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AJÁNLÁS

„Nehéz a feladatom, amikor egy teljesen új, szokatlan, de régen várt dolgot kell ajánlanom! Talán olyan nehéz, mint annak idéjén a 
gőzmozdony létrehozóinak lehetett. Ki az az ember, aki fel mer szállni erre a csupa vasból készült, pöfögő, olajtól mocskos, hatalmas 
szörnyetegre? Sokan féltek, hogy indulás után az emberi szervezet nem tudja majd elviselni azt a nagy sebességet, amivel egy ilyen 

gőzmasina halad. Nekem is, mint a feltalálók egyikének nehéz a dolgom. El tudja-e viselni majd az emberi szervezet testi és lelki 
károsodás nélkül az indulást. A próbaút viszont kell! Kérjük az önként jelentkezőket! Beszállás!

Ide nem kell jegyet váltani! Az élményeitekről viszont beszámolni szíveskedjetek azoknak, akik csak a sínek mellől merik nézni a 
fekete óriást. Mert ők lentről ugyanúgy látnak mint mi annak idején. Mondjátok el nekik azt is, hogy ez a vonat, ha el tud indulni, 

akkor utána minden állomáson, és megállóhelyen megáll majd.
Indulunk!

Kérem a sínek mellett tessék vigyázni!”
                                                                                                                                                          Szücsi’69

INTERNETEN: WWW.KOLCSEY.SULI.HU/OTESFEL



NEM RENDHAGY  F SZERKESZT NKÓ Ő Ő  
ELS , RENDHAGY  JEGYZETEŐ Ó :

Kedves Olvasó!

Nekem jutott az a megtisztel  feladat, hogy az 5 és félő  
suliújságunk nulladik számának a f szerkeszt jeő ő  
legyek!
A kérdés megalakulásunk óta engem is foglalkoztat: 
Ha lenne egy újságom…? …hmm…?
Ha lenne egy újságom, az ilyen lenne, és képzeljétek, 
hogy VAN! Mármint, akkor van, ha elolvasod!
Megalakultunk! Bár a létszámunk elég kevés, de itt 
vagyunk, hogy neked újságot írjunk! Ezt az újságot 
els sorban nektek, diáktársainknak szántuk, mégiső  
biztosak vagyunk benne, sok mindenkihez el fog 
jutni. Olyan emberekhez, akiket szeretünk, tisztelünk. 
Azokhoz, akiket érdekel, hogy kik vagyunk, és mi 
történik velünk az iskolánk falai között, vagy azon 
túl. Az is célunk,hogy a földön fetrengj a nevetést l, éső  
titkon az is, hogy ragadjon rád valami abból, amit mondani szeretnénk az írásaink által. 
Terveink szerint az 5 és fél újság, amolyan félig on-line diákújság lenne. Valódi újság formában nem 
fogunk sokat megjelentetni. Tehát ezeket a példányokat úgy vásárold, mintha az utolsók lennének. A 
lapkiadás, és a példányszámok fogyása határozza majd meg, hogy mikor töltjük fel az internetre, a suli 
weboldalára.
Megjelenését egyel re havonta tervezzük. Mint a próbaút számból is látni fogjátok, már most nagyon sokő  
olyan ötletünk van, amiben szükségünk lenne a segítségetekre. De természetesen várjuk további 
ötleteiteket, írásaitokat, beszámolóitokat, és egyben szeretnénk, ha csatlakoznátok hozzánk!
Szép napot, kellemes olvasást kívánok a stáb nevében Mindenkinek!

                                            Nagy Renáta Nóra

A TARTALOMBÓL:
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ÉN IS VOLTAM GYEREK -  SZŰCS-SZABÓ ZSOLT
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FOLT AZ ÉGEN -  5 és FÉL



Folyosóvisszhang - BELPOLITIKA

Január 3-án, iskolánk udvara a nagy
érdeklődésre való tekintettel ismét síkossá vált. 
Köszönhető ez idén is Péter bácsi odaadó 
munkájának, és a víz 0 Celsius fok alá való 
hűlésének. 
Az udvaron pedagógus felügyelete mellett 
engedélyezett a korcsolyázás. A koripályát 
kizárólag illetékbélyeggel ellátott, a felügyelő 
tanárnak 2 példányban benyújtott kérelem 
elbírálása után lehet használni a megfelelő 
biztonsági előírások betartása mellett. Könyök-, 
térd-, fej-, fog-, ágyékvédő, mentőmellény
használata kötelező!
A korcsolya használata ajánlott! 
A hétvégi korcsolyázás lehetőségéről az illetékes 
szervek döntenek.

Pánikszerű általános elkeseredettség tört ki az iskolában a 
diákok között. 
Többen sérelmezték, hogy 10-én, szombaton nem jöhetnek 
iskolába. Mint hírszerkesztőségünk értesült róla, a 
felháborodottság oka az általános kipihentség, és a 
tanulásvágy volt. Több diák jelezte, hogy javító dolgozatot 
szeretne írni még a félévzárás előtt. A szülők és a tanárok 
értetlenül állnak a kialakult helyzet előtt.

Ismét kellemes meleg a Szent Mihály Katolikus templomban. 
Hosszas várakozás után december 13-án ismét kellemes meleg várta 
az oda betérőket. Sokan az utcáról tértek be a hír hallatára a 
zsúfolásig megtelt templomba. Az arra tévedtek élményét még az is 
fokozta, hogy a templomban pont abban az időben
lehettek tanúi annak a különös fényjátéknak és hanghatásnak, 
amelyet a kölcseys gyerekek okoztak. 
A jelenséget, és annak jelentős élettani hatását a hivatalosan 
kirendelt tudományos munkatársak a legmodernebb kutató
műszereikkel vizsgálják.

KÉSZ (Kölcsey Értelmező Szótár)

– TERE (kész) ejtsd: tere  Rövidítés. Leírva nem sokat találkozni vele. Fonetikusan, és inkább 
csak emelkedett tudatállapotban ordítva hangzik el. Felnőtt szájából ritkán. A szó kimondása 
(kiordibálása) előtt a „hajrá” szóval adhatunk neki még nagyobb nyomatékot. 

Hasonló szavak: lásd még: TERE-fere (találkozni fogsz még a kifejezéssel, ha figyelmesen     
                         olvasod az 5 és fél suliújságot.
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…mesélj még!

…apukám sokszor mesél a gyermekkoráról! Többször, amolyan „bezzeg az én id mben”ő  
formában, hogy érezzem  is volt valamikor gyerek, és ezek a dolgok akkor teljesen máskéntő  
voltak. Vagy inkább nem voltak? És akkor mennyivel másabb volt a Világ.
Higgyétek el, sokszor szeretném is, ha megint gyerek volna, mert akkor talán nem beszélne 
annyit!
Aztán, van amikor csak úgy foghegyr l vet oda pár szót, amikor eszébe jut néhány emlékkép,ő  
vagy régen let nt esemény. Higgyem is el neki, hogy Lolka és Bolka is beutazta 80 nap alatt aű  
földet, ráadásul fekete-fehérben? Meg, hogy a Mézga Géza lánya, a Kriszta olyan gyagya, mint 
én?!
Néha azért elgondolkodom azokon a dolgokon, amit mond. Ha felidézem a szavait, olyan, 
mintha egy régi, poros könyvet olvasnék újra, meg újra. Olyankor id utazást teszek.ő  
Visszamegyek az id ben, mintha már jártam volna ott. Az iskolából hazaérve ledobom a táskám,ő  
le az indigókék iskolaköpennyel is, és b szen tekergetem az öreg rádiónk gombját, háthaő  
valamelyik adón (a 3 közül) tánczenét találok. Az Esti mesére pedig olyankor úgy várok, mint 
más a Karácsonyra.  Kezd dik!  Jön a TV Maci! Bekapcsolja a TV-jét, és kezd dik a mese!  Igaz,ő ő  
csak 5 perc.  A nap legcsodálatosabb  5 perce! A mese után pedig sokáig nem tudok elaludni, mert 
izgulok a holnap esti mese miatt. Olyankor forgolódom…
...Apu! 
Légyszíves mesélj még!
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MINI  PSZEUDO
– nem annak látszik, ami valódi formája –  avagy:  KULTÚRA GYEREKSZEMMEL -

Sokáig gondolkodtunk, hogy mi lehet a megfelelő téma az induló lapba. Aztán Zsolti bácsi 
letette elénk ezt a dalszöveget. Igazából senki nem tudott vele mit kezdeni, vagy nem is 
akart. Talán néhányan még el sem olvasták. Nem értettük ennek a rovatnak a lényegét. 

Hallunk egy zenét, megnézünk egy filmet, egy színdarabot. Az internetet böngésszük, vagy 
unalmunkban könyvet olvasunk. Na és… Lehet ezt másként? Nem nagyon érdekelt.

Aztán valamelyik nap az egyik rádióadón hallottam egy dalt. Nagyon tetszett. A refrénje 
egyből a fülemben csengett. Este, amikor már az öcsémet és a szüleimet is az őrületbe 

kergettem a kornyikálásommal, akkor jöttem rá, hogy ezt  a belső hangot ők nem hallják. 
Amit éneklek az Fruzsina dala. A Titkos napló.

Emlékeimben felidéztem a Csillag születik verseny átizgult óráit.
Emlékeztek? A tavalyi farsangon mennyire vártuk a meglepetés vendéget? És akkor ott volt 

Ő a gitárjával, és nekünk énekelte a saját dalait. 
És akkor már tudtam, hogy nem volt hiábavaló, és felesleges a TV előtt töltött rengeteg idő.
Kinyílt a napló, és megértettem, hogy miről is szól. Akkor, már tudtam, mi a rovat valódi 

lényege. Mindenki másképp látja és hallja meg a dolgokat. De miért ne tudhatnád, hogy mi 
miként látjuk és halljuk? 

Gyere „még szabad ez a rész, írjuk tele az egész új naplót!”

Kovácsovics Fruzsina – Titkos napló

(Szabad ez a rész, írjuk tele az egész)

Van egy jó hely, álmokból épült vár, 
Elrejtett kincseket nem őriz senki más
Külön ajtó, hozzá még kulcs is jár, 
Elbújnék olykor, csakhogy végre megtalálj!

Titkos lapokon elképzeltem sokszor már
Még szabad ez a rész, 
Írjuk tele az egész, 
Új naplót, új naplót! 
Ebbe te is beleférsz, rólunk írtam, gyere, nézd, 
Száz naplót, száz naplót!

Ezer éjjel, vagy eggyel több is tán, 
Várom, hogy elforduljon végre már a zár!
Kicsit félek, térképet nem kaptál, 
Út közben annyi álom féltett vára áll!

Titkos lapokon elképzeltem sokszor már
Még szabad ez a rész, írjuk
tele az egész. Új naplót! Új naplót! 
Ebbe te is beleférsz, rólunk írtam, gyere, nézd,
Száz naplót, száz naplót!

Még szabad ez a rész. 
Írjuk tele az egész,
Új naplót, új naplót! 
Ebbe te is beleférsz, rólunk írtam, gyere, nézd,
Száz naplót, száz naplót!
(Bár átélhetném ezt a jóóót... szabad ez a rész... Bár átélhetném ezt a jóót...)

Fruzsina dalát megtalálod az interneten beírva ezt a linket:   http://www.youtube.com/watch?v=eiofC8J1H5E
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             Én is voltam gyerek…

Péntek 16 óra. Helyszín az iskola könyvtára. Nagy a jövés-
menés, és a nyüzsgés. Komótosan befejezzük a leckénket, és 
mialatt összetolunk néhány asztalt, testileg és lelkileg is 
felkészülünk az 5 és fél összejövetelre. Amolyan kerekasztalt 
formálunk. Megérkezik Szűcs-Szabó Zsolt (Zsolti bácsi) is, akit 
felnőtt segítőnknek kértünk fel. Meglepetten néz ránk, hiszen 
ma mi készültünk neki egy kis meglepetéssel. Az asztalon a 
riportermagnó, most mi kérdezünk.

- Zsolti bácsi is volt gyerek?
- Igen, és most is szeretnék sokszor gyerek lenni.
- Mikor kezdett el a újságírással foglalkozni?
- Középiskolás koromban érintett meg először, úgy igazán a
  média szele. Előtte is sokat hallgattam rádiót, és olvastam
  újságot. Főleg a Ludas Matyi viccújságot, a Pajtás újságot. 
  A képregény újságokat is nagyon szerettem. A PIF újság volt
  a kedvencem. Eredeti francia nyelven lehetett kapni, és mivel
  nem tudtam franciául, nekem kellett
  kitalálnom, hogy miről beszélgethetnek a figurák. Írogattam,
  rajzolgattam is, de 14 éves koromig nem is sejtettem, milyen lehet tevékenyen részt venni egy újság,
  vagy egy rádióműsor szerkesztésében, vezetésében.
- Melyik a szimpatikusabb az újságírás, vagy a rádiózás?
- Én inkább a rádiózásban tudtam jobban kiteljesedni. Nagy szerencsém volt, hogy lehetőségem
  adatott akkori iskolámban iskolarádiót alapítani. Akkoriban alakult a Diák Újságírók Országos
  Egyesülete is, aminek  így első tagjai között lehettem. 
  Riportokat, műsorokat készítettünk. Hozzám nőt a riportermagnó, piros-fehér befutó magnószalaggal
  díszítettem a szobámat szüleim „nagy” örömére. A Magyar Rádió diákriportereként is volt szerencsém
  tevékenykedni. Sok érdekes emberrel ismerkedtem meg, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Már
  akkor sikerült megértenem általuk, hogy a dolgokat nem csak színéről, de fonákjáról is lehet nézni.
- Mi az, amire legszívesebben emlékszik diákújságíró korából?
- Egy dolog, amire mindig is emlékezni fogok. Az, amikor először vártam a Magyar Rádió aulájában,
  hogy felmehessek Martos Etához. Nem lehetett ám csak úgy oda belépni bárkinek. Martos Eta
  szerkesztette annak idején a Kamasz Panasz című műsort, ami a Petőfi  rádióban ment. A riportomat
  vittem neki.
- Zsolti bácsi szerint miért lett az újságunk pont 5 és fél?
- Ezt tőlem kérdezitek? Ti választottátok! Ti azt mondtátok 5-en vagytok Kölcsey-s alapítók a fél pedig
  egy, már elballagott diáktársatok.
  Én még mindig azt mondom: ez egy érdemjegy. Ez nem csillagos ötös. Ez attól jobb! A ti
  érdemjegyetek, ami elkísér titeket egy életen át. Én pedig szeretném, ha felnőttként is emlékeznétek
   majd erre a beszélgetésre!

Itt fejeztük be a riportot, mert láttuk az időközben előszedett papírokból, hogy még sok munka vár 
ránk.
-Köszönjük!
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 BESZÉLŐ FALAK -  Hagyományainkról

- Most Kölcsey nap, vagy a Magyar Kultúra Napja?

Ezzel a tisztázatlan kérdéssel indultunk neki hagyományaink felkutatásának magunk után vonszolva 
a riportermagnót.
A Magyar Kultúra Napja a kölcseysek számára csak Kölcsey- napként ismert. Kölcsey Ferenc iskolánk 
névadója 1823.január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Amióta mi ebbe a suliba járunk, úgy 
emlékszünk, hogy mindig is volt ezen a napon Kölcsey- nap. Megkérdeztük Gyöngyi nénit, iskolánk 
igazgatóhelyettesét, hogy ő mire emlékszik.

- Mindig volt az iskolánkban Kölcsey nap?
- Azt biztosan tudom,hogy amióta itt vagyok 11 éve, azóta igen. De úgy gondolom, hogy amióta
  átkeresztelődött az iskola Geisler Etából Kölcsey Ferencé, azóta a Magyar Kultúra Napját már
  Kölcsey-napként említjük.
- Miről szól ez a nap?
- Minden évben  ünnepség keretében emlékezünk meg a magyar költőkről, írókról, nemzeti
  nagyságainkról. A bejárat mellett elhelyezett emléktáblánál, - melyet Törley Mária szobrászművész
  készített nekünk -  pedig koszorúzást tartunk Kölcsey Ferenc emlékének tisztelegve.  Ezenkívül
  egyéni tanulmányi versenyeket is rendezünk.
- Idén lesz valami, amivel változik ez a hagyomány?
- A Kölcsey- nap hagyománya alapjaiban nem változik meg, de megpróbáljuk kissé színesebbé tenni. A
  tanulmányi versenyek idén csoport, csapatversenyek lesznek. Kialakítunk egy feladat elosztó
  központot is, ide hozzák a futárok a csapatok megoldott feladatait. Lesz például feladat versírásra is.
  Az ünnepséget szokásainkat megbontva pedig nem reggel szeretnénk megtartani, hanem napközben,
  hogy minél fontosabbnak érezzétek. 
- Volt olyan esemény, amire szívesen emlékszik vissza? 
- Igen, amikor a Himnuszt tanítottam nektek 4. osztályban, pont a Kölcsey-napon. Néhányatoknak
  elég érdekes véleménye volt a Himnusz szövegéről. 
- Hírforrásainkból hallottuk, hogy idén vendégei is lesznek iskolánknak. Igaz ez a hír, és lehet e tudni,
  hogy kik ők?
- Igen, és eddig ez sem volt szokás. Idén úgy gondoltuk, hogy szeretnénk titeket megismertetni olyan
  emberekkel, akiknek hivatásuk a kultúra közvetítése. Az egyik ilyen személy Nógrádi Gábor lesz, aki
  legutóbb két éve járt iskolánkban, és persze kíváncsian várjuk, hogy beszámoljon arról, ami azóta
  történt vele. A másik vendégünk pedig Pekár István lesz, akit biztosan megkedveltek majd.
- Ha lehetne akkor a Kölcsey napra kit hívna meg a legszívesebben?
- Magát Kölcsey Ferencet.
- Mitől válik a Kölcsey nap a Magyar Kultúra Napjává?
- Az iskola alapjában véve a magyar kultúra bölcsője. Ez iskolánkban sincs másként, és, ha Ti erre a
  napra egy kicsit másként fogtok emlékezni, mint egy hagyományos tanítási napra, akkor már
  megérte. Akkor már tettünk valamit a kultúráért és értetek.

SZ-SZ. A. - N.R.N.
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FOLT AZ ÉGEN 
- mindaz, ami bánt -

Ez a rovat tulajdonképpen arról szólna, hogy 
leírjuk, ami bánt. 
De mi az, ami rossz érzés lehetne így Karácsony 
és téli szünet után. Annyi csodálatos dolog volt 
az elmúlt hetekben, hogy az ember gyerekének 
nem lehet rossz kedve. Még az sem volt rossz, 
hogy megint iskolába kellet jönni, mert megint 
korizhattunk.
De engem mégis bánt valami! Miközben én itt 
ülök, és írom a cikket legtöbb osztálytársam 
otthon msn-nen, chat-en vagy esetleg az 
interneten játszik, és folyton a nyakunkon 
lógnak, hogy mikor lesz kész az újság ahelyett, 
hogy eljönnének, megnéznék, mit csinálunk, 
hogyan készül egy újság.  Esetleg, aki kedvet 
érez segíthetne is. Én örülnék neki…
Ezekkel a gondolatokkal zárom soraimat, és 
most elküldöm e-mailben a cikket, hogy meg 
tudjon jelenni.

Sz-Sz.A.

Az 5 és fél szerkesztősége a „Melyik volt előbb...?” című 
sikeres vitafórumot lezártnak tekinti.

REKLÁM 

Itt van a legújabb, legeredetibb ősi étel! Olcsó, egészséges és tápláló ! Nem korog többé a has! 
Garantált elhízás! És az illata? Hmmmm! Már a neve is ismerősen cseng. Mi lehet ez? Csodauzsonna! 
Csodauzsonna! Csodauzsonna! Talán csak nem zsíros kenyér lila hagymával? De! Igen! Az! Egyen 3 

félét egyszerre! Kenyér, zsír, hagyma. 3 az 1-ben! A száraz, rágós, 0-ás lisztből készült kenyér 
galacsinnak is kiváló. A lágy, koleszterin gazdag sertészsír ínycsiklandó. Végül, de nem utolsó sorban a 
lila hagyma. Igen! Csodás! Garantált illat. A konyhás nénik, takarító nénik, orvosok, gyógyszerészek, 

parfümgyárosok, és a mosógépszerelők, ajánlásával.
Csak most, ne habozzon ,vegye-vigye! („Maradt még! Nyugodtan vehetsz repetát!”)

G.R.G.

KIADÓ:          KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
                           HU-1161. BUDAPEST, HŐSŐK TERE 1.
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