 éves volt, és a 

Gyümölcs utcában 

laktak. A Budai út és a 

környéke –  így a 

Gyümölcs 

utca is-, a 

forradalom 

helyszíne 

volt 

Székes-

fehérváron.  

A papám 

édesapját – aki már katonaviselt 

volt -, a forradalom idején Pesten 

operálták. Távollétében a család 

nagyon félt a lövésektől. 

Mikor édesapjuk hazatért Pestről, 

nyugtatgatta őket, hogy ezek a 

lövések nem veszélyesek. A papám 

az édesanyjával látogatóba indult a 

mostani Szent Imre Általános 

Iskolába. A kereszteződésben egy 

orosz tank állt. A papám a 

barátaival éppen lufikkal játszott, 

amikor az egyik lufi véletlenül 

kidurrant. Néhány perc múlva 

megjelentek az orosz katonák, és 

keresték, hogy ki lőtt. Végül a 

családnak be kellett bizonyítani a 

másik lufi kidurrantásával, hogy 

senki sem lövöldözött. 

Ez történt az én nagyapámmal gyerekként 

1956-ban. 

Körmöczi Milán, 5.C 

 

Iskolánkban a 6.C 

osztály emlékezett meg 

az 1956-os 

eseményekről egy 

emlékműsor keretében 

Csordás Katalin és 

Csomós Ildikó 

tanárnők 

közreműködésével. 
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Október 25. 

Teleki Blanka 

Emléknap 
 
154 évvel ezelőtt, 

1862. október 23-án 

hunyt el Teleki 

Blanka grófnő, 

iskolánk névadója. 

 

1846 tavaszán, a 

Honderű című 

hetilapban nagy 

feltűnést keltő cikk jelent meg. Egy arisztokrata 

hölgy közölte, hogy Pesten magyar nyelvű 

leánynevelő intézetet nyit.  

 

Az arisztokrácia gúnyolta a „hóbortos 

grófnőt”, aki ahelyett, hogy rangjának és 

vagyonának megfelelő életet élne, a főrangú 

lányok magyarrá nevelését tűzte ki célul. 

Teleki Blanka nem sokat törődött a 

gúnyolódókkal, és végül sikeresen 

megvalósította elképzeléseit. 

 

Az 1848-as forradalom bukása után Teleki 

Blankát szabadságharcosok rejtegetése miatt 

perbe fogták, és 

hazaárulásért tízévi 

várfogságra ítélték. 

 

Teleki Blanka 

műveltsége, haza 

iránti szeretete, a 

fiatalok iránti 

elkötelezettsége, 

erkölcsi tartása – 

mind olyan 

tulajdonság, amiben 

méltán követhejük 

Névadónkat. 

 

A „kufsteini mártír” szoborrá nemesedett 

alakját idézte fel a színjátszó szakkör 5-6. 

osztályos tanulói, az „Osztálytalálkozó 1862-

ben” című darabban. 

Az előadás után minden osztályból két-két 

képviselő elhelyezte a Teleki Blanka 

emlékszobor előtt a megemlékezés és tisztelet 

virágait. 

(Cs.C.) 

 

Mit tanulhatunk Teleki Blankától? 

 
Teleki Blankától hazaszeretetet, bátorságot, 

és áldozatkészséget tanulhatunk. 

A grófnő nagyon fontosnak tartotta, hogy a 

nők is járhassanak iskolába, ezért lánynevelő 

intézetet alapított.  
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Támogatta az 1848-

49-es szabadságharcot, 

és annak bukása után 

segítette a bujdosókat. 

Emiatt később 

várfogságra ítélték, de 

minden 

megpróbáltatást 

büszkén és bátran 

elviselt. 

Szabadulása után 

Franciaországban élt. 

Halála előtti utolsó 

szava ez volt: 

„Magyarország!” 

Teleki Blanka grófnő 

minden magyar ember, 

és különösen minden magyar lány és nő 

példaképe lehet! 

Buday Tímea, 5.C 

 

Halloween nap az iskolában 
 
Az angol Halloween szó a Mindenszentek 

(All Hallows) előtti estét jelenti. Ősi kelta 

ünnep, az Írországban és Skóciában élő 

törzsek ezen a napon ünnepelték az új évet. 

 

A legtöbb országban ismerik a Halloween 

ünnepét. Éjjel rémisztő jelmezekbe bújnak, 

kísértet történeteket mesélnek, mulatnak és 

természetesen töklámpásokat faragnak. 

 
Egy máig fennmaradt hiedelem szerint október 

utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal 

az élők és a holtak világa között. 

 

Az eltávozott lelkek ilyenkor útra kelnek, 

addig barangolnak, amíg meg nem találják 

egykori lakhelyüket, és ezen az éjszakán 

megpróbálnak visszatérni a világba. 

 
Halloween szimbóluma, hosszú évszázadok 

óta a kivájt töklámpás, az ún. Jack-lámpa, 

amely eredetileg kettős célt szolgált: egyrészt 

távol tartotta a gonosz szellemeket, másrészt 

pedig így világítottak a halottak szellemeinek, 

hogy azok hazatalálhassanak. 

Összeállította: Pallos Zsombor,5.C 

 

Iskolánkban az angol szakos 

munkaközösség tagjai tökfaragó versenyt 

hirdetett meg a vállalkozó szellemű 
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diákoknak, 

valamint 

ügyességi 

vetélkedőre 

is várták a 

fiatalokat. 

Az 5.B és a 

6.C 

osztályosok 

tanterme valóságos csatatérré vált , hisz az 

előbbi a tökfaragásnak, az utóbbi pedig a vizes 

játékoknak adott helyszínt.  

Míg a gyerekek a tantermekben a 

töklámpásaikat faragták, illetve játszottak, 

addig az angol szakos pedagógusok 

átrendezték az aulát a gyerekek nagy örömére. 

 

Másnap a 

7.D osztály 

tagjai 

meglepetés 

tánccal 

készültek, 

és hatalmas 

sikert 

arattak a 

közönség előtt.    

 

 
 

Összeállította: CSC 

 
Közös adventi gyertyagyújtások 

 
November végén iskolánk aulája 

fokozatosan karácsonyi díszbe öltözött: 

eleinte csak apró díszek jelentek meg az 

ajtókon, falakon, majd előkerült az adventi 

koszorú, a kandallócska, hintaszék, és a 

takaróba bugyolált mackó, majd a gyerekek 

legnagyobb örömére a titkos angyalok 

elhozták a karácsonyfát, amit szépen fel is 

díszítettek, majd egyik nap pedig fából 

faragott őz, szarvas és fenyőfa tette még 

barátságosabbá, ünnepélyesebbé a diákság 

közös terét.                                           (Cs.C.) 

 

Az Advent a várakozásról szól. Ezt idén is, 

mint minden, évben iskolánkban is ünnepeltük. 

Minden hétfő reggel meggyújtottuk a 

következő gyertyát az adventi koszorún. A 

tanulók összegyűltek az aulában, ahol a 

színjátszósok, valamint a 2.A osztályosok 
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előadásában halhattak verseket. Majoros Virág 

énekét, Fóris Zsófia hegedűn, Varga Zalán 

fuvolán, Szabó Judit és Csepleő Cecília 

gitáron, Szabó Ágnes pedig szintetizátoron 

kísérte. 

A negyedik gyertyagyújtásra iskolánk tanári 

kara is készült a diákság nagy örömére és 

meglepetésére: két éneket is előadtak nekünk. 

Reméljük, hogy valóban mindenki számára 

örömteli volt ez az időszak! 

Kókány Fanni, 6.B 

 

Mikulásbuli 

 
2016. december 2-án a diákönkormányzat 

szervezésében Mikulás disco volt a suliban, 

ahol a 

felső 

tagozatos

diákok 

legifjabb 

tagjai, 

vagyis az 

5.ABC 

osztályok  

 

Mikulástánccal készültek. 

 

Mindegyik osztály nagyon kitett magáért, 

igazán színvonalas produkciókat láthattunk.  

 

A buli további részében 

mindenki táncra 

perdülhetett, vagy a saját 

osztálytermében 

szórakozhatott, ehetett, 

ihatott és beszélgethetett. 

A buli vége felé egyre több 

tanár jött le közénk 

táncolni, amit hangos 

tapssal jutalmaztunk. 

Külön tapsot kapott Laskó 

Zoli bácsi, hiszen az ő technikai segítsége 

nélkül ez a disco sem jöhetett volna létre. 

 
 

A hangulat nagyon jó volt, a zenével is meg 

voltunk elégedve, de legjobban az tetszett, 

amikor Anikó néni vette át az irányítást, és 

különböző zeneszámokat 

lehetett kérni, vagy 

küldeni. 

 

Sajnos a rendelkezésünkre 

szánt 3 óra nagyon gyorsan 

eltelt, és a buli utáni 

pakoláshoz már 

megcsappant kedvvel 

fogtunk hozzá. 

-m- 
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Teleki Miki 
Idén is elérkezett a Mikulás a Teleki 

Blanka Gimnázium és Általános Iskola 

pedagógusainak saját gyermekeihez is, 

és a legkisebbeknek és a 

legnagyobbaknak is járt egy-egy kedves 

szó és némi ajándék az öreg Mikulástól, 

akit eleinte hangos énekkel, majd egy 

kicsit megszeppenve várt a 

gyermeksereg. 

 

Csavargók éjszakája 

 
2016. december 6-án lépett fel az Adventi 

színpadon iskolánk színjátszó köre, és a 

Csavargók éjszakája című darabot adták 

elő az érdeklődőknek, hozzátartozóknak és 

az utca embereinek. 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

  ἀρχιπέλαγος 
„ARCHIPELAGOS”-SZIGETVILÁG 

A SZÉKES  FEHÉRVÁRI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 
ISKOLAÚJSÁGJA 

1. évfolyam, 1. szám 

„ARCHIPELAGOS”-SZIGETVILÁG 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 

ISKOLAÚJSÁGJA 
 

 
 

FILMAJÁNLÓ 

A kis kedvencek titkos élete 

Ez a film azt mutatja be, hogy mit csinálnak a 

kedvencek az alatt az idő alatt, míg a gazdáik 

dolgozni mennek.  

 
 

A főszereplő Mex, egy igen játékos kiskutya. 

A gazdája vesz egy társat neki, hogy ne érezze 

magát egyedül. Eleinte rossz a kapcsolatuk, de 

egy kaland során megbékélnek, sőt a végén 

össze is barátkoznak.  

 

Ez egy igazán vicces történet, az egész család 

számára szórakoztató lehet. 

Rendezte: Crish Renald – Yarrov Cheney 

 

Görögbe fogadva 

Georga Görögországba utazott tanítani, de a 

létszámleépítéskor elvesztette állását, ezért 

most idegenvezetőként dolgozik.  

 

Ideiglenesen állt be idegenvezetőnek, amíg 

szerez újabb tanári állást, de ez nem megy neki 

éppen könnyen. Ráadásul munkatársa, Nico, 

még direkt meg is nehezíti munkáját.  

A film egy turistacsoport utazását kíséri végig, 

a gyönyörű Görög tájakon. Az utazást eleinte 

sok minden nehezíti, de a végére a problémák 

megoldódnak, és új barátságok is születnek, és 

sok vicces szituáció is adódik. 

Rendezte: Donald Perie 

Anyák napja 
 

Gondolkodtál már azon milyen anyának lenni? 

Ez a film tökéletesen mutatja be milyen nehéz, 

de közben boldog is egy anya élete. Három nő, 

akik testvérek, nagyon nehéz életet élnek, mert 

anyjuk nem fogadja el őket.  

A főszereplő Sandy, akit Julia Roberts alakít, 

egy kétgyerekes, elvált nő, akinek volt féjre, 

mindennek a tetejébe bemutatja új feleségét is. 

Rendezte: Garry Marshall 

Kókány Fanni, 6.B 
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Könyvajánló 

Ebben a hónapban 

egy nagyon helyes, 

őszi mesét ajánlok 

minden kicsinek és 

nagynak. Böde 

Péternek A Sárga 

Tölgy mesekönyvét. 

Ha nem annyira hoz 

lázba az ősz, és 

szereted a farkasokat, 

tudom ajánlani a 

másikat a Barátom 

egy farkas című 

könyvét. Ez a kettő mesekönyv megismerteti 

veled az erdő lakóit és a farkasokat is. Nekem 

nagyon tetszett mindkettő mese, remélem 

titeket is inspirált ez a pár mondat!  

Freschl Éva, 5.B 

 

 

Megérkezett az új Harry Potter rész 

Megjelent az új Harry Potter! A lényeg az, (a 

poént nem lövöm le), hogy Harry fia, Albus 

izgul, hogy mi lesz, ha a marokkárba kerül, de 

Harry megnyugtatja, semmi gond nem lesz. 

Albus a vonaton összebarátkozik Scorpius 

Malfoyjal. Rose azonban ezt nem értékeli. 

Scorpiusról azt suttogják - Voldemort fia. Nem 

csak Scorpiusnak, de Albusnak is meg kell 

küzdenie a családi örökséggel. Apja sok 

problémával küszköd. Rémálmai visszatérnek, 

és a sebhelye sajog, de még Albus is 

csínytelenkedik. A minisztérium is 

titkolózik… 

Molnár Zsófia, 6.B 

 

Fociajánló 
Videoton FC 

 

Az idén, a szezonban az 1. 

helyet tűzte ki célul. Ez nagyon 

merész elhatározás, mert így a 

Ferencváros és a remekül 

kezdő Vasas előtt kell végezniük.  

A mostani vezetőedző Henning Berg igyekszik 

a tervet megvalósítani. Feczesin Róbert a 

Videoton csatára azt mondta, némi 

odafigyeléssel és fegyelmezett játékkal lesz 

esélyük elérni a célt. 

 Ti is menjetek szurkolni a Vidinek! 

HAJRÁ VIDI!!!! 
 

 

Barcelona 

 
A több sztárfocistából álló Barcelona a spanyol 

bajnokságban a tabella 1. helyén áll. Nekik is 

sok jó ellenféllel kell szembenézni, pl. a Real 

Madrid FC-vel és sok mással is.  

 

Messi, a Barcelona gólkirálya azt mondta, 

sikerül legyőzni a sok jó ellenfelet, ha 

csapatként játszanak, és segítenek egymásnak.  

A Barcelona az Európa Ligában is jól teljesít.  
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Az edző és a rajongók is nagyon büszkék 

rájuk! 

 
Gelencsér Kristóf, 5.C 

 

 
 

János bácsi autóvezetésből vizsgázik. Mellette 

ül az instruktor, hátul a rendőr. Instruktor: 

- János bácsi! Milyen tábla volt ez?! 

- Úgy néztem, fiam, búzatábla... 

 
 

 

Robog egy 125-ös Polski Fiat: 

- Apa, apa! Mi ez a magas fal mellettünk? 

- Az a járdaszegély, fiam. 

 
 

Móricka felcsönget Pistikéékhez. 

- Csókolom, Pistike otthon van? 

- Nincs. 

- Tudom, mert nálunk van. 

 

A tanár felelteti Mórickát: 

-Móricka honnan jön az áram? 

-Az őserdőből. 

-Ezt miből gondolod? 

-Mert, amikor a múltkor elment az áram, apa 

azt mondta: 

-Már megint lekapcsolták az áramot ezek a 

majmok. 

 
 

A tanár felelteti Mórickát: 

-Móricka honnan jön az áram? 

-Az őserdőből. 

-Ezt miből gondolod? 

-Mert, amikor a múltkor elment az áram, apa 

azt mondta: 

-Már megint lekapcsolták az áramot ezek a 

majmok. 

 

Pallos Zsombor, 5.C összeállítása 
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