
A mai emberek számára talán 
hihetetlen, de a XVII. században 
a karácsony ünnepének még 
nem volt akkora jelentısége, mint 
a húsvétnak. A karácsony a 
millenniumi idıben kezdett 
szokássá válni, s túlnıni a 
húsvét i  ünnepen.  Ma a 
kereszténység egyik legnagyobb 
ünnepe, Jézus, a Megváltó 
születésének napja: a szeretet, 
az öröm, a békesség, a család az 
otthon ünnepe. Ez az ünnep 
h a g y o m á n y a i b a n , 
szellemiségében, hangulatában 
emberek millióit érinti meg. De 
igazi örömöt csak az érez, aki 
n e m  e l é g s z i k  m e g  a 
külsıségekkel, hanem az ünnep 
igazi tartalmát teszi magáévá. 
Ezek az érzések felejthetetlenek 
számunkra. Kevesen tudják, 
honnan e red  az ünnep 
elnevezése. Legvalószínőbb az, 
hogy a „korciti”- fordul, lép szó 
származéka, és a téli napforduló 
örömére, az azt megelızı 
vá rakozásra  u ta l .  Jézus 
szü le tésének  t i sz te le té re 
d í s z í t ü n k  k a r á c s o n y f á t , 
énekelünk karácsonyi énekeket, 
kívánunk egymásnak boldog, 
békés ünnepeket. Évszázadokkal 
ezelıtt karácsony napján életfát, 
termı ágat vittek a szobákba, 
ami az évrıl évre megújuló 
természet mágikus jelképe. 
Állítása általános volt hazánkban, 
de a múlt században feltőnı 

karácsonyfa teljesen kiszorította. 
A téli ünnepi szokások a 
századok során sokat változtak, 
de az ajándékozás szokása 
megmaradt. Karácsonyi fények 
gyúlnak a fenyıfákon, és az 
öröm az ajándékozásban is 
megnyilvánul. Sohasem az 
ajándék értéke a fontos, hanem a 
szándék, a f igyelmesség, 
amellyel adják. Az ajándékozás 
lényege, hogy gondolunk 
valakire, örömet akarjunk neki 
szerezn i ,  készü l jünk  rá . 
Szentestén véget ér karácsony 
böjtje, és az ünnep fénypontja a 
karácsonyi lakoma. Az ünnepi 
asztalnál nem az a lényeg, 
milyen értékes étkészletet 
veszünk  e l ı ,  hanem  a 
hétköznapoktól eltérıen az 
ünnep jelegének megfelelı 
ételekkel, virággal, gyertyával 
vidámítsuk az asztalt és 
magunkat. A szeretet ünnepén 
e l f e l e j t j ü k  m i n d a z o n 
veszıdségeket, amelyeket az 
ünnepre való készülıdés okozott. 
A fenyıillatú meleg szobában 
ö r ü l ün k  e gymásnak ,  a z 
ünnepnek, az ajándékoknak. A 
nagy rohanásban álljunk meg 
egy percre és f igyeljünk 
egymásra! Mert jó érzés, hogy 
békében, szeretetben együtt a 
család. Mindenkinek ilyen 
karácsonyt kívánunk!  

                                                                       
 Tánczos Alexandra 8/b 
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Akasztják a hóhért 
 
Skultéty József és stábja az iskolánk által megrendezett 
sportnap alkalmából érkezett hozzánk. A Szolnol TV –ben 
dolgozik, mint szerkesztı. Munkájáról faggattam ıt. 
Elmondása alapján Szolnok és térségében szoktak forgatni. 
A régió híreirıl, sportrendezvényeirıl, eseményeirıl tudósí-
tanak. Újszászra -a mostani 80 éves ÚVVSE-re rendezett 
váltófutás- vagy mindenévben megrendezésre kerülı Lábtoll 
Világbajnokság miatt jönnek el. Legközelebb az iskola és az 
óvoda megnyitójára várhatóak. 

Nagy Anna 8. b osztály 
 

56-os forradalom 
XX. Századi történelmünk legdicsıbb esemé-
nyére az 1956195619561956----os forradalom és szabadságharc 49., a os forradalom és szabadságharc 49., a os forradalom és szabadságharc 49., a os forradalom és szabadságharc 49., a 
Magyar Köztársaság kikiáltásának 16. évfordulójára Magyar Köztársaság kikiáltásának 16. évfordulójára Magyar Köztársaság kikiáltásának 16. évfordulójára Magyar Köztársaság kikiáltásának 16. évfordulójára 
emlékezünk.emlékezünk.emlékezünk.emlékezünk.    
Október 23. legfiatalabb állami ünnepünk. Olyan 
történelemformáló napok kezdetét jelentette, 
melynek jelentısége csak 1848. márciusához 
hasonlítható. Ma még sokan élnek azok közül 
kik tanúi vagy résztvevıi voltak e dicsı ma-
gyar októbernek. A harcnak, melyben egy kis 
nép halálmegvetı bátorsággal vette fel a küz-
delmet saját elnyomói, és azok támogatói a 
szovjet-orosz birodalom ellen. 
Október 23-án is, 1848. március 15-hez hasonlóan az 
ifjúság békés tüntetésével indultak az események. Es-
te ledıltledıltledıltledılt a hírhedt diktátor, Sztálin szobraSztálin szobraSztálin szobraSztálin szobra. Nem 
sokkal késıbb a rádiónál eldördülnek az elsı 
lövések. A tüntetésbıl forradalom, a forrada-
lomból szabadságharc lesz. Másnap október 
24-én szovjet tankok szállták meg a fıvárost. 
Október 25-én sortőz dördült a Parlament elıt-
ti téren állókra, több mint százan estek áldoza-

tul. Még gyerekek is százával vettek részt a 
harcokban. Magyarország néhány napra úgy 
érezte, hogy független ország lett. A világ min-
den pontján a szabadságszeretı népek hazán-
kat ünnepelték. November 1-jére szinte telje-
sen megszőntek a fegyverropogások. Halottak 
napja volt. 49 évvel ezelıtt gyertyák százezrei 
világítottak a hısi halottak emlékére. A sza-
badság madarának szárnyai azonban rövidek 
voltak. Kelet felöl szovjet tankok készülıdtek a ma-
gyar szabadságharc eltiprására. A támadásra novem-
ber 4-én került sor. November 9-re  a legendás Corvin 
közben, másnap Csepelen is leverik a szovjet csapatok 
az ellenállást. Kezdetét vette a bosszúállások, 
kivégzések, bebörtönzések. Mindezek ellenére 
az országban 1956 után nem lehetett az embe-
rekkel úgy beszélni mint elıtte. Az emberek 
szívérıl a zsarnokság, a legerısebb zár is le-
esett. KEZDETT VILÁGOSODNI…KEZDETT VILÁGOSODNI…KEZDETT VILÁGOSODNI…KEZDETT VILÁGOSODNI…  
A forradalom legyızve is gyızött. 33 évvel 
késıbb, 1989. október 23-án a Parlament elıtti 
téren megszületett a fiatal, szabad, független, 
demokratikus államunk, a Magyar Köztársa-
ság.              Nagy Anna 8. b 

Aktuális 
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Megkérdeztük a Nevelési Központ 
igazgatóját! 

 
Feltettünk pár kérdést a Nevelési Központ  igazgatójá-
nak, Szabó Gyızınek. Az iskola fejleményeirıl, készü-
lıdésérıl kérdeztük . Már szemmel láthatólag nagyon 
szép az új iskola, és csak a belsı munkálatok hiányoz-
nak. Várhatólag február elején visszaköltözünk a meg-
újult iskolába. 
 

- Miért döntöttek úgy, hogy létrehozzák a Neve-
lési Központot? 

- Ennek két oka van. 1. ok : Rengeteg közös fel-
adat van, amit együtt hatékonyabban meg lehet 

oldani. 2. ok : Van néhány olyan fejlesztés, amit 
így könnyebben lehet létrehozni. 

Pl.: Nevelési tanácsadó  
      Mővészeti alapiskola  
- Mikor költözik vissza az iskola? 
- Várhatólag január végén vagy február elején 

költözik vissza. Ekkor a 4-8 a, b osztályosok 
költöznek be. A 2. ütem végére (kb. 2007-ben) 
az alsósak is beköltöznek. 

- Milyen újdonságok lesznek az új iskolánkban? 
- Hogy két emelet lesz. Az informatika terem 

sokkal jobban fel lesz szerelve. Valamint az is-
kolán belül lesz modern iskolakönyvtár is. 

Zsigray Erika 
 

Hulladékgyőjtés 

    Ez év szeptemberében is megrendezésre került az a verseny, ahol az osztályoknak közös összefogással kellett 
a környezetükbıl összegyőjteni a hulladékot. Az összegyőjtött hulladéknak megfelelıen az osztályok pénzjuta-
lomban részesültek. 
     Az idei év (2005/2006) ıszén a  felsı tagozatosak eredménye: 

I. 5.a osztály  -     1990kg 
II. 6.a osztály -     1821kg 
III. 5.b osztály -    1357kg 
IV. 8.a osztály -    1348kg 
V.  6.b osztály -      541kg 
VI. 7.a osztály -      491kg 
VII.7.b osztály -      345kg 
VIII. 8.b osztály -     47kg 

Marietta 
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ISKOLAI ÜNNEPSÉÜNKISKOLAI ÜNNEPSÉÜNKISKOLAI ÜNNEPSÉÜNKISKOLAI ÜNNEPSÉÜNK    
 
Iskolánkban október 21-én tartottuk ünnepélyes meg-
emlékezésünket. 
A zászló bevitelével kezdetét vette a ünnepség, elsı-
ként felszólalt az igazgatónı, majd Juhászné tanárnı 
beszédjét hallhattuk. A 8. évfolyam megemlékezésé-
vel -melyet Pap Gáborné tanította  be -, aztán a 
mazsorett elıadásával idéztük fel a forradalmi esemé-
nyeket. Végül a zászló kivitelével zárult ünnepélyünk. 

Nagy Anna 8. b  
 
 
 

RÉSZLEGES NAPFOGYATKOZÁS 

A 2003. május 31-én bekövetkezett részleges napfogyatkozás 

után, 2005. október 3-án a délelıtti órákban ismét egy hasonló 

jelenség látványát csodálhattuk. Ezen a hétfın egy győrős nap-

fogyatkozás indult útjára az Atlanti-óceánon, ami 222 km széles 

sávban áthaladt Dél-Európán és Észak-Afrikán, amely földrajzi 

helyeken élık a fogyatkozás maximumában egy vékony tüzes 

napgyőrőt láthattak, mivel a napkorong szögátmérıje nagyobb 

volt, mint az elıtte átvonuló újholdé. Ugyanekkor a Föld jóval 

nagyobb területét a részleges napfogyatkozás félárnyéka borí-

totta, mialatt hazánkban 50-60% közötti fogyatkozásban gyö-

nyörködhettünk. A jelenséget alábbi idıpontokban észlelhettük: 

I. Elsı kontaktus: 10:04:38-kor a sötét holdkorong elıször érin-

tette a 30 fok magasan ragyogó Nap peremét II. Maximum: 

11:20:40-kor a holdkorong 0.542 részét takarta a Napnak III. 

Utolsó kontaktus: 12:40:17-kor a holdkorong elvonult a 40 fok 

magasra kúszott Nap elıterébıl, vége a részleges napfogyatko-

zásnak. Itt hívom fel a tisztelt érdeklıdık figyelmét, hogy a 

napfogyatkozást nézı szemüveg, vagy a legsötétebb ívhegesztı 

védıüveg használata nélkül TILOS a Napba tekinteni, mert 

azonnali vakság lehet a következménye!! A részleges fogyatko-

zásoknak nincs olyan tudományos értéke, mint mondjuk az 

1999. 08. 11-i totalitásnak, de mint látvány, sok érdekességet 

tartogat. Szabadban ilyen lehet az állatok viselkedése, az égbolt, 

és a felhık elszínezıdése, vagy a hımérsékletváltozás megfi-

gyelése. A Hold továbbrohanó félárnyéka késıbb elhagyta ha-

zánkat, majd a győrős fogyatkozás sávjában túlhaladt afrikai 

partjain, és a 3 óra 41 perc utazást követıen (14.100 km) az 

Indiai-óceánon elhagyta Földünket. A részleges napfogyatko-

zást elıidézı holdárnyék 2006. március 29-én ismét visszatér 

hozzánk és ha valaki ekkor eljut a totalitás sávjába, (Líbia, 

Egyiptom vagy a közelebbi Törökország) akkor ismét átélheti 

az 1999-es napfogyatkozásnál 2 perccel hosszabb teljesség él-

ményét.  

      

 Bózsó Roland  8.a 
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Nógrádi Gábor 
Október 12-én nagy megtiszteltetés érte 
Újszász várost (a 7-8. osztályos tanulókat). A 
legújabb magyar mozisiker forgatókönyvének 
írója látogatott el hozzánk. Érdekes egyórát tölt-
hettünk el vele. 
    Mesélt - többek közt - életérıl: 
    1947. június 22-én született Nyíregyházán. 7 
éves korában nagy trauma érte, elveszítette 
édesanyját. 3 féltestvére született. Általános 
iskolában jól tanult. 9-10 éves korától írt verse-
ket, majd novellákat, humoreszkeket. Debre-
cenben tanult. Elıször nem merte otthon beval-
lani, hogy ı író szeretne lenni. Technikusként 
dolgozott, fıiskolán tanított. Közel 30 évig élt 
házasságban. 2 fia született. Versei iskolás ko-
rától megjelentek különbözı újságokban, folyó-
iratokban. 
    Bemutatott nekünk néhányat megjelent köny-
vei közül:  
Galambnagymama, Gyerünk haza, Vau, Gye-
rekrablás a palánk utcában. Pete Pite címő 
könyve 2000-ben megnyerte az Év Gyermek-
könyve díjat 2002-ben pedig Nemzetközi IBBY-
díjat nyert. 

    Néhány magyar film, melynek forgatókönyvét 
írta: 
Meseautó, Hippolyt, A mi Kinizsink, Sose ha-
lunk meg.           . 
    Tanácsot kaptunk tıle, hogy miért is jó olvas-
ni: fejlıdik a szókincsünk, tudásunk, a képzelet, 
kreativitás.  Tehettünk fel neki kérdéseket. Né-
hányan közülünk éltek e lehetıséggel, jutalmul 
kaptak tıle egy kis zsebkönyvet. 
    Elıadása végén aláírást osztogatott a lelkes 
érdeklıdıknek. 

                                                                                                             
Hájas Marietta 8.a 

 
 

Rövid hírek 
2005. november 18-án került sorra a Tök buli meg-
rendezése a kertvárosi iskolában. Nagyon érdekes 
töklámpásokat láthattak a zsőri tagjai. 
 
Adventi koszorút készítettünk 2005. november 24-
én a hosszú iskolában. Szebbnél szebb koszorúk 
születtek, amelyek jelzik, hogy közeleg a kará-
csony. 
 
Októberben rajzversenyt rendeztek a Takarékossá-
gi világnap alkalmából. Az ötlet dús rajzok közül 
nehéz volt választani. 

Zsigray Erika 8.a 
 
 

Hagyományunkhoz híven 
2005. december 1-jén meg-
nyitottuk a Vörösmarty he-
tet, mely alkalmából sok 
tanulmányi versenyen ve-
hettünk  részt, az utolsó 
program a Vörösmarty kupa 
volt. A programsorozat egy 
Mikulás bulival zárult.    
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Az elfeledett írásunk 
 

İsi rovásunk …múltunk egyik leghomályosabb 
darabja. Sok tévhit kötıdik hozzá, sokan buta gye-
rekes „titkosírásnak”, sokan alacsonyabb rendő 
írásformának tartják. A rovás ezzel szemben fejlett, 
története több ezer évre nyúlik vissza, sötét homá-
lyos, un „történelem elıtti” idıkbe. Amerikai, an-
gol kutatók a rovást és ezzel együtt a magyar nyel-
vet kb. 30 ezer évre becsülik. A rovást sokszor 
helytelenül rovásírásnak nevezik. Ez nagy hiba! A 
rovást rótták, azaz falba, kıbe, fémbe vésték. A ro-
vást feljegyzı magyarok és idegenek viszont papír-
ra írták eme jeleket, így ma már írásnak tekintik, 
hibás módon. A rovás nem fejletlen, s nem alacso-
nyabb rendő. Amíg a latinnak titulált, sok éven át 
változott, elkorcsozott betőkkel a magyar szavakat 
éveken át nem lehetett pontosan leírni, addig az ısi 
rovással minden magyar betőt le lehet „róni”. Az 
ısi rovás legközelebbi rokona föníciai betőkészlet, 
így ha igaz a kutatók állítása, az ısi rovásból fejlı-
dött ki a föníciai, a görög s a legkésıbb a latin bető-
készlet. Láthatjuk, a rovás bizony kincs, ugyan el-
tőnt /eltüntették / életünkbıl, a nyelvünk míg meg-
ırizte egyes kifejezésünkben: PL.: „sok van a rová-
sán”. A kifejezés ma annyit tesz: sok rosszat tett, a 
régmúltban is ezt jelentette, ugyanis aki sok rosszat 
tett, annak bőntetteit pálcára rótták, s akinek már 

na-
gyon 
sok 
rová-
sa 
volt… 
Eme 
kincs 
eltő-
nése a 
16-18. 

század környékére tehetı. Az eltőnés oka a latin 
nyelvnek és az idegeneknek köszönhetı. Amint 
tudjuk, a rovást mindenki ismerte, a szántóvetı és a 
nagyúr egyaránt. Ez a korabeli /középkori/ Európá-
ban nagy dolognak számított. Míg a „fejlett” nyu-
gaton írástudatlan volt a nép zöme, és csak papok, 
íródeákok tudtak írni, addig idehaza szinte „alap”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dolognak számított eme tudomány. Mint ismeretes, 
Mátyás királyunk nagy becsben tartotta a könyvtá-
rát, olvasni is tudott, már ez nagy feltőnést keltett. 
Ám Mátyás a magyarok közt nem volt kirívó, a né-
pe is okos volt. Ez volt a pusztulás /pusztítás/ oka. 
Európa uralkodói nem királyok s nem felelıs ural-
kodók voltak. Zsarnokok voltak, terjesztették és 
pusztították mindazt, ami a tudást tovább örökítette. 
Az évszázadok során eltőnt múltunk ezer kincse, a 
rovás, ısi hitünk, ısi szokásaink. Írástudó, a nyuga-
tiakhoz képest mővelt paraszt rétegünket elbutítot-
ták. Nyelvünk ma is szenved az idegen hatások mi-
att, vele együtt a társadalmunk is.  
 
Nagy Anna 8. b osztály 
 

A székelyföldi énlakai unitárius templom 
felirata. 

Érdekességek 
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Ezerarcú Japán 
 
A japán szigetvilág már a 13. században, amikor 
Marco Polo feljegyzéseiben -Zipangu - az Arany 
Földje- néven említette, nagyon sok kalandort von-
zott. Japán fı értékei a kulturális változatosság, a 
sokszínő természet, és a vendégszeretet, melynek 
köszönhetıen az ország népszerősége folyamatosan 
nı. Gyönyörő, nyugtató, nosztalgikus, mély, divatos, 
izgalmas, történelmi, kulturális Japánnak ezer arca 
van - egy ország, mely ıszinte és szívmelengetı 
vendégszeretetével mindenkit elvarázsol. Japánban, 
még a nagyvárosokban is, egymástól teljesen eltérı 
templomok, szentélyek találhatók: pompás buddhista 
templomok, vagy egyszerő, szinte díszítésmentes 
épületek, sötétzöld erdık által körülölelt sinto szen-
télyek, melyek többsége legalább ezer éves. A sinto-
izmus egy sajátos ısi japán vallás, mely az elıdök 
tiszteletére és a természettel való harmóniára ösztö-
nöz. A buddhizmus pedig az ázsiai kontinensrıl át-
vett vallás, mely szellemi felvilágosodást és üdvös-
séget hirdet. A templomok és szentélyek ısidık óta 
népszerő zarándokhelyek, ezért akár a japán turiz-
mus elıhírnökeinek is tekinthetık. Szinte minden 
nap ünnepelnek valamilyen eseményt Japánban. Sok 
fesztivál, melyet a helyiek -matsuri- -nak neveznek, 
sinto vagy buddhista eredető, míg a hófesztiválokat 
és a tőzijátékokat inkább a helybeliek, és a turisták 
számára szervezik. A sinto vallás eredetét az a hit 
magyarázza, hogy a japánok szerint minden termé-
szetbeli dolognak szellemi hatalma van, ezeket, a 
hatalmakat -kami- isteneknek/szellemeknek nevezik. 
A sinto eredető matsuri-k során a japánok a 
kamikkal kommunikálnak, bıséges termésért, jó üz-

letért valamint boldog és virágzó közösségért fo-
hászkodnak. Az évszakonként megújuló, változó 
természet hozzájárult ahhoz, hogy a japánoknak sa-
játságos esztétikai érzéke alakult ki. A japán kézmő-
vességet a részletek pontos kidolgozása és a kifino-
mult szépség jellemzi. 
Japán bıvelkedik múzeumokban, bármerre az or-
szágban, a helyi múzeumok és galériák a helyi jel-
legzetességekbıl is nyújtanak ízelítıt. 
A hagyományos japán elıadó mővészet generációról 
generációra szállt, és maradt fent számunkra. Japán a 
hagyományos mővészetek gazdag tárházával büsz-
kélkedhet. A hagyományos kulturális tevékenysé-
gek, mint például a teaszertartás vagy az –ikebana- 
virágrendezés több mint egyszerő elfoglaltság.  
A -wabi- (elegáns nyugalom) és a -szabi- (antik ele-
gancia) szellemét ötvözik. A Kimonó tradicionális, 
mára már alkalmi öltözet Japánban. Évszakoknak 
megfelelıen vannak kialakítva a kimonók. Nyáron 
és tavasszal világosabb színő és vékonyabb anyag-
ból készült kimonót viselnek az emberek. Télen sö-
tétebb színő és vastagabb anyagból készült kimonót 
viselnek 

Borsodi Zsuzsi 8.a 

2005. december 7-én megrendezésre került a Szép Magyar Beszéd országos verseny iskolai selejtezıje, 
ami már évtizedek óta szerepel a Vörösmarty hét programjában. A versenyen szép számmal jelentek meg 
iskolánk felsıs tanulói. A délután eredményesen telt, a résztvevık megmérették magukat. 
Az 5. és 6. osztályban a harmadik helyezett Tóth Rebeka lett (5. a), második holtversenyben Bakó Doroty-
tya (6. a) és Farkas János (6. b), az elsı pedig Tóth Mirjam (6. a) . 
A 7. és 8. osztályosok korcsoportjában harmadik helyezést ért el Kaló Enikı (7. c), második  Bobotán Ro-
land(8. c), elsı helyezést Tákos Attila (7. b) érdemelte ki. Az érmeseknek gratulálunk, a két elsı helyezett 
pedig a regionális fordulón vehet részt márciusban. 
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Nógrádi Gábor –Petepite 
 

   A NAGY KÖNYV versenyében a 100 legkedveltebb regény közé került! 

Az év gyerekkönyve 2000    Nemzetközi IBBY- díj 2002 

Ez a regény egy 12 éves fiú Pete Péter nem mindennapi történetét mutatja be. Egy különleges reggelen Pé-
ter elég furcsán ébred. Teljesen felfordul az addigi élete. A regény telis-tele van humorral. Az illusztráció is 
nagyon jó Cakó Ferenc rajzaival. Nagyon jó olvasni, fıleg a szürke téli napokon egy kis vidámságot visz 
az olvasó életébe.       Borsodi Zsuzsanna 8.a 

Könyvajánló 

Filmajánló 

Harry Potter és a Tőz Serlege 
 A nagy sikerő történet újra mozivásznon! Újra ren-
geteg látványos animációval és rengeteg izgalommal 
elevenedik meg 
a varázslóta-
nonc, Harry  
Potter történe-
te! A könyvbıl 
készült eddigi 
filmek közül 
talán ez lesz a 
legizgalma-
sabb!  
 
Harry Potter a 
negyedik évét 
kezdi a roxforti varázslóiskolában. A Kviddics Vi-
lágkupán történt izgalmas események után újabb iz-
galmas dolog közeledik: a Trimágus Kupára készül 
az iskola. 
Újra megrendezik ezt a sokszor halálos kimenetelő 

versenyt a varázslóiskolák között. 
A versenyt Roxfortban rendezik meg és két külföldi 
varázslóiskola vesz részt rajta. 

Az iskolákból egy ember in-
dulhat, a kiválasztásban a Tőz 
Serlege segít! 
De egy kikötés van, az hogy 
csak egy bizonyos korhatár 
felett indulhatnak a verseny-
zık. 
Harry a korhatár alatt van, 
ezért nem is indul,  de valaki 
ellene szövetkezik és beledob-
ja a Serlegbe a nevét .Így a 
versenyen nem 3 hanem 4 ver-
senyzı indul és visszalépés 
nincs! Elején még ellenkeznek 

a külföldi iskolák, de utána elfogadják a döntést. 
És megkezdıdik a megmérettetés… 

Borsodi Zsuzsanna  
8.a  

 

A  DÖK ( Diák Önkormányzat ) programja december, január, február hónapokban  
 

December: Vörösmarty-hét, Mikulás bál, ajtó- és karácsonyi díszek készítése, Nyolcadikos Klub 
Január: téli ügyességi váltóverseny, szánkózás, tanulmányi verseny, Nyolcadikos Klub 
Február: kézmőves foglalkozás, farsang, Nyolcadikos Klub 
 



Karácsonyi ajándékkísérı 
 

Hozzávalók: 

- Fa ruhaszárító csipesz 
- Apró termések, virágok, figurák 
- Csipkeharaszt vagy valamilyen zöld növény 
- Keskeny szalag 
- Aranyfesték 
Készítése: 

1. A ruhaszárító csipeszt befújjuk aranyfestékkel. 
 Az egyik nyitható oldalára fektetjük (keskenyebbik felületet), 
 elhelyezzük rajta a terméseket, figurákat. 
2. Az összenyomható részére 
 annak a nevét írjuk, akié az ajándék. 
 
Kellemes időtöltést kívánunk! 
           Tánczos Alexandra 8/ 
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Ötlettár 

Diáktoll 

Kaizer Kata :  
Éjfekete lepke 

Szeretnék éjfekete lepke lenni, 
Sötét estén hosszú útra kelni. 
Lassan elveszni a sötétségben, 
Boldogságot találni az égben. 

 
Rút halált hozni a gonoszokra, 
Tetteiket vérrel megbosszulni. 
Bőnösnek lenni egy örök létig, 

Hogy addig is szenvedjek a végig. 
 

Beszállni, ó, szerelmem ablakán, 
Beosonni szép szíve ajtaján. 

Dolgos kezében lágyan hunyni el, 
Ó, te ég! Nekem már csak ennyi 

kell… 

 
Szeretnék éjfekete lepke lenni, 
Nagy, fekete szárnyakkal sírba 

menni.  
Győlölve taposni el a világot,  

Meghalni egy végsı, szép, szent 
imához. 

 
Könnyedén megszületni és elmúlni, 
Szeretı szíveket bánatba dúlni. 

Megszülettem…Most elmúlni aka-
rok, 

Ha nem leszek, már senkit sem za-
varok.  
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Az ÚVVSE 80 éves lett! 
Iskolánkban szeptember 16-án sportnapot rendeztek a diákoknak, 
az Újszász Város Vasutas Sport Egyesület 80 éves évfordulója 
alkalmából. A sportnapon az iskola összes tanulója részt vett, jó 
pár gimnazistával együtt. 15 különbözı helyszínen, különbözı 
programok voltak, melyekben a gimnazistáknak és a tanároknak 
köszönhetıen nagyon jól éreztük magunkat. A helyszíneken jobb-
nál-jobb feladatok vártak ránk, osztályfınökeinkkel együtt. De 
kezdeném inkább az elején. 9 órakor a piac téren volt a gyüleke-
zı, ahol kezdetét vette a sport. Az ÚVVSE 80 éves lett. Ennek 

alkalmából 80 km lefutása volt a cél. Az osztályokból 10 embert 
kijelöltünk, akik egyenként 500-500 m-t futottak. Amíg az egyik 
osztály futott, addig a többiek a helyszíneken teljesítették a fel-
adatokat. Az intenzív sportolás közbe tartottunk egy kis ebédszü-
netet. Azután újra ,,hajráztunk”. 3 órára minden osztály végzett a 
feladatokkal. 16 órakor sorsolás volt a sportolók között. A szeren-
csések értékes ajándékokat nyertek. Tehát a sportnap élménnyel 
teli napként zárult le, mely tanáraink és segítıik segítségével na-
gyon jól eltelt.         
 Zsigray Erika  8. a          

Sport 

Karácsonyi  
rejtvény 
A karácsony a legszebb ünnepünk. Ez alkalmából készítettünk nektek egy kis fejtörıt. A karácsonyi szokások-
hoz és a betlehemi történetekhez tartozó feladatokat írtunk össze.  Jó szórakozást és sok sikert kívánunk hozzá!   
                             

1. A 3 királyt vezette útján.  
2. A gyerekek (mindenki) kedvenc játéka a hóban. 
3. Karácsony éjszakáján született. 
4. Karácsonyfa díszítı eleme. 
5. İk is ellátogattak a Kisjézushoz. 
6. Szúrós, a karácsony egyik jelképe. 
7. Jellegzetes dekorációs eszköz. 
8. Róluk szól a karácsony. 
9. Táj fehérségét adja. 
 
Megfejtés: (Szenteste)  
 

Hájas Marietta  8.a 

Karácsonyi SMS:        
Irigykedve néz most a húsvéti nyúl, mert a buliban a Jézuska az úr!  
Táncolnak az angyalok, szikráznak a fények, legyen boldog karácsonyod és aztán jó éved! 

Felelıs kiadó: Bodnárné Szabó Gabriella 
Készítették: Újszászi Nevelési Központ ,Vörösmarty Mihály Általános Iskola újságíró szakkörének tagjai: 
Borsodi Zsuzsanna, Bózsó Roland, Hájas Marietta, Nagy Anna, Tánczoa Alexandra, Zsigray Erika 
Cím: 5052 Újszász, Kossuth u.13. 
Felelıs Szerkesztı: Hájos Szilvia     

2005. október 12-én az itthon maradt nevelıink sport délelıttöt állítottak össze a diákoknak. A gyü-
lekezı reggel, 745-kor volt a hosszú iskolában, ahonnan 7.-esek és a 8.-osak mentek a csarnokba. A 
sportnapot bemelegítéssel kezdtük. Ezután jöhettek a különbözı feladatok. Érdekes csapatversenyek 
voltak, valamint késıbb osztályonkénti 1-2 gyerek versenyzett. De azért közben tartottunk fél óra 
tízórai szünetet is. A végeredmény:  

1. helyezett: 8. b 
2. helyezett: 7. a 
3. helyezett: 8. a 
4. helyezett: 7.a 

Szerintem jól éreztük magunkat, és ránk is fért egy kis sportolás. 
Zsigray Erika 8. a 

  

 


