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LEZÁRULT EGY FEJEZET
Nyolcadik osztály végén minden diák életében lezárul
egy fejezet. Nálunk most jött el ez az időszak.
Folyamatosan kezdünk megbarátkozni a ténnyel, hogy itt
hagyjuk az általános iskolát és elválunk tanárainktól,
osztálytársainktól.
Mindegyikünk bejelölte a
számára megfelelő
középiskolát. Volt olyan is, aki a helyi Bocskai István
Gimnáziumot jelölte meg, úgy ahogyan én is tettem. Sok
jót hallottam erről az iskoláról, a tanárokról és persze a
tanításról is. Nemcsak ezek miatt, hanem azért is
jelentkeztem ide, mert közel van, és így nem kell
megválnom családomtól, barátaimtól. Úgy tudom, hogy
ide felvesznek, és nagyon örülök is neki. Szeretnék egy
jó osztályt, ahol sok barátra teszek szert. Néhány
osztálytársam is ide jelentkezett, úgyhogy nem leszek
ismeretlenek között.
Már nagyon várom a szeptembert, hogy elkezdődjön az
új fejezet az én életemben is.
Szotter Csilla Mária 8b

MIÉRT EBBE AZ ISKOLÁBA JELENTKEZTEM?
Már a tanév kezdetekor sokat gondolkoztunk azon, hogy
melyik iskolába menjek továbbtanulni. Nem szerettem
volna kollégiumba menni és bejárni se nagyon, ezért a
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jelentkeztem első helyen. Amikor az osztályfőnökünk
mondta, hogy már fent vannak az interneten a rangsorok,
elkezdtem nézegetni őket. Otthon egyszer csak
megcsörrent a telefon, osztályfőnököm volt az, és arról
tájékoztatott, hogy első helyen vettek fel a keresztesi
gimnázium német-informatika szakára. Nagyon örültem
neki. Remélem a gimnáziumban is folytatni fogom a jó
tanulást, és remélem itt is kitűnő lesz a bizonyítványom.
Szerintem sok versenyen fogok indulni, és szeretném
őket megnyerni.
Sipos Ádám 8a

MIÉRT EBBE AZ ISKOLÁBA JELENTKEZTEM?
Év eleje óta sokat merengtem azon, hogy melyik
iskolába jelentkezzem. Ekkor még több iskola is
felmerült, de végül sikerült döntenem. Gondolkoztam
azon is, hogy vajon ha Debrecenbe jelentkezem milyen
lesz a kollégium? Ez is jórészt segített a döntésben, mert
nem igazán akartam kollégista lenni. Így döntöttem hát a
berettyóújfalui Arany János Gimnáziumnál. Igaz, hogy
nem helyben van, de nem kell kollégistának legyek, mert
iskolabusz közlekedik a két város között. A szakot a
kedvenc tantárgyaim alapján választottam, ami a
matematika és informatika. Ezt a döntést a szüleim is
helyeselték. Aztán kiderült, hogy a felvételim sikeres lett,
így jövőre oda járok majd iskolába.
Hodosán Tamás 8a

Első Magyar Ejtőernyős az Északi-sarkon!
Tályak Miklós 1940-ben született Berettyóújfaluban. Szüleit 1944-ben elvesztette.
Biharkeresztesen, majd Budapesten nagynénje nevelte. Kitanulta a vízvezeték-szerelő
szakmát, 16 évesen vándorbotot vett a kezébe, s Kaliforniában kötött ki. Ott szerelőként
kezdett dolgozni, majd egy műhely tulajdonosa lett.
Közel ötvenévesen – egy üdülés alkalmával ismerkedett meg az ejtőernyőzéssel,
amelyből azután nagy szerelem lett.
Közel az ezredik ugrás felé 1994-ben elhatározta, hogy csatlakozik a Bill Booth északisarki expedíciójához, amely végül is sikerrel járt.
A sarki mínusz 40 fokos időjárási viszonyoknak megfelelően beszerezte a különleges
ruházatokat, felszereléseket és megkezdte a speciális edzéseket és ugrásokat. Közben a
ruhák, valamint a kötelező ellátásokkal és felszerelésekkel előírt egységnyi terhek, egy
mázsa fölé emelkedtek.
A nagy pillanat végül is elérkezett. Indulás San Francisco – Párizs – Moszkva – Észak-Kathangán keresztül 1994.
április 18-án a Föld Pólusához érkezve megtörtént az ugrás, és ezzel Ő lett az első magyar, aki piros-fehér-zöld
ernyővel leugrott az Északi-sarkra, és elsőként kitűzte a magyar nemzeti zászlót.
Tályak Miklós nem akármilyen tettel büszkélkedhet, „amit pedig oly későn kezdett”. Valami olyasmit tett, amit
egyetlen magyar sem. A piros-fehér-zöld ernyő leszállt az Északi-Poláron, a világ tetején.
A nagy pillanatra valahogyan így emlékezett vissza: Elöntött a nagyság, a végtelenség érzése. Úgy éreztem, hogy
otthagytam a lelkem minden vajúdását, kételyét. Csak az örömet és a sikert viszem magammal. Az Északi-sarkon,
„Bronz hengerbe ágyazva” otthagytam a zászlót, amely hirdeti, hogy valahol él egy kis nép, akik magyarok, és
részeseik a világ közösségének.
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