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 Irány a Gála! 
Iskolánk másodjára is megrendezi a Vörös-
marty Gálát, méghozzá június 10-én. A diá-
kok és tanáraik már most lelkesen készülıd-
nek „a nagy megmérettetésre”, amelyen osz-

tályonként bemutathatják tánc és színészetbe-
li tudásukat szüleiknek és tanáraiknak egy-
aránt. Reméljük az idén is olyan színvonalas 
lesz a mősor, mint tavaly volt. 

Szentpéteri  Tímea 7. a 
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A gyermeknap 
 

A gyermeknapot 1950 óta május utolsó 
vasárnapján ünnepeljük a Nemzetközi 
Demokratikus Nıszövetség 1949. novem-
beri határozata alapján. A cél ekkor az 
elmaradott, háború sújtotta országok 
gyermekeinek megsegítését szolgáló ak-
ciók szervezése volt. 
 Hasonló rendezvény már a II. világhábo-
rú elıtt is létezett: gyermekhét, amely 
elıször 1931. májusában került megren-
dezésre, elsısorban jótékonysági céllal. 
 
Iskolánkban a gyermeknap május 25-én 

ünnepeltük. Az osztályok részt vehettek 
az akadályversenyen, ahol játékos felada-
tok várták a tanulókat. Betérhettünk a 
Kézmővesek utcájába és lehetıség adó-
dott átküzdeni magunkat a kerékpáros 
akadályversenyen is. Emellett focizhat-
tunk a pályán és hennát festhettünk egy-
másnak. A programok reggel 9 órától 14 
óráig tartottak. Én nagyon jól éreztem 
magam, remélem ti is! 
   Farkas János 7.b 



 

Mi Írtuk, 2007.  5. oldal 

Hulladékgyőjtés 
 

2007.05.17-én rendezték meg az iskolánkban a hulladékgyőjtést. A kertvárosiak a Táncsics 
úti iskolába vitték a győjtött papírt vagy éppen vasat, a belterületiek pedig a Bajcsy úti isko-
lába. Szerencsére nagyon jó idı volt, pont erre megfelelı. Tapasztalataim szerint a gyerekek 
rendkívül sokat győjtöttek. Fıleg az alsósok, de a felsısök is helytálltak. 
 Nagyon fontosnak találom, hogy minden évben megrendezzék ezt a győjtést, mert ez a gye-
rekeket arra sarkallja, hogy ne szemeteljenek. Sıt ha van rá mód, győjtsék azt össze. 

 
Ágoston Rebeka 

7.a 
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Figyelem! 
 
Különleges élményben lehet részetek júni-
us 13-án, szerdán! A nap folyamán egy 
hagyományırzı csoport fog Újszász mel-
lett elhaladni. A csoport tagjai Árpád vezé-
rünk halálának 1100. évfordulójának alkal-
mából lovas zarándoklatot rendeznek. Kor-
hő ruhákban, két héten keresztül a 
Vereckei-hágótól Kisrozvágyig szelik át az 

országot, hogy ezzel is méltón tiszteleg-
jenek Árpád vezérünk elıtt. Az utat nem 
mőúton, hanem földúton teszik meg. 
Legnagyobb valószínőséggel a sportpá-
lya környékén lehet majd ıket megtekin-
teni. Készüljetek rá, mert nagy élmény-
ben lehet részetek! 

Tákos Attila 
8.b 

Táborozásra fel! 
 

Gondolom, már nagyon sokan várjátok az 
idei tábort, amely június 25-tıl 30-ig Gyu-
lán . Remélem idén is sokan eljöttök! Tavaly 
is sokan részt vetettek a sárospataki, tavaly 
elıtti pedig a  zánkai táboron. 
Miért érdemes jönni a táborba? Mert renge-
teg ügyes kező gyerek jár az iskolába, és a 
táborok fejlesztik a kézügyességüket, mert 
kézmőves foglalkozásokat rendezünk. De a 
sportszeretık sem fognak unatkozni, nekik 
sportvetélkedık lesznek. Akik így is unat-
koznak, azok próbára tehetik a bátorságukat, 
számukra bátorságpróbát tartunk. Végül, de 
nem utolsó sorban sok kirándulás és szórako-
zás vár rátok!!! 
Idén is megnézzük kultúránk nagyjainak ránk 

hagyott örökségeit, emlékeit. Például, megte-
kintjük a Munkácsy Múzeum „ereklyéit” és 
érdekességeit. A történelmet szeretı gyere-
kek pedig megtekinthetik a gyulai várat. 
 Remélem minél többen eljöttök és jó lesz a 
társaság, s jól érezzük magunkat együtt! 

                                                                                                                                
Dóri 

Magyarország a második a 
szájberháborúban 

 
Szoros versenyben, kevesebb, mint kétmillió 
klikkeléssel Magyarország kikapott Japántól. 
Igen, jól olvastátok, klikkelésben, ugyanis a 
www.clickclickclick.com weboldal indított 
egy speciális versenyt, amelyben az az or-
szág nyer, ahonnan a legtöbb klikk érkezik. 
A dolog végletekig egyszerő: felmész erre a 
bizonyos weboldalra, beírod az ellenırzı kó-
dot, és a „Click” nevő gombra kattintasz – 
lehetıség szerint minél többet. A magyarok 
annyira komolyan vették a dolgot, hogy több 
speciális programot írtak ehhez, amelyet akár 
le is tölthetsz. Ugyanis ez a program elvégzi 
helyetted a piszkos munkát, így másfél perc 

alatt a gép akár 990-et is klikkelhet. A több-
fordulós játékban a negyedik forduló a na-
pokban indul, és jó esély lehet rá, hogy a 
nyári szünetben is élni fog az oldal. Így ha 
unatkozol, klikkelj hazánkért, mutassuk meg 
együtt a magyar virtus! 
 
Ajánlott oldalak:www.clickclickclick.com 
Magyar fıhadiszállás: http://
www.hunclicker.why.hu 

Tákos Attila 
8/b 
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Ki lesz a legokosabb? 
Május 9-én került sor az idei „Multiokos” 
vetélkedı megrendezésére iskolánkban, im-
máron másodszor. Minden osztály háromfıs 
csapatokkal képviseltette magát, de volt 
olyan osztály is, amely több csapatot indított. 
A csapatoknak több feladatot kellett megol-
daniuk, és természetesen az nyert, aki a leg-
több pontot abszolválta (szerezte) Az elsı 
feladat egy SMS megírása volt, amelyben 
szerepelnie kellett a csapat nevének, és an-
nak, hogy mit ünneplünk május elsı vasár-
napján. A második próba: közmondásokat 
kellett kiegészíteni, ez minden csapatnak na-
gyon jól ment. Azonban a harmadik feladat 
egy jó kis történelem - tudáspróba volt, 
amely sokunknak okozott fejtörést, csakúgy, 
mint az egyes megyék hol találhatók Ma-
gyarországon. Az ötödik feladatban képekrıl 

kellett beazonosítani híres embereket, példá-
ul: Kertész Imre, vagy Sólyom László 
(utóbbi Magyarország köztársasági elnöke – 
ha van olyan, aki nem tudná). A vetélkedıt 
Activityvel zártuk, ahol a csapatok kiválasz-
tott tagjainak kellett elmutatgatniuk egy egy-
szerő dolgot. Végül a versenyt a 8.b osztály 
„Acél” csapata nyerte. Az „alakulatok” any-
nyira erısek voltak, hogy a második helyért 
három csapat is versenyzett, nekik külön kér-
déseket tettek fel, de az extra fejtörık után a 
„Csíkcsicsó FC” (8.c) lett második, míg az 
„Ezüst nyíl” (7.a) a harmadik. A remek szer-
vezést Pomázi Melinda tanárnınek, míg a 
zsőrizést Bogárné Simon Klára igazgatónı-
nek, Székelyfalvi Gáborné tanárnınek, és 
Nyolcas Károlyné tanárnınek köszönjük! 

Tákos Attila 8.b 

Június 8. -  az osztálykirándulások napja 
A közös kirándulások mindig nagy élményt nyújtanak. Ezt pedig csak az élheti át, aki 
résztvesz benne. Az idei tanévben minden felsıs osztály egy napon ment kirándulni. Szét-
széledtünk az ország minden részébe. Persze voltak olyanok is, akik a kecsegtetı programok 
ellenére is itthon maradtak. Sajnos, ık soha nem tudják meg,hogy mirıl maradtak le! 

A 7. a Budapestet járta be. 

A 8. a Visegrádot fedezte fel. Min-
denki nagyon jól érezte magát!!! 
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Az utolsó hetet tapossuk. Hosszú volt az év, biztosan már ırülten várjátok, hogy végre 
megszabadjatok az iskola bilincseitıl. A nyári szünet rengeteg szabadidıt tartogat szá-
motokra. Ha lehet, használjátok ki jól! Igazi feltöltıdést jelenthet a kirándulás. Egy kül-

földi országot ajánlok nektek úti célnak. Ha tehetitek, egyszer ti is nézzétek meg!  

Spanyolország 
A csaknem 40 milliós lakosságú ország a 
mérsékelt égövi zónában fekszik, éghajlata 
mediterrán, az ország belsejében a fıváros, 
Madrid környékén mediterrán-
kontinentális. Az Európa délnyugati részén 
fekvı országot évente több, mint 30 millió 
turista látogatja. Ez fıleg határtalan ven-
dégszeretetüknek köszönhetı. Rendkívül 
látványos és ideális kirándulási pontok Spa-
nyolországban az Ibériai-félsziget dombjai, 
a Kanári-szigetek tagolt tengerpartja és a 
központi Mezeta vidéke is, ahol mind az 50 
tartománynak erısen egyéni jellege van. A 
mindenki által legigazibb spanyol látvá-
nyosságnak tekintett  bikaviadal továbbra is 
óriási tömegeket vonz az ország több mint 300 arénájába, bár egyre erısödik az ellenzıinek tábora 
is. Nemcsak ez a fajta bikával őzött "sport" látványos, hanem az úgynevezett bikafuttatás is, ahol 
fiatalok hajtják a viadalra szánt bikát az arénáig, miközben hagyományos piros nyakkendıt és baszk 
sapkát viselnek. 
Vágó Dorina 

Készítsünk mézeskalácsot! 
 
Készítése: A mézeskalácsnak számtalan receptje 
létezik, fı összetevıi a liszt, porcukor, méz, to-
jás. Az összetevıket összekeverik, a tésztát át-
gyúrják, hővös helyen pihentetik, kilapítják, 
majd formázzák. A tészta jól alakítható, ám me-
legen ragacsossá válik. A formázás több módon 
történhet: 
• Kézzel. 
• Szaggató formákkal, melyek fémlemezbıl 
hajlított, körvonalat meghatározó keret. 
• Ütıfával: fából készült formával, melybe a 
minta negatívja van belefaragva. Ebbe simítják a 
tésztát. Ezután a kalácsokat általában díszítik, 
kisütik. 
Díszítése: A mézeskalácsot többféle módon dí-
szíthetik: 

• Írókázás: tojáshabbal mintákat rajzolnak rá, 
ez a legelterjedtebb 
• Bevonják (a 
minták alapozásá-
hoz) 
ο tojásfehérjével, 
melytıl csillogó 
lesz 
ο piros festékkel, 
mely hagyományos vásári díszítés alapja 
ο egyenletes tojáshabbal, melytıl fehér lesz 
ο kakaó folyadékkal, melytıl barna lesz 
ο Magvakat nyomkodnak belé (napraforgó, 
tök, mandula, kardamomi szezám magját) 
ο Egyéb díszítı elemek 
ο tükördarab 
dekorációs papír 
Vágó Dorina 
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Mai autóink ısei 
 
Az elızı cikkben néhány modellt ismerhet-
tetek meg. 
A cikket a  Renault 4 Plen Air fejezte be 
melyet nem részleteztem. Itt a folytatás. 

Renault 4 Plen Air teteje vászonból készült. 
1970-ben, már 
nem csak a bal 
ajtón volt zár, 
hanem a jobb 
oldalon is. 
Ezenkívül az 
elektromos 
rendszert 12 
voltosra emel-
ték. A mőszer-
fal fekete színbe burkolózott és a kormány 
párnázott lett. A Plen Air gyártását befejez-
ték, helyét a Rodéo nevő, teljesen egyedi 
karosszériával rendelkezı autó vette át. 
1971-ben a váltó H séma alapján volt kap-
csolható, 1974-ben pedig generátort kapott. 
Elıre különálló ülések kerültek. A belsı tér 
újdonsága a mőszerfal alatti rádióhely lett, 
ahová nem csak a készüléket, de egy hang-
szórót is be lehetett építeni. 

 A mőanyagkorszak 1975- ben kezdıdött, a 
hőtırács ugyanis egyszerő, fekete betétet 
kapott. A Fourgonette-t teljesen új karosszé-
riával látták el, és a neve is Renault 4 F6-ra 
változott.  Az akkumulátor a motortérbe köl-
tözött, s a törvényi elıírások változásának 
megfelelıen közös indexlámpákat kapott. 
1978-ban bemutatásra került a  mőanyag 
elemeket viselı Renault 4.  Ekkor lépett elı 
a GTL változat, amely hatalmas, 1108 cm3-
es négyhengerő volt. A szélvédıt biztonsági 
üvegbıl készítették. 1980-ban a csúsztatható 
ablakok mechanizmusa mőanyagra válto-
zott, a Kolumbiai Renault 4 GTL krómdíszí-
téseket kapott. 

 A kolumbiai Renault 4 GTL Master 1,3 li-

teres motorral lett felszerelve, ami a legna-
gyobb motor volt, amit valaha is szériában 
építettek a 4-es motorterébe.1986-ban befe-
jezték a 845 cm3-es motor gyártását, és W-
60-as kódnéven elkezdıdött a terve-
zés.1987-ben már az utolsó sorozat gyártá-
sához kezdtek, a GTL változatokba digitális 
órákat szereltek, és már az összes modellen 
a széria felszerelés része volt a hátsó bizton-
sági öv. Az 1,1-es motoron kívül 956 cm3-
es négyhengeressel is kínálták az autót. 
1988-ban a TL-t Savane, a GTL-t Clan-ra 
keresztelték át, abbahagyták a németországi 
exportot, s befejezték az utód kifejlesztését 
célzó, idıközben X-60-ra keresztelt projek-
tet is. A végeredmény a Twingo 1992-es 
bemutatkozása lett. 1993-ban az egyre szi-
gorodó környezetvédelmi és biztonsági elı-
írások az európai forgalmazás befejezéséhez 
vezettek, az utolsó 1000 darab autó sorszá-
mozott 
táblát 
kapott, 
és Bye-
Bye 
névre 
hallga-
tott. 

 Az 
évek 
során összesen 8 135 424 darab Renault 4-
est készítettek. Magas építése, lágy rugózása 
és kerekei miatt kanyarban elég instabillá 
válik, gyorsabb fordulóknál erısen megdıl 
karosszériája. Viszont keveset fogyaszt, 
mert átlagban 6 literrel is beéri. Itt-ott ugyan 
befolyik a víz és rozsdásodik is. 

„Rövid” cikkemet ezennel befejeztem. Re-
mélem érdekesnek találtátok. 

Varga Zoltán 
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A legjobb versenyló, a legszebb ló és a magyarság hő kísérıje 
Ha meg szeretnéd ismerni ezt a három csodálatos lovat, az Angol Telivért, a Lipicait és a 

Magyar Félvért, akkor olvasd el a következıket! 

Angol Telivér, A világ legjobb versenylova 
A világon ez a legjobb versenyló. Lóverseny szinte sehol 
sincs nélküle. A gyızteseket pároztatták, így fokozták az 
utód gyorsaságát. Középtávon verhetetlen. Széles mellka-
sú, nagy tüdejő, elegáns kinézető, karcsú. Leggyakoribb 
színe a pej, de minden más színben is elıfordul. Szívóssá-
ga és állóképessége csodálatra méltó. Bátor és kitartó, 
ezért ugratásra és terepversenyekre is gyakran használják. 
A megszállott lóversenyes angolok alig 300 éve tenyész-
tették ki úgy, hogy a korábban versenyzésre használt 
pónijaikat keresztezték arab telivérekkel. Minden valami-
re való angol telivér még ma is ki tud mutatni az 
ükrokonok között legalább egy arab mént. 

Lipicai, A világ legszebb lova 
İse még vértet viselt, a középkori páncélos vité-
zek kedvelt lova volt. A páncélos kézitusák el-
múltával nemesítették spanyol ménekkel és kiala-
kult a mai formája. A lóbarátok szerint ı a világ 
legszebb lova. Alkata ideális, tartása nemes, söré-
nye pompázatos, fejformája egyszerően szép, sze-
me értelmes. És az egyik legritkább fajta is. Szü-
lıhelye a dalmát tengerpart, de ma már Ausztriá-
ban és Magyarországon tenyésztik.( A mai lipicai 
ménesünket Szilvásváradon lehet megtekinteni.) 
Kiscsikóként szürkés, sötétebb a színe, felnıtt-
ként kivilágosodik a szıre. A pompás külsıhöz 
rendkívüli intelligencia párosul. Könnyen tanul, 

jól idomítható, ezért a bécsi, úgynevezett spanyol lovasiskola sztárja, akrobatikus mozgásformákra 
is betanítják itt. Hosszú élető fajta. 

Magyar Félvér, A magyarság hő kísérıje 
Ez a mi lovunk! Leginkább vörös szırzettel és sötét 
sörénnyel. Ilyen okos és kistestő lovon érkeztek ıse-
in 1100 éve a Kárpát-medencébe. İ volt a mi bará-
tunk és harcostársunk is az óhazában, a nagy orosz 
pusztában. İseink az ı hátán száguldották be fél Eu-
rópát a kalandozások korában. Harcosaink az ı hátá-
ról íjazták a csodaszarvast és a páncélos nyugati vité-
zeket egyaránt. Ez a lófajta a magyarság hő kísérıje 
késıbb is. Az ı hátán ült a világhírő magyar huszár, 
amikor még dicsıséget dicsıségre halmozott. 
Jó olvasgatást!                                      Dóri 7.a 

 



 

Mi Írtuk, 2007.  11. oldal 

Interjú Ézsiás Kittivel 
 

Bizonyára rengetegen tudják, hogy isko-
lánkban sok kiváló lábtollazó van. Közülük 
az egyik legjobbat, a legrégebb óta járó 
Ézsiás Kittit kérdeztem a lábtollazásról. 
 

Mióta lábtollazol? 
Körülbelül 6 éve, másodikos korom óta. 
Miért, minek a hatására kezdted el? 
Egyrészt, mivel bátyáim is játszanak, 

másrészt azért, mert tetszett, mivel 
aktív játék. 

Milyen bajnoki címeid vannak már? 
Többszörös diákolimpiai és korcsopor-

tomban országos bajnok vagyok. 
Mikor, és melyik versenyszámban sze-

rezted elsı bajnoki címedet? 
Az már régen volt. Körülbelül 5 éve, de 

már pontosan nem tudom, hogy me-
lyik versenyszámban. 

Mi a célod a lábtoll-labdázással? Mi-
ért őzöd ezt a sportot? 

Nagyon szeretem csinálni. Szóval ezért 
lábtollazok. 

Milyen érzés a „nagy” csapatban, vá-
logatottként játszani? 

Hát elég fura, mert nem szoktam az 
ilyen nagy feltőnéshez. Ugyanakkor 
jó érzés is, mert nem mindenki kap 
ilyen megtiszteltetést. 

Hány érmed van körülbelül? 
Nem tartom számon! De kb. olyan 60-70 

darab lehet. 
Volt-e már olyan, mikor úgy érezted: 

„Elég volt! Abbahagyom!”? Ha 
volt, miért? 

Igen, volt. Egy komolyabb sérülés, és 
egy nem várt vereség után. De ez 
mindenkivel elıfordul! 

Őzöl-e más sportot a lábtollon kívül 
versenyszerően? 

Szepatakázom, és tollasozom. 
Ezekben milyen eredményeid van-

nak? 
Szepatakából: 1. helyezés csapatban, és 

párosban. 
Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdése-

imre, és további sok sikert kívánok 
a lábtoll-labdázásban! 

Szívesen, viszont kívánom!  
                                          Vágó Henriett 7.a 
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A PÓLÓFESTÉS MENETE: 
1.A minta megtervezése: Egyszerő formákat 
használjunk pl. betők, geometriai for-
mák...stb. 
2. A sablont vágjuk ki!  
 3. A sablon helyezd a pólóra! 
4. A festéket fújd a felületre!  
5. Száradás után a részleteket ki lehet dolgoz-
ni textilfilccel! 
Gonda Adrienn. 

 

Pólófestés saját kezőleg, avagy hogyan kovácsoljunk a hibából erényt! 
Elıfordult már biztos sok mindenkivel, hogy kedvenc pólójával valami baleset történt, 
vagy éppen az is felmerült másokban, hogy lehetne feldobni valahogy régi ruháját. Itt 
van néhány segítség, amivel magadra hívhatod a nyár figyelmét! 
ALAPANYAGOK:  
• dekorációs karton, vagy mőszaki rajzlap 
• póló 
• dekorációs karton, vagy több réteg újságpapír 
• szórófesték; akril festék 
• tapétavágó kés, de jó bármilyen más kés is 
textil filc 
 

 
Újra rendel a morcos doki! 

 
Ha megpróbálunk jellemezni valakit, 

akit egy kicsit is, de kedvelünk, akkor legin-
kább a kedves, jólelkő stb. szavak jutnak 
eszünkbe. Dr. House-ra mégis a kiállhatatlan, 
hideg és cinikus jelzık illenének, ennek elle-
nére a világon szinte mindenhol ismerik, és 
elismerik és kedvelik. A tanoncait kritizálja, 
addig piszkálja ıket, amíg rá nem jönnek a 
helyes megoldásra. A páciensekkel udvariat-
lanul viselkedik, szerinte mindenki hazudik, 
és a beteget csak az orvos bosszantására 
„találták ki”. Ám a kórháza legjobb diag-

nosztája/ ı állapítja meg a betegség okát, és 
állítja fel a diagnózist/, és valahol mélyen ı 
is egy érzı, kedves ember. A Dr. House szer-
da esténként látható a TV2-n, szerintem érde-
mes megnézni, a beszólásai is nagyon jók 
Kriszta 
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Karib - tenger kalózai kvíz 
 
 Azt hitted, már mindent tudsz a Karib-tenger 
kalózairól és a legkiválóbb kalózról Jack 
Sparrowról? Itt tesztelheted tudásod. Ha mind a 
6 kérdésre helyesen válaszolsz és a helyes meg-
oldások kezdıbetőit, összeolvasod, akkor Davy 
Jones szörnyetegének a nevét fogod megkapni. 
Íme a kérdések: 
 
1. Mi Jack Sparrow rangja? 
   K/ Kapitány 
   P/ Parancsnok 
   M/ Matróz 
2. Kirıl mintázta Jack Sparrow alakját Johnny 
Depp? 
   L/ Legjobb barátjáról 
   R/ Rockzenészrıl 
   H/ Híres kalózról 
3. Jack Sparrow kellékei közül melyiket viseli a 
magánéletében is? 
   K/ Kalózkendı 

   K/ Kard 
   A/ Aranyfog 
4. Melyik tenge-
ren játszódik a 
film? 
    K/ Karib 
    F/ Földközi 
    É/ Északi 
5. A filmben me-
lyik nıt szereti a legjobban Jack? 
Swan 
     A/ Annamari 
idézet származik Jack Sparrowtól? 
út a Világ Végére vezet!” 
     A/ „ A nık csak balszerencsét hoznak a fe-
délzeten!” 
     N/ „Nem, sokkal több, ez egy rajz a kulcs-
ról!” 

  Jó szórakozást!     Dóri 

Egy kis fejtörı a Harry Potter rajongóknak! Min-
den helyes válasz betőjelét írd a négyzetekbe, 
hogy helyes megfejtést kapj. 
 
Ki Oliver Wood felfedezettje? 

 
T/ Harry Potter 
A/ Angelina Johnson 
K/ George Weasley 

Ki a vérfarkas? 
R/ Remus Lupin 
F/ Sirius Black 
S/ Perselus Piton 

Ki a hajtó a Griffendélben az alábbiak közül? 
              B/ Oliver Wood 
              C/ Marcus Flint 
              A/ Alicia Spinnet 
Ki Hagrid féltestvére? 
             F/ Albus Dumbledore 

G/ Gróp 
C/ Minerva McGalagony 

Ki a Griffendél kviddics csapatának ırzıje? 
            G/ Flint 

V/ Davies 
O/ Wood 

Mi „lakik” Ron-ék kertjében? 
             K/ vérfarkas 

G/ „kerti törpe” 
X/ animágus 

 
Megfejtés:       

 
Sok sikert kívánok hozzá: 
 
                                           Timi 
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