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VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA  

Búcsúzó nyolcadikosaink         „Mi rossz volt, felejtem, mi szép, ırzöm, 
Emlékeimben hő leszek az idıhöz.  
Most végleg búcsút mondok mindenkihez, 
És Nektek sok sikert az élethez!” 

Kaizer Kata—Búcsú az iskolától 

Aktuális 

Barta Erik Kanálos Gréta 

Bublos Tamás Kiss Sándor 

Duka Sándor Kovács Lilla 

Farkas Gréta Molnár Anikó 

Földi Attila Nagy Anna 

Gajdos Rajmond Sallai Kitti 

Helle Róbert Sebık Alexandra 

Kaizer Ákos Zsolt Suki Anasztázia 

Kaizer Kata Sára Zánczos Alexandra 

Kálmán János Zvolenszki Gábor 

8. 8. 8. BBB   OSZTÁLYOSZTÁLYOSZTÁLY   
MMMAKAINÉAKAINÉAKAINÉ Z Z ZÉZCZIÉZCZIÉZCZI Z Z ZSUZSASUZSASUZSA 

8. 8. 8. AAA   OSZTÁLYOSZTÁLYOSZTÁLY   
FFFEKEEKEEKE I I ILDIKÓLDIKÓLDIKÓ   

Borsodi Zsuzsan-
na 

Kovács István 

Bózsó Roland Kovács László 

Csák Diána Mezı Miklós 

Elekes Alexandra Nádházi Beatrix 

Farkas Attila Németh László 

Fekete Sándor Oláh Attila 

Földi Gergı Pál Brigitta 

Gilicze Sándor Répási Dávid 

Hájas Marietta Takács Zoltán 

Hodászy Kitti Vakhal M. Mátyás 

Kovács Alexand-
ra 

Zsigray Erika 

2006. június 
3. szám 
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LAPJA 

Bizonyára, már nagyon kíváncsiak vagytok az idei év 8.-os LEGekre. 
 

Hát tessék! 
 

 

  Lány Fiú 
LEGszebb Zsigray Erika Bózsó Roland 

LEGokosabb Hájas Marietta Kovács István 
LEGközvetlenebb Zsigray Erika Oláh Attila 

LEGviccesebb Elekes Alexandra Vakhal M. Mátyás 

LEGjobb sportóló Zsigray Erika Földi Gergı 

A 2005 / 2006-os tanév 8.-os LEGJEI 

Zyigray Erika Bózsó Roland 

Vakhal M. Mátyás 

Hájas Marietta Kovács István 

Elekes Alexandra 

Oláh Attila Földi Gergı 
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Gyereknap 
 
2006.05.26-án megrendezésre került a kert-
városi iskolában a gyereknap.  
A gyereknapon egyaránt részt vettek az alsós 
és felsıs diákok. Az alsó osztályos tanulók a 
nagykerti iskola aszfaltos pályáján voltak, a 
felsı osztályos tanulók pedig a fı épület ud-
varán. 

Nagyon sok érdekes dolgot csinálhattunk. 
Például:  

agyagozás  
                                                                                  

hennázás 
                                                                                  

álomfogó készítése 
                                                                                  

rendırkutya bemutató 
                                                                                  

fodrászat 
                                                                                  

ügyességi feladatok megoldás 
                                                                                  

tanár-diák meccs 
                                                                                  

célba dobás 
                                                                                  

célba rúgás 
                                                                                  
tekézés 
                                                                                  
zsákban futás 
                                                                                  
trampulinon ugrálás 
                                                                                  
akadály verseny 
                                                                                  
biciklis akadálypálya. 
A feladatok megoldása és kipróbálása után 
mindenki ebédet kapott, hot dogot és jégkré-
met. 
Ebéd után végig izgulhattuk a fergeteges ta-
nár-diák kézi- és focimeccset. Azok, akik 
kihagyták, sajnálhatják, mert szuper délelıt-
töt töltöttünk együtt. Remélem, akik ott vol-
tak azok nagyon jól érezték magukat. 
 

Tánczos Alexandra 
      8.b. osztály 

Képek a gyermeknap vidám eseményeirıl 
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Így korongoztunk! 
A lányokat nagyon érdekelte a hennázás. 

Szabina büszkén mutatja jól sikerült 
mintáját. 

Közösen jártuk a 
táncot! 

Jókat lehetett beszélgetni távoli ismerısökkel! 
Nagy meccs volt! 
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Vidám utolsó kirándulás 
    Ez évben évfolyamom (8. a-b osztály) az 
utolsó együtt töltött kirándulásán vett részt. 3 
vidám napot töltöttünk Sopronban, a hőség 
városában. Az idı nem igazán kedvezett szá-
munkra, de ez egy cseppet sem vette el ked-
vünket. 
    2006. május 19-én éjszaka 3:42-kor indult 
útnak a 24 fıbıl álló csoport (ekkor indult a 
vonat). Pesten át kellet szállni arra a vonatra, 
ami Sopronba vitt minket. A szállásunk elég 
messze volt az állomástól, így érthetı, hogy a 
nagy cuccokkal mindenki elfáradt mire oda-
értünk. Elfoglaltuk szobáinkat (4+1 szoba 
volt a miénk, elég messze egymástól), s egy 
kis pihi után útra keltünk Fertıdre, az 
Eszterhazyak kastélyát megcsodálni. Azon a 
napon jól elfáradtunk, így az este csendesen 
telt. Másnap a rossz idı ellenére, utunk az 
országon kívülre, Ausztriába, Eisenstadtba 
vezetett. Mire odaértünk az idı nagyon ked-
vezıvé vált a kiránduláshoz. Az Eszterhazy 
kastély kertjét, valamint Haydn mauzóleumát 
tekintettük meg. Az estére esı tervek egy ki-
csit megváltoztak. Nem mentünk moziba. 
Helyette heten esti sétára indultunk a város-

ba. A vár környékét tőztük ki célul. Séta köz-
ben egy jó ötletet eszeltünk ki: hogyan lehet-
ne a fiúkat megviccelni.? A tervünk sikerült, 
de az ezért járó fogkrémezést sajnos nem ke-
rülhettük el. Az este elég sokáig elhúzódott, 
így a felkelés nem igazán volt könnyő dolog. 
Aznapra már csak Sopron látnivalói marad-
tak hátra. Elmentünk egy körre a kisvonattal, 
majd felmentünk a Tőztoronyba, s onnan 
csodáltuk a táj szépségeit. Ebéd után vissza-
mentünk a szállásra a cuccainkért, s a vasút-
állomás felé vettük az irányt. 
    5-6 órás út után élményekkel gazdagon 
tértünk haza. 
    Úgy gondolom emlékezetes marad ez az 
utolsó kirándulás. De lehet, hogy nem ez volt 
az utolsó, ugyanis osztályfınökeinkkel - 
Feke Ildikó, Makainé Zérczi Zsuzsanna ta-
nárnık- megbeszéltük, hogy szervezünk még 
ilyen kirándulást a volt osztálytársakkal. 
    Ez úton szeretném megköszönni nekik a 
többi társammal együtt, hogy megszervezték 
nekünk ezt a kirándulást, valamint a sokévi 
fáradhatatlan munkájukat. 
 

Hájas Marietta 8.a 

Vörösmarty  Gála 
 
2006. május 13-án a városi Mővelıdési Ház-
ban 16 órás kezdettel megrendezésre került a 
Vörösmarty Gála. Az iskolánk diákjai léptek 
fel ezen a szép délutánon. 16 órakor az alsó 
tagozatos tanulók kápráztatták el a nézıkö-
zönséget mősoraikkal, mely 18 óráig tartott. 
18 - 1930 óráig a felsı tagozat elıadása zajlott 
le. A gálán a vendégek és a diákok gyönyör-
ködhettek a tőzzománcosok munkáinak kiál-
lításában. A két mősorblokk között büfé üze-
melt. 
 Akik felléptek a Vörösmarty  Gálán: 
5.a. osztály: Irodalmi mősora 
5.a. osztály: Táncos bemutatója 
5.b. osztály: Angol színdarabja 
5.c. osztály: Irodalmi összeállítása 
6.a. osztály: Táncos bemutatója 
7.a. osztály: Cselszton tánca 
7.c. osztály: Irodalmi mősora a „Tanár úr ké-

rem!” címő regénybıl 

7.c osztályos lányok: Kán-kánja 
7.b.- 8.a.- 8.b.-8.c. osztály: lenyőgözı 

kantrija 
Elekes Alexandra, Répási Anna és Zsigray 

Erika tornász bemutatója 
Cigány tánc 
Kovács Anna és Kurdi Krisztina zongorás 

bemutatója 
Belterületi kis mazsorett csoport 
Kertvárosi kis mazsorett csoport 
Belterületi nagy mazsorett csoport 
Kertvárosi nagy mazsorett csoport 
Nagyon köszönjük azoknak a diákoknak, 
akik részt vettek a mősorban! Akik pedig ki-
hagyták, azok sok jó mősorszámról maradtak 
le. 
 

Tánczos Alexandra 
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Képek a Vörösmarty Gáláról 
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Anyák napja 
Minden évben május elsı vasár-
napján a szokásokhoz híven tart-
juk az anyák napját. Apró aján-
dékkal és virággal kedveskedünk 
nekik, hogy gondoskodnak ró-
lunk. Én minden évben adok édes-
anyámnak ajándékot, remélem ti 
is, mert megérdemlik. Kisebb 

gyermekek maguk készítenek aján-
dékot (képet vagy virágot) és ezzel 
az ajándékkal meg ajándékozzák az 
anyukájukat. Mások verset monda-
nak anyukájuknak. Iskolánk min-
den tanárnıjének és dolgozójának 
nagyon sok boldog anyák napját 
kívánok!                                          
Tánczos Alexandra 

Majális 
2006. május 1-jén, kora reggel megkezdıdött 
a majális Molnár Péter polgármester beszé-
dével. 1010-kor az általános iskola torna be-
mutatóit láthattuk, majd késıbb focimérkı-
zést láthattunk, amelyben az újszászi ifi csa-
pat kisebb-nagyobb sikert ért el. 
1330-kor Firedance tánccsoport lépett fel, 
amelyet többen az asztalon állva néztek 
Sajnos, ez eleredt az esı, de ennek ellenére a 

tizenegyes rugó versenyen többen is részt 
vettek. Nem sokkal elıtte LL Junior adta elı 
néhány számát, de gyorson eltőnt a pályáról 
és ezt nem jó szemmel nézték az itteniek, 
mivelhogy autogramot sem adott senkinek. 
Tehát a 2006 majálisán a rossz idı miatt so-
kan nem tudtak részt venni, de azért mi ott 
voltunk és produkciókkal szórakoztattuk az 
érdeklıdıket! 

Bózsó Roland  

 
Multi-okos vetélkedı 

    2006. április 26-án iskolánk DÖK vezetıje 
egy versenyt szervezett, melyben a 7-8.  osz-
tályok diák-
jai általános 
tudásukról 
adhattak szá-
mot. 
    A verseny 
többféle fel-
adatból állt: 
villámkérdé-
sekbıl, gon-
dolkodtató, 
kidolgozan-
dó felada-
tokból. Izga-
lommal teli 
élményben 
lehetett ré-
szük a ver-
senyzıknek. 
A legna-
gyobb sikert az activitys feladat aratta. Több-
nyire szólásokat, közmondásokat kellett el-
mutogatni, lerajzolni vagy rímekbe faragni. 

Kisebb-nagyobb sikerrel Melinda néni által 
készített feladatokat sikerült megoldani. A 
verseny lebonyolításában Zsuzsika néni is 
segítkezett. 
    7-8 –tól vegyesen, a/b/c osztályokból in-
dultak játékosok a megmérettetésre. 
    Az eredmény kihirdetésére még aznap sor 
került. Egy kis várakozási idı után megszüle-
tett az eredmény: 
 

 
I. Kovács László         8.a 
   Répási Dávid           8.a 
   Farkas Attila            8.a 

 
II. Zsigray Erika                   8.a 
     Bózsó Roland                 8.a 
     Vakhal Martin Mátyás   8.a 

 
III. Szvath Petra          8.c 
      Palkó Gábor          8.c 
      Vágó Tamás          8.c 

 
 

Hájas Marietta 
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A húsvét története  
A keresztény egyházak tanai szerint a húsvét 
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, me-
lyet a niceai zsinat óta a tavaszi napéjegyen-
lıséget követı holdtölte utáni elsı vasárna-
pon tartanak. Mikor Júdás elárulta Jézust, 
Pilátus katonái elfogták, megkínozták és 
megverték, majd a saját keresztjét fel kellet 
vinnie a vállán a Golgotára. Ezt Jézus ke-
resztútjának nevezzük. Majd egy katona a két 
kezét és lábait odaszögelte a fakereszthez és 
mikor Jézus meghalt, oldalát egy lándzsával 
megvágta és testébıl elıször vér, majd víz 
folyt. Levették a keresztrıl, édesanyja, Szőz 
Mária megsiratta, majd testét bekenték olaj-
jal, egy lepedıvel betakarták, és egy barlang-
ba vitték. Jézus harmadnapra feltámadt, ezt 
ünneplik húsvétkor. Ehhez igazodik a keresz-
tény naptár változó idıpontban tartott összes 
ünnepe. Az ünnepet a böjt idıszaka elızi 
meg. Ez a nagyböjt, s ennek utolsó hetét 
nagy hétnek nevezzük. A nagyböjtöt meg-
kezdı hamvazó szerda elıtti nap (húshagyó 
kedd) népies elnevezése; a katolikus hívık 
húsvétig ekkor ehetnek utoljára húst. Számos 

telet temetı, tavaszt kezdı, termésvarázsló 
népszokás, népi alakoskodójáték főzıdik 
hozzá, s mint a farsang utolsó napja, hagyo-
mányos táncmulatság ideje. A nagyböjtöt 14-
éves kortól kell elkezdeni, és akik még nin-
csenek 14 évesek, azok azzal tisztelik meg a 
nagyböjtöt, hogy segítenek szüleiknek. Kato-
likusok számára kötelezı a húsvéti áldozás, a 
szertartások központja pedig a feltámadási 
körmenet. Számos –többnyire ısi, pogány 
eredető- népszokás kapcsolódik az ünnephez, 
így a hagyományos katolikusoknál a meg-
szentelt ételek (bárány, sonka, tojás, kalács 
stb.) fogyasztása, a barkaszentelés, a locsol-
kodás (mikor a fiúk házról-házra járnak és a 
lányok festett  hímes tojásokat ajándékoznak 
nekik). Kihagyhatatlan a gyerekeket meg-
ajándékozó húsvéti nyúl meséje és sok más 
érdekes történet. A szó eredete a böjti idı-
szak megszőntére utal. Az én számomra hús-
vét egy fontos ünnep, remélem a ti számotok-
ra is. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok ! 

Húsvéti tojásfestés 
A DÖK 2006. április 10-én 1500-ás kezdettel 
húsvéti tojásfestést szervezett az iskola diák-
jainak. Igaz, hogy nem olyan sokan voltunk, 
de így is nagyon jól éreztük magunkat. Érde-
kes technikával dolgoztunk, melyet Pomázi 
Melinda tanárnı és Feke Ildikó tanárnı mu-
tatott meg. Ezt a technikát ti is könnyen ki 
tudjátok próbálni, amit a következıképen 
kell elkészíteni. Szükségetek lesz: hagymale-
velekre (vörös és lila), kifújt vagy keményre 
fıtt tojásokra, tojásfestékre, fogvájóra, 20%-
os ecetre vagy hypora. Egy vagy két nappal a 
tojás festés elıtt, fújjatok ki a tojásokat és 
alaposan mossátok meg, majd szárítsátok ki, 
de ha fıtt tojással akartok dolgozni azt még 
aznap is megfızhetitek. Ha azt szeretnétek, 
hogy a tojásotok tartós legyen, jó keményre 
fızzétek! ,Elıször vöröshagyma és lilahagy-
ma leveleket tépkedjetek le, rakjátok egy tál-
ba, majd egy lábasban forraljatok vizet és 
öntsétek le a hagymaleveleket. Utána forró 
vagy hideg vízben keverjetek el egy tasaknyi 
tojásfestéket, melyet megvásárolhattok a 

bolt-
ban. 
Adjá-
tok 
hozzá a 
tojás-

festékes vizet a hagymahéjas vízhez, és jól 
keverjétek el. Ha festék jól feloldódott, jöhet-
nek a tojások. Rakjátok a vízbe a tojásokat, 
és jól forgassátok meg, de ha nem akarjátok, 
hogy a kezetek tojásfestékes legyen, használ-
jatok fakanalat vagy kanalat! Várjatok 15-20 
percet! Akkor vegyétek ki, ha szép pirosak a 
tojások, de ha nem, akkor hagyjátok még 
benne 5-10 percig. Ha jól megszáradtak, jö-
het az érdekes technika! 20%-os ecet vagy 
hypot öntsetek egy kis pohárba vagy edény-
be, és fogvájó segítségével marassatok bele 
mintákat. Így el is készült a húsvéti tojás, de 
ha nem vagytok megelégedve, akkor arany-
porral kenjétek be. Jó munkát a következı 
húsvétra! 

Tánczos Alexandra  
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Összegyőltünk megpörgetni az észkereket! 

Multi-okosak voltunk! 

Láthatóan jól éreztük magunkat! 

Fotók a DÖK-ös programokról 

Roptuk a táncot! 

Az 5. és 6. osztály szívvel-lélekkel versenyzett. 

Ismerkedtünk a tojásfestés trükkjeivel. 
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Sudoku: az ál-japán számjáték 
Svájcból indult a 18. század végén, persze ez 
még csak az egyszerő formája volt, aztán 
1979-ben újra fölfedezték.  Number Place 
néven jelent meg a rejtvény New Yorkban, 
Japánban is napvilágra került, ott siker lett, 
nem merült el a feledés homályában.  
Hogy mi ez? Japánul: Sudoku, de máshol 
Latin- négyzet, magyarországi elnevezése: 
Bővös-négyzet. Japánban több száz sudokus 
rejtvényújság jelent meg, az emberek min-
denhol csak ezt játszották, egymásfölé hajol-
va segítettek egymásnak, most Európában is 
hódít e számjáték. Nagyon élvezetes attól 
függetlenül, hogy matematikai játék. De nem 
csak számokkal játsszák, hanem színekkel, 
betőkkel is lehet, azonban a szabály minden-
hol ugyanaz. Sok orvos terápiának is hasz-
nálja olyan gyerekeknél, akik kudarcot valla-
nak egyes területeken, és ebben nagyon jó 

eredményeket 
érnek el. Nagy örömet okoz azoknak a gyere-
keknek, akik nem igazán matekzsenik! Fél-
óra múlva a játékot megkedvelve egyre töb-
bet és többet szeretnének játszani.  
Mostani rejtvény is  sudokufeladvány lesz. A 
sudoku rács lehet 4X4-es (mini-sudoku) 
6X6-os, és a hagyományos 9X9-es. Bıveb-
ben a 4X4-es és a 9X9-es sudokuról írok töb-
bet, a 6X6-os az már mester szintő. 4X4 
sudoku: 4 sor 4 oszlop 1-tıl négyig kell a 
számokat elhelyezni, úgy hogy egy sorban és 
egy oszlopban csak egyszer  szerepeljen. 
9X9-es  
sodoku: 9 oszlop 9 sor és a számokat 1-9-ig 
kell elhelyezni. 1 sorban és 1 oszlopban csak 
egyszer szerepelhet egy szám. 
 
Borsodi Zsuzsanna 

Magyar sors 
 

Idén lesz 86 éve, hogy 1920. június 4-én 

Wersailles mellett a trianoni kastélyban alá-

íratták velünk a békediktátumot, amelyben 

hazánkat az 1/3-ára csonkították. Ezen cik-

kem a határokon túl élı magyarok megkülön-

böztetı helyzetérıl szól. 

1920. június 4-én a trianoni békeszerzıdés 
aláírásakor a nagyhatalmak már tudták, hogy 
ez az ügyirat egyenesen a II. világháború ki-
törését garantáló irat lesz. Az iratot éppen 
ezért meg is semmisítették. A határok meg-
húzásakor nem vették figyelembe az etnikai 
határokat. Az ehhez kapcsolódó szociális 
helyzetet nem tudták vagy nem akarták ke-
zelni. A békeszerzıdés Magyarországgal a 
legmesszemenıbb garanciát vállaltatta az 
1/3-ra csonkított területen maradt kisebbsé-
gekkel kapcsolatban. Benes Londonban az 
antant kívánságát teljesítette. Napirendre ke-
rült a lakosságcsere a szerzıdés aláírásakor. „ 
Mindazon személyek, akik illetısége azon a 
területen van, amely azelıtt az Osztrák- Ma-
gyar Monarchia területeihez tartozott, a ma-
gyar állampolgárságot elvesztve, annak az 

államnak az állampolgárságát kapják meg 
jogérvényesen, mely az említett területeken 
az állami fıhatalmat gyakorolja.”Majd a dik-
tátum ez utáni cikke így szól a szerb, horvát, 
szlovén ill. a cseh-szlovák németekkel kap-
csolatban: 
„ … mindazon személyek, akik valamelyik 
területen 1910. január 1-je után kaptak lakha-
tási engedélyt, csak akkor kaphatják meg az 
új állampolgárságot, ha ezektıl az államoktól 
engedélyt kapnak rá.” 
Horthy nagyon sok eredményt ért el. Ezek 
egyike az volt, hogy az I. világháború után az 
országot nem csak gazdasági, pénzügyi téren 
akarta megerısíteni, hanem erkölcsi és szel-
lemi téren is. Klebesberg Kunó szavait idéz-
ve Horthy programja a következı volt: „ ma-
gyar lélek, európai tudás”. Bizonyára a mai 
napig ez lehet nemzetünk fennmaradásának a 
kulcsa! Ennek köszönhetı, hogy nemzetünk 
újjáéledt.  

Nagy Anna 

Érdekességek 
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Búcsúznak az újság-
írók! 

Az idei év újságírói. 
Marietta, Erika és 
Szandi három éven 
keresztül vettek 
részt az iskolaújság 
szerkesztésében.  
Zsuzsi, Anna és 
Roli ebben az évben 
csatlakoztak hozzá-
juk. Mindannyian 
lelkiismeretes és 
kreatív munkát vé-
geztek. 
Jövıre az alsóbb 
évfolyamosoké a 
terep. 

Ha felkeltette érdeklıdéseteket a játék, most kipróbálhatjátok.. Jó játékot, jó szórakozást 
kívánok!  

HULLADÉKGYŐJTÉS EREDMÉNYE 
 

 
 
 

1.HELYEZÉS – 5.B 
2. HELYEZÉS – 5.A 

3. HELYEZÉS – 6.A 

4. HELYEZÉS – 7.A 

5. HELYEZÉS – 8.A 

6. HELYEZÉS – 7.B 

7. HELYEZÉS – 6.B 

8. HELYEZÉS – 8.B 
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 Idézzük magunk elé Gauguin képeit: az álmatag tahiti 
nıket, akiknek vörös, zöld, fekete és sárga batikolt 

ruháját néhány könnyő petty, egy-egy virág vagy ko-

szorú fehér foltja díszíti. A batik a forró távol-keleti 

nap termékeny talaján létrejött igazi népmővészet.  A 

"batik" szó jávai eredető, jelentése "írni", "rajzolni", 

"festeni". Sokan nem elégszenek meg ezzel a nyilván-

valóan helyes értelmezéssel, és jelentését összefüggés-

be hozzák a viasz megtörésével, amelynek 

révén a batik színes erezete keletkezik. 

Mások a "csepp" szót látják benne, esze-

rint a szó viaszcseppre utal. Vannak, akik 

"virágzás"-ként értelmezik; a legtöbb 

jávai díszítıelem ugyanis virágformájú. 

Amikor a batikról beszélünk, mégis rög-

tön Indonéziára, egész pontosan Jáva 

szigetére gondolunk. Jáva a batikmővé-

szet bölcsıje. A jávai klasszikus irodalomban nemegy-

szer esik szó a fejedelmek, hercegnık pompás, batikolt 

ruhadarabjairól, amelyeket a legdrágább ékszerekkel 

együtt emlegetnek.   

 

 Ha szeretnél egy érdekes és egyedi pólót, 
akkor próbált ki a batikolást az ötleteim alap-
ján! 

Ha van egy –pl. fehér színő- pólód, ruhafes-
téked ( ami bármely vegyi áru boltban kapha-
tó) és madzagod akkor már minden megvan 
ahhoz, hogy a régi pólódból új, divatos pólót 
varázsolj. 
A ruhafestéket a tasakon lévı utasítás alapján 

old fel vízben. Vigyázz, ez nagyon 
fog! Ezek után tervezd meg a min-
tát! A pólót fogd össze és ott kö-
tözd meg a madzaggal, ahol szeret-
néd a mintát. Ha már megvannak a 
„csomóid”, tedd bele a pólót a fes-
tékbe! Egy bizonyos idı elteltével 
vedd ki, vágd le a madzagot és 

hagyd megszáradni! Ha ügyes voltál, foltok 
maradtak az anyagon. Ez a festési mód hasz-
nálható más textíliák díszítésére is. Pl.: terítı-
nek vagy ruhazsebkendınek. Hidd el, nagyon 
szép lesz! Sok sikert kívánok a batikoláshoz! 

Zsigray Erika 8. a 
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Ötlettár 

Sportolási lehetıség volt! 
2006. április 7-én 1400 órai kezdettel a 
diákönkormányzat váltóversenyt ren-
dezett a sportcsarnokban. Programokat 
szervezı tanáraink nevei: Pomázi Me-
linda, Sándor Judit, Kálló István és 
Bakos Dániel. Ez a péntek délután a 
sport délutánja volt, amely nagyon 
fontos az egészséges élethez. Sportolni 
érdemes, mivel fitten és csinosan tartja az 
embereket. Az hosszú élet egyik titka a sport. 
Eredetileg úgy volt, hogy a, b, c-s csapatok 
versenyeznek majd egymás ellen, de mivel 
néhány osztályban gyerekhiány volt –amit 
nagyon sajnálok-, ezért vegyes csapatokban 
indultunk, kivétel a sportolni imádó osztá-
lyoknál, 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 7.a, 8.c. A váltó-
verseny feladatai nagyon egyediek voltak. 
Pl.: maci tologatása gördeszkán, madzaggal 
összefőzött diákok, öltöztetés, 
     Forma 1-es és a labdás feladat. 
Az 5. , 6-os korcsoport csapatai közül, az 5.a 
és 6.a csapata lett a 1. helyezett. Résztvevıi: 
5.a: Bakó István, Bublos Zoltán, Erdei Eve-
lin, Gyarmati Dániel, Kanálos Alexandra, 
Tánczos Róbert, Vásár Dorina. 6.a: Csontos 

Aranka, Dede Lilla, Harsányi Zoltán, Joó 
Richárd, Szabó Edina, Vágó Henriett, Viola 
Vivien.  A 7. , 8. osztályosok között, pedig a 
8-os csapat lett az 1. helyezett. Tagjai: 
Becskereki Sándor, Bublos Tamás, Molnár 
Nikolett, Nagy Judit, Sándor Antal, Varga 
Krisztina, Varga Péter, Zsigray Erika. De 
mindenki nyertes lett, aki ott volt, mert jó 
érzésekkel, felszabadultan és vidáman telt el 
ez a délután. A leglelkesebbek a fiatalabb 
korosztályok voltak, de a többiek is kitartóan 
versenyeztek a cél érdekében. Tanárainknak 
köszönhetıen létrejött ez a sportdélután, ahol 
mindenki jól érezhette magát, az iskola kö-
töttségeitıl mentesen. Sajnálhatják azok, akik 
nem jöttek el. 

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

    
Kedves menı és maradó Diákok!Kedves menı és maradó Diákok!Kedves menı és maradó Diákok!Kedves menı és maradó Diákok!    

Kívánunk nektek kellemes, vidám, emlékezetes és forró nyári szüne-Kívánunk nektek kellemes, vidám, emlékezetes és forró nyári szüne-Kívánunk nektek kellemes, vidám, emlékezetes és forró nyári szüne-Kívánunk nektek kellemes, vidám, emlékezetes és forró nyári szüne-
tet!tet!tet!tet!    

    

Állati rekordok 
A következı kérdéssor az állatvilághoz kapcso-

lódik. Teszteld tudásod! Az általad gondolt 

helyes válasz betőjelét karikázd be! Ha jól dol-

goztál, egy angol szót kapsz megoldásul, ami-

nek jelentése összefügg azzal, ami vár rád. Az 

édes semmittevéssel, a lágy és békés nyári szü-

nettel. Láss hozzá! 

 
1. Mekkora maximális sebességgel képes 
futni a gepárd? 

D. 56- 65km/óra         E. 70-78 km/
óra            S.96-110 km/óra 

2.   Mekkorára nı a legnagyobb béka? 
A. 18cm                      U. 25 cm                       
G. 32 cm 

3.    Mekkorák az elefánt zápfogai? 
É. Mint egy gyufásdoboz   T.
….konzervdoboz     N. …cipıs do-
boz 

4. Melyik madárnak leggyorsabb a 

szárnycsapása? 
S. kolibri                    L. veréb                            
R. pelikán 

5.  A bolha saját magasságának hányszo-
rosára képes felugrania? 

 G. 30 szorosára        H. 130 szoro-
sára              A. 80 szorosára 

6.  Hány liter folyadékot képes felszívni 
az elefánt az ormányában? 

P.6 l                             E. 25  l                              
I. 10  l 

7. Melyik a világ legveszélyesebb kígyó-
ja? 

N. vipera                      O. kobra                          
Z. boa 

8. Melyik a világ legnagyobb macskája? 
       W. fekete párduc         M. hiúz                           
E. szibériai tigris 
 

Rejtvény 

Humorzsák 
Megfejtés: SUNSHINE 


