
 

Mi Írtuk, 2007.  1. oldal 

2007. 
május. 
4.szám  

 

A kiállítás a Szolnoki Galériában került megrendezés-
re, melyre mi is bejutottunk. Pontosan 2007. április 
26-án 15:00-kor 
kezdıdött a tárlatve-
zetés. A festmények 
egy részét Ameriká-
ból szállították ide, 
hogy megcsodálhas-
suk ıket. Ezért való-
színőleg ez volt az 
elsı és egyetlen 
ilyen Munkácsy kiállítás. Képeket láthattunk még az 
emeleten is . Nem idırendben voltak elhelyezve. 
Munkácsy sok jelentıs mőve ki volt állítva, így az 
Ásító inas, a Krisztus Pilátus elıtt és a Golgotha is. 
Szerény véleményem szerint nem volt elég színes, 
azazinkább a sötét színeket használta. Emellett fehé-
ret, ezért éles kontraszt jellemzi a festményeket. 

Szalonképeket is készített, melynek lényege, hogy a 
gazdagságot mutassa meg. Ezeket úgy festette meg, 

hogy legyenek rajta gyerekek és egyéb barátságos, 
békés dolgok. Emellett kötelezı elem festményein 
a virág. A sok festmény mellet néhány személyes 
tárgyát is láthattuk. Pl. ki volt állítva a köntöse. A 
festı már a modern technikát is alkalmazta. Ha 

készíteni akart egy képet, elıször 
megtervezte. Méghozzá úgy, hogy 
élı embereket állított be a neki 
megfelelı pozícióba, majd több 
irányból lefényképezte ıket. A 
Golgotha fényképezésénél ugyan 
történt egy kis baleset, de megol-
dotta. Saját magát kötöztette föl a 
keresztre, hogy elkészülhessen a 
fotó. Elszánt! 
Cseh Brigitta 

Munkácsy Mihály 1844. február 
20-án született Munkácson. Ere-
deti neve Lieb Mihály. Az elis-
mert festımővész 1848-ban Miskolcra költözött. Szülei korán meghaltak, 
ezért 1850-ben Békéscsabára került anyai nagybátyjához, Reök Istvánhoz. 
1855-tıl asztalosinas, 1858-tıl Nagykárolyban asztalossegéd volt. 
Szamossy Elek festımővész figyelt fel tehetségére. Támogatásával 1863-ban Pestre költözött. Ekkor vette fel a 
Munkácsy mővésznevet. Elsı fontos alkotása az Ásító inas c. kép. 1869-ben hozta létre elsı világhírt hozó 
munkáját, a Siralomházat. Soron következı, fontos képe a Milton, mely 1878-ban keletkezett. Ez megkapta a 
párizsi világkiállítás nagy aranyérmét. Európában és Amerikában két képével ért el sikereket . A Krisztus Pilá-
tus elıtt (1881) és a Golgotha (1883). Ekkoriban festett kiváló virágcsendéleteket és tájképeket. Élete vége felé 
halálos betegsége nyomott hagyott néhány alkotásán. A XIX. századi festı 1900-ban halt meg május 1-én 

Lenyőgözı kiállításon jár-
tunk! 

Munkácsy Mihály mővei útra keltek és több 
nagyváros mellett Szolnokra is eljutottak. Ám 
ahhoz, hogy megértsük festészetét, egy bizo-

nyos szinten ismernünk kell életét is. 

Munkácsy Mihály 

Munkácsy családja körében. 



 

Mi Írtuk, 2007.  2. oldal 

Városszépítı szemétgyőjtés 
 

2007. április 19-én iskolánk szorgalmasabb tanulói, 
egy városszépítı szemétgyőjtésen vettek részt! Nehe-
zen indultunk el, ugyanis elég sokan győltünk össze, 
és több helyet kellett keresni a szemétszedésre. Az 
önkormányzattól kaptunk kesztyőket és mellényeket. 
Busszal, és személyautókkal szállítottak ki minket a 
helyszínekre. Szerencsére nem volt sok szemét a bel-
területen, így viszonylag gyorsan tudtunk végezni. A 
szemétszedés után visszamentünk a piactérre, ahol 

várt minket a jól megérdemelt jutalom: egy szelet cso-
ki, és egy dobozos üdítı. Kissé elfáradtunk, de a 
„beszólogató emberektıl” eltekintve jól éreztük ma-
gunkat. Sokkal szebb lett a környék, és arra kérünk 
mindenkit, hogy NE SZEMETELJETEK! Ugyanis 
nem csak  esztétikailag csúnya  látvány, hanem mint 
remélhetıleg sokan tudják, a környezetünket is na-
gyon károsítja! 
 

Vágó Henriett 7.a 
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2007.04.03-án a húsvéti ünnepre készülve, 
néhány lány és fiú, (a 8/a osztályból) ked-
ves kis meglepetést talált ki, az iskola tanu-
lóinak. (Balogh Amanda; Dani Margaréta; 

Dankó Brigitta; Ézsiás Kitti; Horváth 
Martina; Joó Anett; Pege Nikoletta; Szaba-
dos Erika; Pege Nikoletta; Vágó Erik; Tőri 
Csaba.) A régi idık emlékére egy játékot 
mutattak be, ahol a lányok énekeltek, a fi-
úk pedig locsolóverset mondtak, majd meg 
locsolták a lányokat. Külön köszönet a 7/b 
osztályos Farkas Jánosnak, közremőködé-

séért. 
Gonda Adrienn 

„Itt a húsvét, eljött végre…” 

Ezen a délutánon húsvét jegyében kézmőves foglalkozást tartottunk. Sokan eljöttek, derős 
hangulatban telt el az idı. 
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Egyik csokrot neked szettem…” 
 

Az édesanya minden gyermek és felnıtt szí-
vében különleges helyet foglal el. İ az, aki-
hez örömünkben, bánatunkban elıször for-
dulunk, ı az, aki számára mindig mi, a gye-
rekei vagyunk a legfontosabbak. Jelenléte, 
munkája életünk része. A gyerekeket is, és a 
felnıtteket is egész évben elfoglalják a hét-
köznapok feladatai, örömei, bánatai. Néha 
nem sikerül jónak lennünk, néha bánatot 
okozunk, néha nagy örömet. Elıfordul, 
hogy elfelejtünk valamit, lehet, hogy fontos 
dolgokat is. Minden évben van azonban egy 
nap, amirıl sosem feledkezünk meg. Ez má-
jus elsı vasárnapja, ekkor köszöntjük az 
Édesanyákat. 
Május elsı vasárnapján, sokféle módon le-
het köszönteni az Édesanyákat. Próbáljatok 
meg saját kezőleg készíteni neki valamit! 
Ezzel szerezhetitek a legnagyobb örömet. 
Fontos, hogy a készülıdést tartsátok titok-
ban, ha felnıtt segítségére van szükségetek, 

kérjétek meg Édesapátokat 
És még valami: ne feledkezzetek meg a 
NAGYMAMÁKRÓL sem! Az ajándék mel-
lett beszéljétek meg apukátokkal, hogy ve-
gyetek néhány szál virágot, és tanuljatok 
meg egy ünnepi köszöntıt 

Gonda Adrienn 

Kell egy kis mozgás! 
2007. március 23-án, egy esıs pénteki napon, a 
mozgásnak szenteltük a délutánunkat. A DÖK 

programjaként részt vehettünk  a Belépés csak tor-
nacipıben! név alatt futó programon. A felsıs osz-
tályok jelenlévı tagjai összemérhették ügyességü-
ket, gyorsaságukat és állóképességüket. Láthatóan 

jól érezték magukat azok, akik ott voltak. Kár, 
hogy egyre kevesebb diákot hoz lázba egy ilyen 

program... 

Várható májusi, júniusi Dök progra-
mok: 

 
−Május 9.: „Multi-okos”vetélkedı a 

7. 8. osztályok részére 
−Május 17.: hulladékgyőjtés 
−Május 25.: gyermeknap 

− Június 2.: Vörösmarty Gála 
−Június 8.: osztályok kirándulása 
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A költészet napja alkalmából emlékezzünk meg József 
Attiláról!  
 
József Attila hatodik 
gyermekként született 
1905. április 11-én, 
ekkor azonban már 
csak két nénje élt. Apja 
elhagyta családját. A 
kisfiú Öcsödön nevel-
kedett egy parasztcsa-
ládnál, de késıbb visz-
szatért Budapestre. 
Édesanyja meghalt, 
gyámja egyik nıvéré-
nek, Jolánnak férje, 
Makai Ödön lett. Ma-
kóra került gimnázi-
umba, nyaranta mun-
kát vállalt. Kilencéves 

volt, mikor elıször öngyilkosságot kísérelt meg.  
Megismerkedett Juhász Gyulával, az ı segítségével 
megjelent elsı verseskötete (Szépség koldusa) Szege-
den. A „Nyugat” is közölte verseit. Otthagyta a gim-
náziumot, de késıbb Budapesten leérettségizett. A 
szegedi egyetem hallga-
tója lett, magyar-francia 
szakra iratkozott be, in-
nen azonban eltanácsolta 
Horger Antal nyelvész-
professzor a „Tiszta szív-
vel” címő verse miatt. A 
költı ısszel a bécsi egye-
temen hallgatott elıadá-
sokat; megismerkedett 
Németh Andorral, Kas-
sák Lajossal, Hatvany 
Lajossal, Lukács György-
gyel. Párizsban a Sor-
bonne egyetemre járt. 
1927-ben hazatért Buda-
pestre. Barátságot kötött Illyés 
Gyulával. Rövid ideig a pesti 
egyetemre is járt. Megismer-
kedett Kosztolányi Dezsıvel.  
Szerelmes volt, Vágó Mártába, de a lány egyéves lon-
doni tanulmányútra ment. Idegösszeomlással szanató-
riumba került. 1930-tól Szántó Judit volt az élettársa, 

nagy szegénységben 
éltek. Késıbb szakí-
tottak. 1935-ben bele-
szeretett pszichoanali-
tikus kezelıjébe, 
Gyömrıi Editbe. A 
„Nagyon fáj” szerelmes verseinek ez a kapcsolat az 
ihletıje.  
A „Szép Szó” egyik szer-
kesztıje lett. „Nagyon 
fáj” (1936) c. kötete sem 
hozta meg a várt elismerést. 
A költı utolsó szerelme 
Kozmutza Flóra volt.  
Még az év nyarán a Siesta 
szanatóriumba került; no-
vember 4-én nénjei vették 
magukhoz balatonszárszói 
panziójukba. 1937. decem-
ber 3-án a szárszói állomá-
son egy tehervonat halálra 
gázolta. Máig vitatott, hogy a 
költı szándékos öngyilkosságot 
követett-e el, vagy véletlen bal-
esetnek esett áldozatul.  
József Attila munkássága csak a költı halála után 
nyerte el méltó elismerését.  
József Attila életmőve szerves része a magyar kultúrá-
nak, verseinek többsége semmit nem vesztett modern-
ségébıl, erejébıl. A 20. század egyik legjelentısebb 
költıjének tekinthetı, költészete nemcsak saját kora, 
hanem az egész század alapkérdéseit felölelte. Költé-
szete mindenkit képes megszólítani.  

 
Gonda Adrienn 

Tanuljunk Józsefrıl, emlékezzünk Attiláról! 

Április 11-e József Attila születésnapja. Ekkor tartjuk minden 
évben a magyar költészet napját. Ezen a napon országszerte elı-
adásokat, versmondó versenyeket, felolvasásokat rendeznek a 

költı tiszteletére.  

József Áronné gyermekei-
vel: Attila, Jolán és Etus 

József Attila íróasztala 

Kozmutza Flóra 
Illyés Gyula 

felesége 

Hatvany Lajos 
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J. G. Noverre  

A tánc világnapja - április 29. 
 

 Azért írok a tánc világnapjáról, mert sokan 
igen megfeledkeztek errıl a fontos ünneprıl. 
Pedig a tánc igen fontos, úgyhogy olvassátok 

el, és ne feledkezzetek el róla! 
 

Az 
utóbbi 
évtize-
dekben 
szinte 
minden 
szakma, 
minden 
mővé-
szet 
kezd 
ráéb-
redni 

arra, hogy fontos magának világnapot válasz-
tani. Ennek alapgondolata a közösségi érzés, 
az egyetértés. A Nemzetközi Színházi Intézet 
(ITI) Táncbizottságának madridi ülésén fel-
merült a kérdés, hogy vajon miért nincs a 

táncnak is világnapja, ami gondolatilag és 
érzelmileg összefogná a nemzetközi tánctár-
sadalmat. Hosszas eszmecserék után J. G. 

Noverre – a nagy táncreformátor - születés-
napja mellett döntöttünk, ami április 29-én 
van. A tánc a legısibb mővészeti ágak egyi-
ke, szinte az emberrel együtt született. A tánc 
nem csak a mozdulatok egymásutánja, ha-

nem mondanivalója is van. A táncnak renge-
teg ága létezik, a mővészi balettıl, a hagyo-
mányırzı néptáncon át, a mai diszkótáncig. 
Mővészi jellegén kívül nagyon jó szórakozá-
si lehetıség. Ti is táncoljatok minél többet! 

Vágó Dorina 

„Színház az egész világ…” 

 1961-ben a Nemzetközi Színházi Intézet bé-
csi közgyőlésén 40 ország küldötte határozott 
arról, hogy. március 27-én legyen a színház 
világnapja. Ezen a napon köszöntik a színé-
szeket. A Nemzetközi Színházi Intézet A 
Színházi Világnap célja, 
hogy felhívja a figyel-
met a színházmővészet - 
és tágabb értelemben a 
kultúra - fontosságára, 
tisztelegjen a színészek, 
a színházi dolgozók 
elıtt, kérje a közönség 
szeretetét és támogatá-
sát. 

Gonda Adrienn 

Shakespeare 
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„Pompa-

kedvelı” 

Miklós kas-

télya 
 A fertıdi 
Eszterházy kastély .  
 
A Fertı-mente talán legnevezetesebb kultúrtörténeti 
emlékéhez invitálunk benneteket, mert kiváló úticélja 
lehet egy nyári kirándulásnak.  
A kastélyban bármerre tekintünk, arany borítású ter-
meket, falfestményeket, 18. századi, kitûnõ állapotban 
lévõ bútorcsodákat láthatunk. Mindent megtalálunk 
itt, amit barokknak nevezünk. Akármerre is fordulunk, 
korabeli pompa fogad bennünket, minden sarokból, 
minden tükörbõl a 18. század túldíszítettsége árad.  
A kastély építését 1720-ban Eszterházy József gróf 
kezdte meg. Azután az eredeti terveket jócskán kibı-
vítve, a másodszülött Miklós herceg - akit kortársai a 
"pompakedvelı" vagy "fényes" jelzıvel láttak el - 
folytatta a építkezéseket. 1762-66 közt osztrák meste-
rek vezetésével épült meg végül a patkó alakú 
késıbarokk épületegyüttes. Miklós, 1790-ben bekö-
vetkezett haláláig folyamatosan építkezett. Az építke-
zés munkásainak és a kastély személyzetének letelepí-
tésébıl született Eszterháza, melyrıl 1765-tıl kezdve 
történik említés a régi iratokban.  
Miklós herceg valóban kiérdemelte a jelzıket, me-
lyekkel kortársai illették, hiszen a XVIII. sz. barokk-
rokokó divatjának mintájára építette meg a "mini Ver-
sailles"-t operaházzal, bábszínházzal együtt, melyet 
állandó társulatot mőködtetett. Híres zenekara élén 
nem kisebb zeneszerzı állt , mint Joseph Haydn. (Róla 

nevezték el a mai zeneisko-
lát.) Épült itt muzsikaház, 
külön ház az uraknak és a 
személyzetnek, több, mint 
száz ló sorakozott az istál-
lókban a fénykorban. A 
kastéllyal együtt járt az utak 
és közlekedés fejlesztése, postakocsi-járat indítása. Ez 
a fénykor azonban csak Miklós herceg haláláig tartott, 
utána megkezdıdött a romlás idıszaka. 
Az utódok keveset törıdtek az épületegyüttessel, ál-
landó székhelyüket a Bécshez közelebbi Kismartonba 
(Eisenstadt) tették át. A több mint száz évig tartó ál-
lagromlást követıen két helyreállításról tudunk: egyik 
e század elején történt és ismét lakhatóvá tette az épü-
letet. 
A második a dicsıséges felszabadító Vörös Hadsereg 
pusztításának nyomait volt hivatott eltüntetni 1957-
ben. Ennek során a középsı épületszárnyat, a hajdani 
reprezentáció helyét próbálták korabeli bútorokkal 
berendezni. A lehetıségek azonban részint az anyagi 
adottságok, másrészt a nagymérvő pusztítás nyomán 
korlátozottak voltak. A II. világháború alatt és után 
nemcsak a szovjet katonák, hanem a környékbeliek is 
kivették a részüket a kastély javainak elherdálásából. 
Néhány szép kínai porcelánt környékbeli tyúkudva-
rokból szedtek össze a muzeológusok. Csirkeitatónak 
használták ıket. A harmadik felújítás jelenleg zajlik, a 
kastély belsı udvara már az új, halvány téglaszínben 
pompázik. 
Mindenkit szeretettel vár a fertıdi Eszterházy - kas-
tély!                                                                                        
 
Gonda Adrienn 7/a 

Az Esterházy–udvar fényes idıszakát („Pompakedvelı”) Esterházy Miklós 
(1714–1790) uralkodása alatt élte. Az építészet, képzı- és zenemővészet, vala-
mint az  irodalom iránt rajongó herceg néhány év alatt felépíttette az eszterházi 
„Tündérbirodalmat”, amelynek a hazai és külföldi vendégek egyaránt csodájára 
jártak. A kastély mellett hatalmas park, számos melléképület, operaház, mario-
nettszínház, (kottapapír-gyár) épült. Esterházy Miklós óriási könyv-, kép- és 
kottatárat győjtött össze. Haydn vezetése alatt mőködı zenekara  kiváló muzsi-
kusokból állt, de a herceg maga is kitőnı hangszeres volt, jól játszott barytonon. 

A Fertõdön talál-
ható kastélyt az 
Esterházy család 
építtette 1720-1766 
között, ma 
múzeum, emellett a 
magyar Haydn ku-
tatás központja. 
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1962-ben bemu-
tatták a második 
karosszériaválto-
zatot, a 
Fourgonette nevő 
dobozos teher-
szállítót, mely a 
hasonló nevő Juva4 változat utóda lett. Egy évvel ké-
sıbb beszüntették a Renault 3-as gyártását, mely csak 
késıbb tért vissza. 1964-ben sok apró változás ment 
végbe a modellen. A váltó elsı fokozata immár szink-
ronizált, a hátsó ajtók ablaka pedig az elsıkhöz hason-
lóan eltolható lett. 1965-tıl kezdve elhagyták az R 

betőt, azaz Renault 4 néven forgalmazták tovább az 
autót. 1966-ban az Ausztrál kontinensen abbahagyták 
az autó gyártását, és ebben az évben készült el az 1 
milliomodik Renault 4. Egy évvel késıbb teljesen új 
mőszerfallal látták el a modellt, továbbá megnövelték 
az elsı fékek méretét. 1968-ban alaposan megváltoz-
tatták a Renault 4 kinézetét. Az orrészt, és a lökhárító-
kat is magasabbra tették a korábbiaknál. A spanyol és 
portugál piacokra szánt autók továbbra is a régi lökhá-
rítókkal készültek. Bemutatkozott a Renault 4 Plen 
Air.    Folytatása következik. 

                                                                                                                                
Varga Zoltán 

A Renault 4 története 1956-ra nyúlik vissza, amikor is 
a Renault feltalálói a Renault 4 CV és Juva 4 méltó 
utódjain gondolkodtak. Már akkor tisztázott szándék 
volt, hogy az autót a világ minden országába exportál-
ni fogják, tehát minden éghajlaton megbízhatóan kell 
mőködnie. Épp ezért teljesen zárt hőtı rendszert alakí-
tottak ki, amely jelentısen csökkentette a karbantartási 
igényt, ez többek közt azt is jelentette hogy az új mo-
delleket zsírozni sem kellett. A francia autógyárak 
közt ısi rivalizálás ment végbe, a második világhábo-
rú után sorra szőntek meg a luxus jármőnek számító 
autók. Ebbıl kifolyólag a csata a kisautók között foly-
tatódott tovább. Az 50-es években a Renault ebben a 
csatában vesztésre állt. A meglévı 4CV okos lehetett, 
de szép. A Renault vezetıi is tudták ezt. Nyílt titok 
volt, hogy a Dauphine és a Floride mellé szükséges 

egy új kisautó, ha a Renault nem akar lemarad-
ni.1958-ban a francia autós újságok óriási sza-

lagcímekben közölték: valami készülıdik a Renault 
háza táján. Egy-két szemfüles újságíró lencsevégre 
kapott egy ötajtós, nagy karosszériával rendelkezı 
autót, mely merıben más volt, minta a francia model-
lek. A karosszéria 1959-ben nyerte el végleges formá-
ját. Ekkor indultak el a tesztelések világszerte, hiszen 
az autónak mindenhol helyt kellett állnia. Az autó 
külsejéhez megfelelıen a belseje is egyszerő volt. A 
mőszerfal két polccal, néhány kapcsolóval és mőszer-
rel büszkélkedhetett. A mőszerfal közepén kiálló kar 
elsı pillantásra egy esernyıfogantyúnak vagy akasztó-
nak mutatkozott, de az volt a váltókar. A kezelése 
hamar megszerethetı, de csak négy sebességes 
“kisautó” volt. Az autó belsı tere igen tágas, az ülések 
kényelmesek, a hátsó ülések hátra dönthetıek így két 
embernek kényelmes fekvıhelyül szolgál és a magas 
kiépítésnek köszönhetıen elég nagy a fejtér. 

Mai autók ısei 
Ezekre a régi csodákra azért volt szükség, hogy mai világunk autói így nézhessenek ki. 
Ha ezeket az autókat senki nem álmodja meg, akkor talán még napjainkban sincs autó! 

Minden diáktársamnak szíves figyelmébe ajánlom ezt a két részes cikket! 

A Renault 4 nevét formájáról kapta, 
ugyanis valóban hasonlít a lábbeli-
re, már csak az acélbetétes orra 
miatt is. Az efféle autók megálmo-
dója már nem a tömeges motorizá-
cióra összpontosított, hanem, hogy 
autója szállításra is alkalmas le-
gyen. Ilyen szempontok alapján 
mára két kisautó vált legendássá: a 
Renault 4 és Citröen CV2 model-
lek. 
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Ha kíváncsi vagy mit 
jelent a neved… 

 
Vagy melyik jóskártyát 

jelenti a neved… 
 

Akkor írd, meg az új-
ságnak! 

 
A vezeték és a keresztnév is kell a 

kiderítéséhez! 

 
Az újságban megta-
lálod a választ a kér-

désedre. 
 
 
 

Gonda Adrienn 

 Az elsı kakaóültetvé-
nyeket Közép- és Dél-
Amerika forró dzsun-
geljeiben gondozhatta 
emberi kéz az azték és 
maja civilizációk fény-
korában. A kakaófa egy 
10-15 méter magas tró-
pusi fa, termése 20-30 

cm hosszú. Ez tartalmazza azt a kakaómagot, melybıl 
kakaóport és kakaóvajat gyártunk. A dél-amerikai 
bennszülöttek viszont mámorító hatású italokat készí-
tettek ebbıl. A kakaóitalt fıként ünnepeiken és szer-
tartásaik alkalmával itták. Varázslatos, gyógyító hatást 
tulajdonítottak neki. Ezért a fa termését nagy becsben 
tartották és csereeszközként, pénz helyett is használ-

ták. Az elsı európai, aki megkóstolhatta 
a közép-amerikaiak titokzatos italát ter-
mészetesen Kolombusz Kristóf volt. A 
kakaóbab elsı európai bemutatkozása 
viszont kevés sikerrel járt. Amerika felfe-
dezése után spanyol hódítók szállták meg 
az azték birodalmat. Fernando Cortez 
elfoglalta a birodalom fıvárosát és az 
azték állam kormányzójává neveztette ki 
magát. A legyızött uralkodó felajánlotta 
a szent kakaóital, a forró csokoládé re-
ceptjét. Cortezt megnyerte az ismeretlen 
ital és magával vitte Európába. A spa-
nyol királyi udvar volt az elsı hely ahol a titkos recep-
tet kipróbálhatták. A csokoládéital már nagyobb siker-
rel járt, mint a kakaóbab pár évvel korábban.  

A csokoládé története 
Olvassátok el a csokoládé történetét, mert bizonyára sokatokat érdekel, hogy honnan szár-
mazik, és mibıl készül a csokoládé! A gyerekeknél már mindennapos az, hogy egyenek egy 
szelet csokit, és abba bele se gondolnak, hogy mit tartalmaz! Ezért ajánlom figyelmetekbe a 
következı érdekességeket! 

 A kakaófától a csokoládéig  
Az örökzöld kakaófa egy évben kétszer hoz termést. A 
kemény héjú termést feltörik és a magokat a béllel 
együtt száradni, majd erjedni hagyják. Végül az ültet-
vényen a magokat zsákokba csomagolják, ez a kakaó-
bab. A csokoládégyárakban a magokat megtisztítják, 
ezt követıen pörkölik. A pörkölt kakaóbabot apró 
darabokra törik és kakaómasszává darálják. Ebbıl 
préselik ki a kakaóvaj egy részét. A száraz marad-
ványt kakaóporrá törik. A valódi csokoládéital kakaó-

masszát és kakaóvajat is tartalmaz. Édesítés és sőrítés 
után nyers csokoládé lesz belıle. Ebbıl készül - cukor 
és tejpor hozzáadásával - a barna színő tejcsokoládé. 
A fehér csokoládé kakaóvajból, cukorból és tejbıl 
készül. A különleges csokoládék - mint pl. a Cadbury 
- receptje természetesen nem ilyen egyszerő. A nagy 
múltú csokoládégyárak mindegyike saját, titkos re-
ceptjeit használja. A Cadbury-receptek egy része száz 
évnél is idısebb. Így aki Cadbury csokoládét vásárol 
egy darabka történelmet tarthat a kezében. 
Vágó Dorina 

NÉVMISZTIKA!  
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A rendszerváltás elıtt vallási ünnepeket alig-alig lehetett meg-
ünnepelni. A rendszerváltás e téren is változást eredményezett, 
és a pünkösd munkaszüneti nappá vált . Elıször 1993. május 
31-én nem kellett dolgozni ezen az ünnepen.  

De miért is esik más és más nap-
ra minden évben a pünkösd és 
honnan ered az elnevezés?  
Pünkösd azért "mozog" a naptár-
ban, mert húsvéthoz kapcsoló-
dik. Valójában húsvét ünnepe a 
"mozgó" ünnep. A húsvét a tava-
szi napéjegyenlıséget követı 
elsı holdtölte utáni elsı vasár-

 
A pünkösd szó a görög 
"pentakoszté" szóból 
ered, mely "ötvenedik 
napot" jelent. Arra utal, 
hogy húsvét szombatjá-
nak ünnepe után va-
gyunk 50 nappal.  

 
Másodikként a Pünkösd keresztény vonatkozásait kell 
említeni. A zsidó nép pün- kösdi ünnepébıl alakult ki a 
kereszténység ezen ünne- pe, amelyen a Szentlélek el-
jövetelét ünnepli a keresztény ember, vallási felekezetétıl függetlenül. Ezen ünnepet a ke-
resztény világ a Krisztus utáni II. századtól tartja számon. Késıbb a keresztény világ is hoz-
zákapcsolta pünkösd tartalmához az újtestamentumi törvényhozásra való megemlékezést, 
sıt magát a keresztény egyház megalapítását is erre a neves ünnepnapra tették.  
Mi, mai megemlékezık, töltsük békességben a Szentlélek eljövetelének ünnepét! 
Vágó Dorina 

Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe 

Székelyek a csíksomlyói 
búcsún. 
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Hagyományırzık Újszászon 
Bizonyára tudjátok, hogy a honfoglalás 896-ban történt. Egy közelgı nagy esemény miatt 
idézzük fel, mi is történt akkor! 
Egyrészt mi is az a nagy esemény? 
 Árpád fejedelem tiszteletére – és honalapító vezérünk halálának 1100. évfordulóján a 
Bodrémka nevő alapítvány lovas történelmi zarándoklatot szervez. Csakúgy, mint a honfog-
laláskor, itt is Vereckei-hágótól indulnak, és Karosba érkeznek meg. Az esemény június 1-
jén kezdıdik, és július 7-én végzıdik. Ami érdekesség, hogy minket, újszásziakat is érint a 
dolog, ugyanis június 13-án (szerdán) városunkba is ellátogatnak a lovasok. 

A honfoglalásról: Különbözı forrásokból 
tudjuk, hogy a honfoglalás már 892 körül 
elkezdıdött, a nyugati területek elfoglalá-
sa a X. században fejezıdött be. Tehát 
feltehetıleg közel egy évtizedig tartó, 
szakaszos folyamat volt Magyarország 
területének birtokba vétele. 
895-ben a bizánci császár követe jelent 
meg Árpád és Kurszán vezéri szállásán, 
hogy segítséget kérjen az új, energikus 

bolgár cár, Simeon ellen folytatott hábo-
rúhoz. A Dunán átszállított magyarok 
lerohanták a bizánciak ellen hadakozó 
bolgárok országát, majd több csatában az 
ellenük vonuló bolgár cár seregét is meg-
futamították. A Mundraga várába zárkózó 
Simeon hamarosan békét kötött a bizánci-
akkal, a hadjáratból visszavonuló magya-
rok ellen pedig bosszúhadjáratot terve-
zett… (Etelköz). 

Árpádról: Árpád fejedelem Magyaror-
szág egyik legjelentısebb történelmi 
alakja. A hagyomány szerint az ı uralma 
alatt foglalta el a magyar nép a Kárpát-
medencét. Ezt az idıszakot nevezzük 
honfoglalásnak. A fennmaradt történelmi 
források alapján hozzávetıleg ötvenöt 
éven át vezette a magyarokat. Tıle szár-
maztatják az Árpád-ház uralkodóit, akik 
907-es halálát követıen majdnem 400 

éven át uralkodtak Magyarország felett.  
A legendák szerint Attila hun király 
szépunokája..  
 
A lovas történelmi zarándoklatról 
bıvebbet a következı számban 
olvashatsz. 
Tákos Attila 

Tápóbicskei 
csata 

 
Április elsı vasárnapján 
élı huszártábor, , izgal-
mas haditechnikai bemu-

tatók, és látványos csatabemutató várta a nagyközön-
séget Tápióbicskén. 
Másfél évszázaddal ezelıtt a szabadságharc legna-
gyobb hadvezéreinek – Klapka György, Görgey Ar-
túr és Damjanich János – részvételével a magyar 
honvédsereg dicsıséges gyızelmet aratott a császári-
ak felett. Emlékükre április 4-én 200 hagyományırzı 
– ágyús, lovas és gyalogos– elevenítette fel a csatát, 
melynek látványos eleme volt a Tápión átívelı alig 2 
méter széles híd elfoglalása. A vörössipkás és fehér-
tollas honvédek versengésüket félretéve együtt nyo-

multak át a fatákolmányon, és egész napos csata után 
legyızték a császári erıket.  
A tavaszi hadjárat hagyományırzık által felelevení-
tett látványos programsorozatának híre mára túlnıtt 
határainkon is. Az eseményre a 15-20 ezer hazai ér-
deklıdı mellett évek óta érkeznek szlovák, lengyel, 
cseh, német, francia résztvevık és látogatók.  
A katonai hagyományırzés keretében történelmi elı-
adások, koszorúzási ünnepségek, táncházak, látogat-
ható huszártáborok, kulturális mősorok, vetélkedık, 
katonai felvonulások kísérik az élethő csatabemutató-
kat a tavaszi hadjárat helyszínein 
A több mint egy hetes rendezvénysorozaton mintegy 
20 lovas alakulat, 15 gyalogsági alakulat és 5 tüzér 
alakulat közel 500 katonai hagyományırzıje, vala-
mint 30 kulturális szervezet, és 14 önkormányzat 
mőködik együtt.  

Gonda Adrienn 7/a 
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Trágárságtól ments meg, uram, 
minket! 

 Napjainkban egyre többen használnak trá-
gár, durva kifejezéseket. De miért beszélünk 
így? M’ért ne vezethetnénk le indulatainkat 
más módon?  
Régen a káromkodó emberek nyelvét levág-
ták, úgyhogy szerencsések vagyunk hogy 

nem a középkorban élünk.(Máskülönben már 
rég nem lenne nyelvünk). De térjünk vissza a 
jelenbe! Mit is jelent az átkozódás? Akit elát-
koztak, tulajdonképpen egy szellemnek aján-
lottak fel. A régi emberek azért átkoztak el 
másokat, mert babonásak voltak, s hitték 

hogy az átok fog az illetın. Pl: a „franc egye 
meg” is egy átok voltaképpen, ugyanis ha 

valakire ezt mondjuk egy csúnya nemi úton 
terjedı vérbajt, kívánunk az illetınek. Pedig 
ez csak az enyhébb változat. Ugyanígy van 

ez a rossebbel is. A rosseb egy rosszindulatú 
rákos betegségre utal. Ezért még ezeket sem 
szabad használni. Valljuk be csúnya az, ha 
valaki szitkozódik. Pedig ma a legtöbben 
nem is dühbıl szitkozódnak, hanem azért, 

mert szeretnének kitőnni társaik közül. Ösz-
szegyőjtöttem néhány régi, enyhe káromko-
dást, amit a mai trágár kifejezések helyett 

érdemes lenne fölcserélni szókincsünk szépí-
tésére. 

Néhány használatra ajánlott régi kifejezés: 
 A kis késit nekije! A rézangyalát 

nekije! A kis nyüstyit! A kutyafáját! A min-
denségit! A nádrágóját! Azt a jégen kopogó-
ját! Azt a kacskaringós dombos veszprémi 
kiskésit! Azt a főzfán fütyülıjét! Azt a főzfán 
fütyülı keserves fülemüléjét! Azt a mézzel 
mázolt meszelınyelit! Azt a jégen kopogó, 
köpenybe járó rézangyalát! Az árgyélusát! 

Farkas János 7.b 

Zebegény 
 

Csak azt ne mondjátok, hogy 
nem tudjátok a nyári progra-
mot! Na jó. Ha ti nem is, én 
biztosan. Egyértelmő, hogy 
Zebegény a legjobb válasz-
tás nyaralás szempontjából! 
Zebegény a XIX. század végétıl kedvelt 
kiránduló- és üdülıhely, bizonyság erre a 
villák, üdülık látványos sokasága. 
Írásos oklevélen elıször 1295-ben említik, 
Zebeguen néven, maga a település azonban 
jóval késıbb alakult ki. Elsı lakói szláv er-
dımunkások voltak, majd 1735 körül telepí-
tettek be németeket Mainz vidékérıl. İk 
hozták létre híres szılıkultúráját, amely a 
XIX. század végi filoxérajárvány pusztításá-
ig meghatározó volt a falu életében. 
Zebegény a németektıl a Sebegin nevet kap-
ta. 

Zebegény egy kicsi, ám nagyon 
szép hely. Kis faházak talál-
hatók a Szınyi István Em-
lékmúzeum felett, melyek 4-
5 személyesek. A házikók 
közel állnak egymáshoz. Lép-
csın lehet ıket megközelíteni. 
Lent van egy színpad, ahol 
nemcsak játszani lehet. Például 

nagyon jó diszkót is rendezhettek. A háza-
kat erdıs táj övezi. Itt nagyon jókat lehet 
sétálni, mivel a nagy a terület. Tıle nem 
messze van az ebédlı, ahol kényelmesen el 
lehet férni. 5 perc séta után lejuthattok a 
partra. Ott gyönyörő kilátás nyílik Dunára. 
De kicsit több, kb. 10 perc séta után egy ki-
látóhoz érünk, ahonnan még többet lehet 
látni Zebegénybıl és csodálatos környéké-
bıl. Ha kirándulni volna kedvetek, akkor 
vonattal könnyen eljuthattok Visegrádra.  
Cseh Brigitta 8. b 



 

Mi Írtuk, 2007.  13. oldal 

 

A Föld napja 

Gondolom, hogy azt mindenki tudja (földrajz tanulmányaiból), hogy április 22-én ünne-
peltük a Föld napját. Sok érdekességet olvashatsz ebben a cikkben is a Földrıl és annak 
természeti helyzetérıl. 

1970-ben tartották meg elıször a Föld napját azzal a céllal, hogy a világ környezetvédıi-
nek lelkiismeretét felébressze – most már nem csupán a szőkebben értelmezett természet, 
hanem az egész Föld veszélyeztetettsége iránt. Ekkor 25 millió amerikai emelte fel sza-
vát a természetért. Az elsı Föld napja Denis Hayes kezdeményezésére alakult meg. Ez a 
történelmi jelentõségő esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is – 
fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a levegı és a vizek 
védelmére, új környezetvédı szervezetek létesültek, és több millió ember tért át ökológi-
ailag érzékenyebb életvitelre.  

A Föld napján való megemlékezések alkalmat adnak 
arra, hogy az emberiség mérlegelje, hogy kíméletesen 
bánik-e környezetével, és mit tesz azért, hogy a termé-
szet és benne az ember egészségesebben éljen. Egész 
évben úgy kell viselkednünk, úgy kell élnünk, hogy 
szőkebb és tágabb környezetünkben óvjuk a növénye-

ket, fákat, madarakat, állatokat. Elegendõ csupán leve-
gıt vennünk, körülnéznünk… mindenhol szemét még, 
ott is, ahol nem kellene. Nyugodt lélekkel sétálunk el 
egy szemétkupac mellett, mondván, ez nem az én sze-
metem. Szóval, Denis Hayes és társai ezért hívják fel 
figyelmünket! A legfontosabb, hogy védjük a Földet 
és környezetünket. Szentpéteri Timi  

1990 óta Magyarországon is megünnepeljük a Föld Napját, minden év április 22-én.  

Az üdvös tornászok 
 A delfinek az evolúció csodái. Emlıs álla-
tok. Testük éppoly áramvonalas, mint a ha-
laké, és azok úszóihoz hasonló farkukkal 
hajtják magukat elıre a vízben. Mozgékony-
ságuk és úszósebességük felülmúlja legna-
gyobb ellenségeiket, a cápákét. Testhımér-
sékletük állandó (melegvérőek), tüdıvel lé-
legeznek, és a nıstények emlıjükbıl szop-
tatják kicsinyeiket. Legközelebbi rokonaik a 
hatalmas termető cetek, köztük minden idık 
legnagyobb termető állata, a kékbálna és az 
óriás ámbrás cet. Ez a két faj a legnagyobb 
képviselıje a cetek két fı csoportjának: a 
szilás ceteknek és a fogas ceteknek. A delfi-
nek a szilás cetek közé tartoznak. Az emlı-
sök több csoportjában is találunk kiváló 
úszókat, de ezek az állatok oly nagy mérték-
ben alkalmazkodtak, hogy a szárazföldön 
szinte magatehetetlenek. Mind a két fajnál 

hátsó végtagot nem lehet látni, elülsı vég-
tagjuk pedig a testet stabilizáló és kormány-
zó, szárnyszerő úszóvá módosult. A farok 
széles, merev farokúszóvá terebélyesedett. 
A delfinek bıre selymesen sima, s mivel 
teljesen szırtelen, könnyen siklik a vízben. 
A delfin a vízbıl kiemelkedve levegıt is 
vehet: a feje tetején levı orrnyílásonát kifúj-
ja a levegıt, majd gyorsan újra megtölti a 
tüdejét, mielıtt a víz alá merülne. 
Vágó Dorina 
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Kokain 
Fehér por. Fokozza a testi és szellemi teljesítıké-
pességet, eufórikus állapotot idézhet elı. Meg-
szünteti a fáradtság-, szomjúság- és éhségérzetet. 
Enyhén hallucinogén. Kiürülésekor depressziót, 
levertséget, agressziót, negatív képzeteket okoz. 
Túladagolása esetén eszméletlen állapot, draszti-
kus vérnyomásesés, akut szívhalál állhat fel. 

 Speed 
Lehet fehér, sárga vagy rózsaszín por, illetve tabletta 
is. A hatásai 10- 30 percen belül jelentkeznek 
 Fáradékonyság és éhségérzet elmúlása, szívmőkö-
dés, izzadás fokozódása, szájszárazság. A speed nö-
veli az agresszivitást, gyakran a hallucinációkat okoz. 
Rendszeres használata legkésıbb 2 éven belül telje-
sen tönkreteszi a belsı szerveket (szív, máj, vese), 
esetlegesen halált okoz. Túladagolása már elsı alka-
lommal halált okozhat. Rendkívül veszélyes, mert 
fennáll az agyvérzés veszélye, azonnali orvosi be-
avatkozásra van szükség. 
Elvonási tünetei: A szer kiürülése (kialvása) után, 
mély depresszió léphet fel. Elvonáskor jellemzı a 
levertség, lábszár-, illetve alkarfájdalmak. 

Szenvedély, betegség, vagy mindkettı? 

Számtalanszor hallhattátok, hogy a drog a világ legveszélyesebb anyaga. Sajnos mára már 
nagyon elterjedt, bárhol találkozhat vele az ember ( disco, iskola). 
Ami iskolánkban felvilágosítást tartottak drogról. Ezt a programot Újszászon DADA - 
programnak nevezik. 
A következıkben az egyes fajták jellemzıit és hatásait fogom ismertetni. 

Marihuána 
Hatásai: szájszárazság, enyhe szédü-
lés, feldobottság érzés, nevetıroha-
mok, gátlások oldódása, kitágult pu-
pillák, bedagadt szemek, esetleg hal-
lucinációk és illúziók. Pszichikai füg-
gıséget okoz, a kemény drogok elı-
szobájának nevezik. 

Hasis 
A hasis a cannabis virágzó ágvégzıdéseinek gyantája. 
Hatásai: szájszárazság, szédülés, fokozott szívmőködés, koordiná-
latlan mozgás, nevetéskényszer, bódultság, esetleges hallucináci-
ók, idıérzék elvesztése, kitágult pupillák, bedagadt szemek, lap-
pangó lelki problémák felszínre kerülése. 
Veszélyei: Erıs pszichikai függıséget okoz! Kialakul a drogfo-
gyasztókra jellemzı élet, a közömbösség. 

Extasy 
Tabletta, amely legtöbb-
ször kedves figurákat 
ábrázol. 
A speednél lényegesen 
erısebb érzelmi hatást 
vált ki. Kikapcsolja a 
szervezet védekezı me-
chanizmusait (éhség-, 
szomjúság-, fáradtságér-
zet), emeli a testhımér-
sékletet. A meglévı alap-
hangulat fokozódik. 
Hosszú távú használata 
máj-, vese- és agykároso-
dást okoz.. A halálos dó-
zis, akár 1-2 tabletta is 
lehet. Az illegális elıállí-
tás miatt a tablettáknak 
gyakran ismeretlen szeny-
nyezıanyag-tartalmuk 
van, ez tovább növeli a 

Ópium 
Mákgubóból nyerik 
különféle eljárások-
kal. Kis mértékben 
potencianövelı, 
nagy mennyiségő, 
hosszú távú haszná-
lata impotenciát 
okozhat. Hatása a 
hozzáadott szerektıl 
függıen széles ská-
lán mozog. 

LSD 
Európában bélyegként, az 
USA-ban folyadék, tab-
letta vagy kapszula for-
májában is elıfordul. Az 
LSD bélyegek lényegesen 
kisebb, mint a postai bé-
lyeg. Hallucinogének. 30-
45 percen belül fejti ki 
hatását, amely 8-12 órán 
keresztül tart. A tárgyak 
elfolyóvá válhatnak, a 
térérzékelés megváltozik, 
az érzelmeket pozitív és 
negatív irányba egyaránt 
fokozza. Kényszerképze-

teket, félelmeket, pánik-
betegséget, tudathasadá-
sos tünet együttest, ön-
gyilkosság vágyát, mély 
depressziót idézhet elı. 
Súlyos személyiségzava-
rokat okozhat, lappangó 
elmebetegséget hozhat a 
felszínre. Elıfordulhat, 
hogy a használó soha 
nem jön ki az LSD-
"álomból". Erıs pszichi-
kai függıséget okoz, elı-
fordulhat depresszió, vég-
tagfájdalmak az 
amphetamin jelenléte 

Heroin 
Fehér vagy barnás por.. 
Hatása: Személytelen boldogság, eufória. Gyomor- és májkárosodást 
okoz, idıvel a szervezet teljes pusztulását idézi elı. 

Szentpéteri Timi 
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KaribKarib--tenger kalózai 3tenger kalózai 3  
Minden idık legsikeresebb kalandfilm-sorozata elér-
kezett a 3. részéhez! 
A trilógia 3. részében valósággal felforr a Karib-
tenger vize, hiszen ezúttal minden szereplı összegyő-
lik a nagy leszámoláshoz. Will Turner( Orlando 
Bloom) és Elizabeth Swann( Keira Knightley) össze-
fognak régi ellenségükkel a már halottnak hitt 
Barbarossa kapitánnyal( Geoffrey Rush), hogy együtt 
kiszabadtsák Jack Sparrow kapitányt( Johnny Depp), 
akit a 2. részbıl ismert Davy Jones és szörnyetege a 
Kraken tartja fogságba és ı maga pedig a Kelet- indi-
ai Társaság irányítása alatt áll és félelmetes hajójával 
a Bolygó Hollandival tartja rettegésben a tengereket. 
Ahhoz azonban, hogy megmentsék Sparrowt és hajó-
ját a Fekete Gyöngyöt gyakorlatilag a világ végéig 
kell hajózniuk. A furcsa felmentıcsapat sok veszé-
lyen és áruláson jutnak el Szingapúrba, ahol szembe 
kell szállniuk a félelmetes Sao Feng kapitánnyal
( Chow Yun-Fat). A világ végérıl már nincs visszaút: 

mindenikinek 
ell kell dönte-
nie, hogy kivel 
és miért száll 
harcba. Hıse-
ink nem csak 
saját életükért 
és 

jószerencséjükért szállnak harcba, hanem rajtuk áll az 
is, hogy lesz-e jövıje a békés,”tisztességes” kalózko-
dásnak. 
Jerry Bruckheimer producer és Gore Verbinski ren-
dezı sikerpáros készítette a kalózfilm 3. részét is, 
éppúgy , mint a Fekete Gyöngy átkát és a Holtak 
kincsét. 
A befejezı részt az elızıvel egy idıben vették fel- 
változatlan alkotógárda és remek szereplık garantál-
ják, hogy a nagy finálé nem okoz csalódást a kalóz-
kalandok kedvelıinek  

 

Ha néhány információt szeretnél a legkivá-
lóbb kalózról, Johnny 
Depprıl, akkor olvasd 
el a következıket: 
 
-1963. június 9-án szü-
letett USA, Kentucky, 
Owensboroban. 
-Felesége: Vanessa Paradis színısznı-és  
énekesnı 
-Gyermekei: Lily-Rose Melody és Jack 

-İ a harmadik legnépszerőbb színész 
-İ az autogrammgyőjtık kedvence 
-Johnny a világ egyik legszebb embere 
-Foglalkozása: színész, rendezı, zenész és 
forgatókönyvíró. 
Johnny Depp autogrammcíme: 
United Talent Agency-Johnny Depp 
9560 Wilshire Blvd F15 
Beverly Hills CA 90212-2400 
USA                                                   Bakó 
Dóri 

Valóban elfújta 
a szél? 
Bizonyára sokan 
hallottatok már 
Margaret Mitchell 
könyvérıl, a világ-
szerte híres Elfújta a 
szél-rıl. Ezt minden 
idık egyik legszebb, 
legromantikusabb 
regényének tartják. 
Scarlett O’Hara életét meséli el, amint 12 
éven át küzd az „árral szemben”. Ez idı 
alatt rengeteg viszontagságon megy keresz-
tül, ám amint megtalálná a boldogságot, 

minden összeomlik. De az O’Harák nem 
olyanok, hogy feladják, Scarlettet ír vére 
hajtja a kaland felé. A könyv valahol ott fe-
jezıdik be, hogy felszegi a fejét, és elindul, 
hogy visszaszerezze, ami elveszett...A 
könyv sok írót megihletett, és rengeteg vál-
tozata megszületett tollaikból a folytatásra. 
Én Alexandra Ripley: Scarlett, Audrey D. 
Millard: Scarlett örökében, valamint az 
utóbbi írónı könyvét, a Scarlett; Boldogta-
lan Boldog Évek regényeket ajánlanám nek-
tek, /természetesen az Elfújta a szél után/. 
Mindegyik fordulatos, izgalmas, és persze 
elmaradhatatlanul ott van benne a romanti-
ka. Jó olvasást   Kriszta 
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Igazlátók és könyv szeretık 
Meg Cabot Indiana államban született, 
Bloomingtonban. Az Indiana University-n 
szerzett szépmővészeti diplomája megszer-
zése után New Yorkba költözött, ahol elı-
ször könyvillusztrátorként dolgozott. A 
könyvekkel való foglalkozás hamar fölkel-
tette benne az írás vágyát. Máig is, tizenéve-
seknek szóló sorozataival. A neveletlen her-
cegnı naplója mellett két másik sorozata is 
az amerikai és angol bestseller listák elıkelı 
helyén szerepel: Hívószáma 1-800 és A 

Mediátor sorozat.  
A Disney filmvállalat 
megvette, és 2001 au-
gusztusában bemutat-
ta  A neveletlen her-
cegnıbıl készült fil-
met, Egy igazi ameri-
kai lány c. filmet, a  
Hívószáma 1-800-ból 
pedig televíziós sorozat készült. A 
Mediátorból készült sorozat is hamarosan 
képernyıre kerül. 

A felhık felett 
Biztosan köztetek is vannak olyanok, akik szeretik a Harry Potter filmeket. Van egy jó és 
egy rossz hírem számukra. Elıször essünk túl a rossz 
híren! A Warner Brothers hivatalosan is megerısítet-
te, hogy a Harry Potter és a Fınix Rendjében egyetlen 
seprőn lovagló játékost sem láthatunk. Így hát nem 
láthatjuk szegény Ront bénázni, és így valószínőleg 
Umbridge sem adhat örökké szóló eltiltást Harrynek, 
Frednek és George-nak, Malfoy megverése miatt! El-
mondásuk szerint szép volna, ha mind a közel 900 
oldalt bele lehetne zsúfolni egy két és fél órás filmbe, 
de sajnos ez lehetetlen, így kénytelenek voltak kivágni 
egyes részeket. Azért ne búsuljatok, még így is marad 
éppen elég izgalmas esemény a nézık számára! Például: Harry és Cho egy „kicsit’’ össze-
jönnek, de többet nem mondhatok. 
A jó hírem az, hogy bár Rupert Grint, alias Ron Weasly még nem írta alá a szerzıdést a Fél-
vér Herceg címő részre, de elárulta, hogy nagyon szeretne benne lenni. Semmi kétség,  ı 
fogja továbbra is Harry vöröshajú jó barátját alakítani. Harry másik barátjáról, Hermioneról  
(Emma Watson) sajnos az a hír járja, hogy visszautasította szerzıdést. Reméljük, meggon-
dolja magát!                       Szentpéteri Timi   

 
Suze már hozzá-
szokott a kísérte-
tekhez, végtére 
mediátor, akinek, 
mondhatni, napi 
munkája, hogy 
halottakkal társa-
logjon. Azt per-
sze sosem gon-
dolta volna, hogy 
az egyikbe – 
Jessebe, ebbe a 

XIX. századi vonzó fiatalemberbe – bele is 
szeret. Amikor rájön, hogy dönthet Jesse 
sorsáról, vagyis megakadályozhatja, hogy 
meggyilkolják, válaszút elé kerül: megment-
heti a szerelme életét, de akkor sosem talál-
kozhat vele! De mit választana Jesse? Azt, 
hogy tovább él Suze nélkül, vagy azt, hogy 
meghal és szeretheti? 
Gonda Adrienn  
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Találd meg az egyéniségedhez illı hajszínt! 
A külsı megjelenés, a frizura hajszíne, nagyon sokat elárul rólad. Ha kíváncsi vagy arra, 
hogy melyik hajszín illik legjobban a te egyéniségedhez, akkor itt megtudhatod! 

 

A szıkeség mítosza 
Tavasztípus: a haj is és a bır is finom, melegarany 
árnyalatú. A szıke nem avul el. Marilyn Monroe, 
Sharon Stone szıkesége újra meg újra divatba jön. A 
szıke egyszerre divatos és klasszikus. Ha szıke haj 
mellett döntesz, valószínőleg nıies, derülátó, barátsá-
gos külsıt szeretnél ölteni. A szıkének számtalan 
árnyalata van: a platinától a homok- és kagylószínen 
át egészen a búzaszıkéig sokféle lehetıség kínálko-
zik. Óvatosságot igényel azonban, ha az barna hajat 

szeretnéd kiszıkíttetni. Ilyenkor fontos, hogy a smin-
kedet és frizurádat is pontosan hozzá igazítsd az új 
hajszínedhez. Például minél 
sötétebb a szemöldököd, annál 
természetellenesebb a szıke-
ség. A tarkórészen sötétebb, a 
fejtetın világosabb árnyalatot 
használj, mintha természetes 
lenne. Híres szıkék: Meg 
Ryan, Claudia Schiffer 

A temperamentumos barna 
Nyártípus. Ajánlott a búzaszıke melír, ami 
az aranyszínő fürtökbe világos csillogást 
varázsol. A sötét nyártípusoknál a fekete 
tulipán is elınyös, izgalmas, vöröses árnyala-
tok keletkeznek. Ez a szín ezernyi változatot 
kínál. Ha ki akarja hangsúlyozni a személyi-
ségét, válasszon az eredetinél sötétebb árnya-
latot! A sötét tónusoknál azonban fontos a szép bır 

és a tökéletes smink, hiszen az arcot keretezı sötét 
haj ráirányítja a figyelmet az apróbb egye-
netlenségekre. 
Ha világosabb barna akarsz lenni, az egész 
hajat egy vagy két árnyalattal világosabbra 
kell festeni. Ez egyszerre látványos és ter-
mészetes. 
Híres barnák: Demi Moore, Sandra Bullock, 

Andie McDowell 

A feltőnı vörös 
İsztípus: világos bır (gyakran szeplıs). Az ıszi 
avar és a naplementeszínek a legalkalmasabbak. 
Kicsit hővösebb, de még min-
dig ıszi színskálához tarto- zik a 
mahagóni és a galagonya. A bát-
rak színe! Vörös hajjal bizto- san 
észreveszik, a vörös ugyanis ele-
venné tesz. A világos rézvö- rös 
például könnyed és termé-
szetes. A világos tőzvörös a leg-
szélsıségesebb szín, követ-
kezetes sminket és frizurát kíván. A padlizsán, vagy 
ibolyaszín inkább csak enyhe derengés legyen a 
sötét hajon, ellenkezı esetben mesterkéltnek hat. A 
vörös haj rendszeres ápolást igényel, mert gyorsab-
ban kimosódik a színe. Híres vörösek Nicole 
Kidman. 

Misztikus fekete 
Téltípus: Erıteljes ellentét van a haj, a bır és a 
szemszín között. A természetes hajszínt a mélyíteni 
lehet ébenfával. Ha vöröses árnyalatot szeretnénk 
adni neki, akkor a fekete tuli-
pán vagy a bükk kerülhet szóba 
Vigyázat! Ez a szín mélysége 
miatt korosabbnak mutat. 
Mindemellett eredeti és rendkí-
vül látványos a fekete hajkoro-
na. A feketének is számtalan 
árnyalata létezik a 
kékesfeketétıl a meggy-lilás 
feketén át az opálfeketéig válogathatunk. Az egyön-
tető feketét világosabb vörös, barna, szıke melírral 
tehetjük még izgalmasabbá. A sötét tónusú hajszí-
nek választásánál hangsúlyosabb sminkre van szük-
ség. Híres feketék: Cher  

 

 
Étterembe megy a skót házaspár. Ketten rendelnek egy szendvicset. Amikor a pincér kihozza, a 

férj kettévágja és az egyik felét odaadja a feleségének, majd enni kezd. 
- És ön nem eszik? - kérdezi rezzenéstelen arccal a pincér. 

- Majd a férjem után - feleli a hölgy -, várom a fogsort. 
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Megyei Diákolimpia 
Idén, az általános iskolások Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei diákolimpiája 2007. IV. 11-én került megren-
dezésre. A helyszín most is, mint minden évben 
Jánoshida volt. A jánoshidai Petıfi Sándor Általános 
Iskola, és a mi iskolánk lábtollasai léptek pályára. 
Akadtak meglepetések a gyermek és serdülı korcso-
portban is. 
Lássuk az eredményeket! : 
III. korcsoport 
Fiú egyéni: 3. Nagy László, és Kovács Aladár 
Fiú hármas: 2. Dobozi Györk, Elek Sándor, Kovács 
Aladár, 3. Kanálos Gábor, Kanálos Júlió, Nagy Lász-
ló, Prunner Benjámin 
Lány egyéni: 1. Viola Vivien, 3. Harsányi Hanna 
Lány hármas: 2. Dede Lilla, Dobozi Boglárka, 
Harsányi Hanna, 3. Gulyás Adrienn, Tóth Virág, 
Zakar Henrietta 

IV. korcsoport 
Fiú egyéni: 1. Köböl Áron, 2. Sebık Richárd, 3. Csák 
Dávid és Joó Richárd. 
Fiú hármas: 1. Csák Dávid, Gajdos Tibor, Harsányi 
Zoltán, Tóth Gergı, 2. Alapi Ádám, Joó Richárd, 
Köböl Áron, Sebık Richárd. 
Lány egyéni: 1. Joó Anett, 2. Ézsiás Kitti, 3. Csontos 
Aranka és Horváth Martina 
Lány hármas: 1. Ézsiás Kitti, Horváth Martina, Joó 
Anett, 2. Csontos Aranka, Vágó Henriett, Viola Vivi-
en, 
Ez a verseny Zánkára, az országos diákolimpiára volt 
bejutási lehetıség. Csapatban az elsı 6 csapat, egyé-
niben az elsı 8 játékos juthat be. Az országos diák-
olimpia május 9-10-én kerül sorra. Mindannyian na-
gyon várjuk,és keményen edzünk rá. 
Vágó Henriett 7.a 

 

Nem sokára itt az 
anyák napja. Min-

den gyerek szeretné felköszönteni, megajándékozni május elsı 
vasárnapján édesanyját, nagymamamáját. 
Kevés olyan szívmelengetı ünnep van, mint az anyák napja. Ek-
kor köszöntjük édesanyánkat azért a szeretetért, mellyel születé-
sünk óta elhalmoztak bennünket. Ehhez szeretnék segítséget nyúj-
tani. Egy anyák napi képeslapot könnyedén elkészíthettek megle-
petésképpen! 
 
Ézsiás Kitti 

 

Nagyanyónak 
 
Édes-kedves Nagyanyókám!  
Anyák napja van ma! 
Olyan jó, hogy anyukámnak  
is van édesanyja.  
Reggel mikor felébredtem  
az jutott eszembe,  
anyák napján legyen virág 
mind a két kezembe.  
Egyik csokrot neked szedtem, 

ödakünn a réten,  
Te is sokat fáradoztál  
évek óta értem.  
Kimostad a ruhácskámat,  
fésülted a hajamat, 
jóságodat felsorolni  
kevés lenne ez a nap.  
Köszönöm, hogy olyan sokat  
fáradoztál értem,  
és hogy az én jó anyámat 
felnevelted nékem. 
Adri 


