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Mostantól itt, ezen a helyen olvashatod
a Vajda iskolaújságjának írásait. A koncepció nem változott, gyerekek és tanárok, de akár szülők is írhatnak az
újságba, ha szívesen teszik, és érdeklődésre számíthat, amit írtak. Az a
célunk, hogy az érdeklődők még jobban
megismerhessék iskolánkat, és szinte a
füzetekbe is beleláthassanak, hiszen
gyakran a tanórán írt fogalmazás, mese,
beszámoló tölti meg lapunkat. Igyekszünk is kinyomozni, hogy ezek a jó
írások hol lelhetők fel, melyik osztályterembe kell bekopognunk értük. Azon
vagyunk, hogy érdekes és olvasásra
méltó írásokat olvashassanak majd ebben a tanévben is azok a gyerekek és
felnőttek, akik megtisztelnek minket
figyelmükkel.
Jó olvasást kívánunk az új tanévben
minden gyereknek és felnőttnek:
A Pad Alatt szerkesztősége

>HÍRES...

AMIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK
Kocka vakoknak

Rubik kocka
Rubik Ernő az 1970-es években találta fel ezt a
logikai játékot. A kocka mind a hat oldala másmás színű: fehér, sárga, piros, narancssárga,
zöld, kék. A kocka oldalai elforgathatók és háromszor három darabból állnak. A játék célja,
hogy az összekevert kockát úgy tegyük ki, hogy
minden oldalon egyforma színek legyenek. A
játék első megjelenését követően nagyon hamar
elterjedt Magyarországon is, és az egész világon.
350 milliót adtak már el azóta belőle. Rubik
Ernő sok nemzetközi díjat kapott ezért a
találmányért. 1982 óta minden évben rendeznek Rubik-kocka világbajnokságot. Több
versenyszámban is hirdetnek bajnokot, pl.:
vakon vagy lábbal kirakásban. A világ leggyorsabb kirakója 7,08 másodperccel tartja a
rekordot. A Rubik-kocka egyéb változatai is elterjedtek, mint például a 2x2-es, 4x4-es vagy az
5x5-ös. Külföldi egyetemek matematikusai
foglalkoztak azzal, hogy legfeljebb hány lépésből lehet kirakni a kockát. Jelenleg 20 lépésnél tartanak. A Rubik-kocka a világ legnépszerűbb játéka lett. Nálunk a családban az
anyukám is ki tudja tenni a kockát, remélem,
egyszer majd én is megtanulom.
(Odor Fanni 7.t)

Rubik Ernő, a kocka feltalálója
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>ERDEI ISKOLA

MINDSZENTKÁLLA
Fejes Anna:
Elmentünk az Ürgedombra, és rettegésben
tartottuk az ürgéket. Aztán másnap elmentünk a koponyakastélyhoz. Csináltunk
batikolt pólót is.
***
Krénusz Márton:
A szerdai napon éjszaka elmentünk a
koponyakastélyhoz. Lajos bácsi azt mondta
nekünk, hogy csövesekkel fogunk találkozni,
közben ő maga volt a csöves.
Volt egy zseblámpája, ami olyan volt, mint

Szeptemberben a 3.s-esek és a 7. zések is
kipróbálták, milyen jó az élet Mindszentkállán, Istvándi Lajos bácsi erdei iskolájában.
Ahogy Darabos Sára emlékszik:
Mindszentkállán nagyon jó volt, bár az első
két napban nagyon fújt a szél. De ettől még
nem romlott a hangulatunk. A kirándulások
jók voltak, az éjszakai túra pedig kicsit
ijesztő. Voltunk az Ürgedombon, ahol
ürgékre vadásztunk, de egy sem jött elő. Volt
még számháború is, és voltunk a Theodóra
forrásnál.
***
Erős Gyuszi szerint:
Jó volt, hogy 20 percet ugráltam a trambulinon, elmentünk a Kopasz-hegyre, és ásványokat találtunk. Meg cipeltem a hátamon
egy gyereket. Plusz jó volt a számháború a
kolostorban.
***
Szabó Aliz:
Sokat kirándultunk, a fiúk a legutolsó
számháborúban lerohantak és elvitték a zászlót. Nekem a batikolás tetszett a legjobban.
***
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egy lézerkard. És azt mondta, hogy Yoda
mestertől kapta. És végigmentünk a bátorság
ösvényen, ahol a nagy fiúk kiugrottak a bokorból és ránk ijesztettek.

Mi történt Magyarkúton?
Szeptember 20. 7 óra
Újabb napra ébredtünk. Kötelező volt felkelni és öltözni, majd indulni reggelizni. A
reggeli nagyon jó volt. Étkezés után szobaszemle következett. A mi szobánk 9 pontot
kapott.
Szeptember 20. 9 óra
Kilenckor tanulni kezdtünk. Amikor megvoltunk mindennel, ebédelni mentünk.
12 óra ebéd
Az ebéd is nagyon finom volt. Fabi néni
elmondta, melyik szoba volt jó, és melyik
szoba volt rossz. Majd elmentünk gyalog az
Irma-forráshoz, és biológia versenyt rendeztünk. Majd hazamentünk, ettünk, és a
sötétben visszamentünk az Irma-forráshoz.
Gizi nénit halálra ijesztettük. Ez a nap volt a
legjobb.
(Pallai Koppány 7. t)

>ERDEI ISKOLA

MAGYARKÚT

***
Milyen is Magyarkúton éjjel az erdő?
Kedden este sétára mentünk István bácsival
az erdőbe. Sajnos nem nagyon tudtunk
csendben maradni, ezért nem hallottunk
semmit. Majd kicsit később, amikor elcsendesedtünk, hallottunk szarvasbőgést, egy
állat lépéseit, és láttunk egy vaddisznót is.
(Végh László 8.t)
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>IPROJEKTEK

AZ ERDŐ ÉS A MESÉK
Juhász Gyula - Fák
Oly mozdulatlanul nyugodtak
A kerti fák az őszi fényben.
Talán a nyárról álmodoznak,
Csak egy levél hull néha szépen.
Az élet csöndje ez a béke,
A nyugalom e nagy tenyészet,
Örök erők szent szövedéke,
Lehullt levél én, elenyészek.
Avar leszek majd az avarban,
Míg fölöttem a fiatal fák
A lombjaikat diadallal
Az örök égnek fölmutatják.

“Az erdő beszélt hozzám, mert az erdő beszél
ahhoz, aki ismeri: jeleket ad, üzen, kitárja
magát, csak meg kell érteni. De ahhoz, hogy
érthessük, ismernünk kell fáit, bokrait,
füveit, virágait, gombáit, állatait, s a sok
színt, hangot, az állatok mozgását, életrendjét, természetét, az erdő minden lakójának
örök, ősi törvényeit. Csak ez a tudás hozza
közel az embert az erdőhöz, és ha ilyen jó
barátságban vannak, akkor aztán szívesen
veszik egymást."
(Fekete István füveskönyve)
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A mese, mítosz megszabadít attól, hogy a valóságot tévesen azzal azonosítsuk, amik látszólag
vagyunk. (Polányi Mihály)
A mese nem csak a gyermekeknek szól.
(Lessing)
Azok számára, akik elmerülnek a tündérmese
mondanivalójában, a mese mély, csendes tóvá
válik, amely először a saját képét tükrözi vissza;
de mögötte hamarosan felfedezi lelkünk belső
kavarodását – a mélységeket, s azt, hogyan érjük
el a békét magunkban és a világban, amely a
küzdelmeink jutalma. (Bruno Bettelheim)
Semmilyen költemény nem képes olyan finoman beszélni a szívhez, mint a mese. (Herder)
A mesének megvan az igazsága, és meg is kell
lennie, különben nem lenne mese. (Goethe )

Élt egyszer egy dombtetőn három fa.
Gyakran beszélgettek, elmondták egymásnak
álmaikat, vágyaikat. Az első fa egyszer így
szólt: - Belőlem egy kincsesláda lesz. Megtöltenek majd arannyal, ezüsttel és sok-sok
drágakővel. A második fa is elmondta vágyát:
- Belőlem hatalmas hajót fognak ácsolni az
emberek. A harmadik fa is beszélni kezdett: Szeretnék magasra megnőni, hogy az erdő
legmagasabb fája legyek. Az emberek mindenhonnan látni fognak engem a dombon, én
pedig arra fogok gondolni, hogy nagyon
közel kerültem az istenhez és a mennyek
országához. Elmúlott néhány év, jöttek a
favágók. Megnézték az első fát és az egyik
ember azt mondta: - Ez a fa nagyon erős, ha
kivágom, biztosan megveszi tőlem az asztalos, és nekifogott, hogy a fát kivágja. A fa
nagyon boldog volt, mert tudta, hogy az
asztalos belőle kincsesládát fog készíteni. A
második fánál is megszólalt egy favágó: - Ez
egy nagyon magas fa, a hajógyárban biztosan
jó pénzt fogok kapni érte. A második fa is
boldog volt, érezte, hogy álma beteljesült.
Nagy hajót fognak ácsolni belőle. Amikor a
favágók a harmadik fához értek, az nagyon
elszomorodott. Úgy érezte, reményei szertefoszlottak. Egy favágó megszólalt:- Ezzel a
fával nincsenek terveim. Kivágom és anyagát
elteszem. Az első fából az asztalos egy jászolt
készített. Betették egy istállóba és megtöltötték szénával. A második fából egy kis halászcsónak készült. A fa reményei, hogy fedélzetén császárok és királyok fognak ha-

>MESE

A BESZÉLŐ FÁK

józni, széjjelfoszlottak. A harmadik fát szálfákká vágták össze és darabjait egy sötét helyre rakták. Sok év múlott el és a fák már megfeledkeztek álmaikról. Egy napon egy aszszony és egy ember jött be az istállóba, ahol
az asszony egy gyermeket hozott a világra, és
a kisdedet elhelyezte a szénával telt jászolban,
amely az első fa anyagából készült. A fának
eszébe jutott egykori álma, és rájött arra,
hogy a világ legnagyobb kincsét őrzi. Ismét
elmúlott sok-sok év és néhány ember beült
egy csónakba, amely a második fa anyagából
készült. Az emberek közül az egyik fáradt
volt és elaludt. Nagy vihar tört ki és a fa arra
gondolt, hogy a belőle készített csónak képtelen lesz ellenállni a hullámoknak. Az emberek felébresztették alvó társukat, aki felállt,
a szél felé fordult és elkiáltotta magát „Béke
veled!”. A vihar egy csapásra elmúlt. A fa,
amelynek anyagából készült a csónak, rádöbbent arra, hogy fedélzetén a királyok királya tartózkodik, aki képes volt még a
legerősebb vihart is lecsendesíteni. Végül
valaki jött, vállára tették neki a harmadik fa
szálfáiból készített keresztet. Terhét egy
város utcáján vitte, ahol az emberek szidalmazták és gúnyolták őt. Amikor megálltak,
az embert felszögezték a keresztre, amit azután felállítottak a dombon. A harmadik fa
rádöbbent arra, hogy álmai neki is megvalósultak, erős maradt, magasan áll egy
domb tetején, és nagyon közel került Istenhez, mert Jézus testét hordja magán.
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>LEVÉL

ÜDVÖZLET TEL-AVIVBÓL!
Shana Tova!

Ez héberül annyit tesz: „Legyen édes évetek!”, azaz, boldog új évet! S hogy miért
most, októberben? Itt most van a Rosh
Hasana, az új év, az 5572. év kezdete. Természetesen használják a Gergely-naptárt is, a
boltokban lévő élelmiszerek szavatosságát is
úgy lehet elolvasni. Nagyon eltér az itteni élet
az otthonitól, az első, amit meg kellett tanulnunk, az a shabbat volt. Minden péntek napnyugtakor bejön a shabbat, elcsendesedik a
város, bezárnak az üzletek.Szombat napnyugtáig tart, addig az itt élők nem dolgoznak, a nagyon vallásosak még a liftgombot
sem nyomják meg, az is munka! Az élet azért
nem áll meg, a családok a tengerparton piknikelnek, játszanak, együtt vannak, imádkoznak, este közös tánccal ünnepelnek. Vasárnap
újból kezdődnek a dolgos hétköznapok,
indul a hét. Természetesen mi nem dolgozunk vasárnap, az otthoni munkarend szerint
ez nekünk is munkaszüneti nap. A Magyar
Nagykövetségen a férjemmel mi képviseljük
országunk Honvédelmi Minisztériumát és a
Magyar Honvédséget. Nagyon más munkakörben dolgozom, sokat számolok, könyvelek, ÁFÁ-t igénylek vissza a hivatal részére,
igyekszem minden lényeges információt
megtalálni a héber nyelvű számlákon.
Hetente kétszer-háromszor fogadáson, vacsorán veszünk részt, ápoljuk a kapcsolatokat
más országok katonai képviselőivel (is). Ezek
az események nagyon érdekesek, tükrözik az
adott ország „hangulatát”, a mexikói színes,
vidám, zenés, az ukrán elegáns, a kínai
nagykövet rezidenciáján rendezett estélyen
csodás papírlámpások díszítették az utat. A
rendezvényeken angolul beszélünk, ezért
minden nap tanulok, olvasok, fordítok, hogy
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minél többet tudjak. A minap egy érdekes
cikkre bukkantam a Haaretz újságban,
Molnár Ferenc híres regényéről, A Pál utcai
fiúkról szólt. Eltettem, hazaviszem, remélem,
a mindenkori ötödikesek éppúgy örülnek
majd, mint én. Sokat tudnék még mesélni a
szokásokról, az ünnepekről, például most
volt a Jom Kippur, az engesztelés Napja,
amikor egész nap böjtöltek, nem ülhetett
senki autóba, csak kerékpárral, illetve gyalogosan lehetett közlekedni. Sokan fehérbe öltöztek, ezen a napon dőlt el az emberek
további sorsa az addigi viselkedésüknek megfelelően. Ma már a szukkotra készülődnek a
városban, sátrakat építenek, pálmafaágakkal
borítják be a tetejét, szépen feldíszítik, ezzel
emlékeznek a 40 évig tartó sivatagi vándorlásra Mózes idejéből.

Sokat mesélhetnék Jafforól, a horoszkópösvényről, a kereszténység kialakulásának
szent helyeiről, Názárethről, Bethlehemről,
Jeruzsálemről, fantasztikus élmény volt itt
járni, látni-érezni, átélni a történelmet.
Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök:
Tel-Aviv, 2011. október 10.
Ildikó néni

Amire büszkék lehetünk mi
magyarok
A magyar történelemben a legbüszkébb a
középkori hős várvédő katonákra vagyok.
Védték a várat és környékét a török ellen. A
nagy túlerő ellen is győztek (Eger, Nándorfehérvár).
A török sereg sok várat elfoglalt, de a magyar
katonák önként nem adták fel a várakat. Bár
a törökök végül győztek, mégsem tudtak
minket legyőzni. A magyar várak rendszere
és benne a hős katonák ellenállása miatt a
török sereg nem tudta elfoglalni Bécset, és
nem tudta meghódítani Nyugat-Európát. A
magyar várvédők hősiességéért minden délben harang szól. Ezt Európában a pápa
rendelte el, így köszönte meg a hősies harcokat. A várban a katonák a hosszú ostrom
alatt sokat szenvedtek, éheztek, szomjaztak,
fáztak. Azonban ezt is kibírták.
(Óváry Bence 7.t)

A tanítóbácsi
Bódis Csaba vagyok az 1. t osztály napközis
nevelője.
1985. augusztus 19- én születtem Kaposváron. 26 éves koromig Nagybajomban éltem
a családommal. Diplomámat a Kaposvári
Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógia
Főiskolai Karán szereztem. Végzettségem
szerint tanító- gyógypedagógus vagyok. Már
középiskolás koromban eldöntöttem, hogy a
pedagógusi pályát választom. Ebben nagy
szerepet játszott gimnáziumi osztályfőnököm. 2011. júliús 10. én költöztem fel
Budapestre.

>MINDEN

MINDENFÉLÉKRŐL

Ez év szeptemberétől dolgozom a Vajdában.
Hobbijaim közé tartozik a sportolás,
kirándulás, olvasás, és a főzés. Van egy mottóm ami szerintem különösen igaz a tanításra: Hinni valamiben még nem megoldás, de a
megoldás kezdete.

Közeleg a november
Közeleg a november, bundás
kabátokkal elő!
Szélfúvásban hullanak a levelek,
Már a madarak is elmennek.
A szél a szárítón ringatja a ruhákat,
de nehogy aztán elfújja a sapkákat!
A fák alatt összeszedik a leveleket,
mert már a hó is készülődik, hogy leessen.
Minden állat készülődik a hosszú alvásra,
hogy aztán meglássa a tavaszi életet.
Holndonner Botond (3.s)
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>VERS

VERSELŐ FÁK
Öreg eperfa

Diófa

Olyan vén, mint maga a világ.
Mintha botjára dőlne: fáradt,
fél koronája rég kiszáradt,
ótvartól súlyos mind az ág.

A szemed dióit
feltörte a bánat Mondd, mi bánt ma téged,
kedves diófámat?

De törzsében még fürge nedvek
keringenek, s fél fejére zöld
királyi diadémot ölt,
melyből sötét gyöngyök peregnek.

Az, hogy leveleid
hullnak, mint a fátylak?
S eljön majd a nap, hogy
meztelenül látlak?

Utánuk sem tekint a porba;
még fészket ringat, árnyat ad,
de inkább csöndben megpihenne -

Ne sajnáld, ha lombod
lábadhoz ereszted ne bánd: fiatal fa
lombtalanul a legszebb!

s ha végső termését leszórta,
a csattogó fejszék alatt
egykedvű szentként száll a mennybe.
(Jánosházy György)

Lábad majd bokáig
benne áll ruhádban:
lenge avar fát nem
övezhet puhábban!
- Jere - mondom akkor,
s ágad, mely kinyúl majd,
megfogom mint olaj barna pici ujjat:
- Jer, fám, lépj ki, lépj ki
csipkés avarodból!
Törzsedet ha látja,
ruhádra ki gondol?
(Kiss Jenő)
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