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A Tökjó Buli képekben 

A gyıztes töklámpást Makai Emese 
( 7. b) készítette. Nagyon aprólékos 

és kreatív munkát végzett 
Az alsós osztályok is farigcsáltak. 

 
 
 
 

Tökfejek a suliban! 
 

2007. november 9-én iskolánk ismét megren-
dezte a tök jó bulit, ahol minden osztály meg-
mutathatta, hogy milyen is a „rémisztı” töklám-
pás. Mindegyik alkotás szemet gyönyörködtetı 
volt, de a zsőri tetszését mégis a 7.b, valamint a 
8.a és 6.c osztály munkája nyerte el. Valameny-
nyien nagyon élveztük a bulit. A nyerteseknek 
utólag is gratulálunk! 

Szentpéteri Tímea  

2007. 
november 
1.szám  
50 Ft 
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Óvd a természetet! 
 

Iskolánk 2007.10. 20 - án környezetvédelmi 
napot tartott. Elıször ismeretterjesztı bemu-
tatón vehettünk részt, amelyen megtudhattuk, 
hogyan győjtik és hasznosítják a szemetet. 
Az elsı feladat egy teszt kitöltése volt. Ez-
után az iskola felsı tagozata újra részt vett a 

város szépítı akcióban. Jutalmul a hosszas 
munkáért, kaptak egy láthatósági mellényt és 
egy kis elemózsiát (üdítıt, csokit). Az alsóbb 
évesek sem tétlenkedtek, ık szemétszobrokat 
készítettek. Így tehát a szombati nap tanúsá-
gosan ért véget.  

Szentpéteri Tímea 
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Ünnepi megemlékezés az 1956. októ-
ber 23-ai eseményrıl 

2007. október 23-án (pénteken) délelıtt ke-
rült sor az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 51. és a Magyar Köztársaság kikiáltásá-
nak 18. évfordulója tiszteletére rendezett ün-
nepi megemlékezésre. Az ünnepség zászló-
behozatallal kezdıdött, majd az énekkarral 

együtt elénekeltük a Himnuszt. Bakó Doroty-
tya, a DÖK Kultúrfelelıse köszöntötte Szabó 
Gyızı igazgató urat, Bogárné Simon Klára 
igazgatóasszonyt, valamint az iskola minden 

pedagógusát és tanulóját. A hısi halottak 
tiszteletére Juhászné Lengyel Mária tanárnı 

mondott ünnepi beszédet. Az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc tiszteletére iskolánk 
7. osztályos tanulói ünnepi mősort adtak elı. 
Elıadásukban idırendbe szerkesztve kordo-
kumentumokból idéztek, melyek 1956. októ-
ber 23-ának forradalmát hitelesen mutatják 
be. Felkészítı tanáraik: Pap Gáborné és Pap 
Szilvia tanárnık. Az ünnepség a Szózat el-
hangzásával és zászlókivitellel ért véget. Az 
énekkar felkészítıje Virágné Hamar Nóra 

tanárnı. Az iskola tanulói nagy része figye-
lemmel és érdeklıdéssel kísérte végig a meg-
emlékezést. Bár voltak olyanok is, akik nem 
tisztelték meg figyelmükkel a megemlékezés 
hangulatát.                   Bakó Dorottya 8. a. 

Az aradi 13 

Iskolánkban évente tartunk egy-egy megem-
lékezést a 150 éve történt október 6-i esemé-
nyekrıl. Igazán csak a 7. és 8. osztály tanul-
ja, hogy mi volt akkor. Az aradi vértanúk 
napján 12 honvédtábornokot és egy ezredest 
végeztek ki. Az iskola errıl idén rádiós meg-
emlékezést tartott. Városunkban szintén volt 
megemlékezés fáklyás felvonulással egybe-
kötve. Ezeken Bakó Dóra és Gonda Adrienn 
8. osztályos tanulók olvastak fel verset, illet-
ve prózát. İket kérdeztem: 
– Sokáig tartott-e a felkészülés? 
Gonda Adrienn: – Ez részben a szöveg terje-
delmétıl, részben a vers nehézségi fokától 
függ. 
– És ez mennyire volt nehéz? 
G. A.: – A vers rövid volt, de én 
nehéznek éreztem, mert nehe-
zebb egy komor, halálhoz közeli 
költeményt elıadni, mint egy 
kedves alkotást. 
Bakó Dóra: – A szöveg nem volt nehéz, hi-
szen már ismert, könnyen és szépen el lehet 
mondani, de akár meg is lehet tanulni. 
– Ki győjtötte a szöveget és készített fel ben-
neteket? 
G. A.: – Balkovicsné Vágó Katalin tanárnı 
adta a szöveget és a verset is, valamint felké-
szített minket. 
– Meg kellett-e tanulni? 

B. D.: – A szöveget nem, csak fel kellett ol-
vasni. 
G. A.: – A verset az iskolarádióban csak fel 
kellett olvasni, de a városi megemlékezésre 
sokkal többet kellett gyakorolni. 
– Mit gondoltok, hogy sikerült az elıadás? 
B. D.: – Szerintem nagyon jól, de a városi 
megemlékezésen sokkal jobban ment. 
G. A.: – Én is így vagyok vele, a szombat 
esti fellépés jobb volt. 
– Köszönöm az interjút. 
A világosi fegyverletételnél, amikor az 1848-
49-es szabadságharc véget ért, végezték ki a 
nemzet vértanúivá vált 13 férfit: Aulich La-
jost, Damjanich Jánost, Dessewffy Ariszti-

det, Kiss Ernıt, Knézich Károlyt, 
Lahner Györgyöt, Lázár Vilmost, 
Leiningen Westerburg Károlyt, 
Nagy-Sándor Józsefet, 
Poeltenberg Ernıt, Schweidel Jó-
zsefet, Török Ignácot, és Vécsey 
Károlyt. Hittek igazukban, szava-

ik tisztaságában, és nyílt tekintettel várták a 
jövıt. Tudták, mire számíthatnak. Meggyı-
zıdésük volt, hogy az általuk szolgált ügy 
méltó, igaz ügy. Az ítélet kihirdetésének órá-
jáig reménykedtek, és amikor eljött a végsı 
óra, büszkén fogadták a halálos ítéletet, mint 
valami dicséretet. 
Lovas Bettina 
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Iskolánk udvarán új, korszerő játszótérnek 
örülhetnek ezután a gyerekek. 

Az álmok hajója újra kikötött 
2007. október12-én, és 13-án két csoportot 
indított az iskola Budapestre, a Millenáris 
Parkba, ahol a Titanic kiállítást tekinthettük 
meg. A rendezvényen sok érdekességet lát-
hattunk. A bejáratnál megkaptuk jegyeinket, 
amelyen egy Titanic on utazó utasról talál-
hattunk érdekességeket (kabinszámát és, 
hogy melyik osztályon utazott). A kiállítás 
tárgyait a tengerfenékrıl hozták fel és mutat-
ták meg a nagyközönségnek. Az élmény hát-

borzongatónak bizonyult. A zene mely végig 
kísért minket a tárlaton, felidézte bennünk, az 
akkor a Titanic-on utazó emberek emlékét. 
Akik kíváncsiak voltak a jéghegyre, meg is 
érinthették és láthatták, hogy színe a világos-
kékhez, nem pedig a fehérhez hasonlított. A 
kiállítás végén mindenki megnézhette, hogy 
az-az utas, akinek a jegyét kapta a katasztró-
fát túl élte-e. Mindenki számos jó élménnyel 
gazdagodhatott. 

Szentpéteri Tímea 

„Mit tudsz az Európai Unióról?” 
 

2007. szeptember 28-án került megrendezés-
re az Európai Uniós vetélkedı a helyi városi 
könyvtárban. 6 osztály versengett a dobogós 
helyekért. A megoldandó elsı feladatunk, 1 
perc alatt minél több Európai tagállam felso-
rolása. Második feladat néhány ország zász-
lajának felismerése. Harmadik feladatunk 
néhány híres író származási helyének megne-
vezése. Végül a negyedik és egyben utolsó 
feladat: miden csapat húzott a borítékok kö-
zül egyet és a benne levı országról mondott 
néhány információt, amit a többi csapatnak 
ki kellett találnia. A versenyfeladatok elvég-
zése után 10 percet pihentek a versenyzık, 
amíg a zsőri meghozta döntését. 10 percnyi 
izgulás után kialakult a sorrend. 
1. helyezett a 8. c és 6. c vegyes osztályú 
csoportja 

2. helyezett a 8. a osztály 
3. helyezett a 7. c osztály 
A versengı csapatok tagjai élményekkel tel-
ve értek haza.            Bakó Dóri 8. a 

Az Európai 
Unió 

Belgium, Hollan-
dia, Luxemburg, 

Olaszország, Fran-
ciaország és a Német Szövetségi Köztársa-
ság 1957-ben, Rómában írta alá az  Európai 
Gazdasági Közösséget létrehozó szerzıdést. 
Az alapító államok célja, az egységes belsı 
piac megteremtése volt. A Közösség neve 
1994-ben Európai Unióra változott. 2002. 

január 1-jétıl az EU. tagállamai közös 
pénzt, az eurót vezették be. 

Az Európai Unió intézményei: 
Az Európai Tanács: az unió tagállamai ál-

lam-, vagy kormányfıinek értekezlete. Elnö-
ke valamely tagállam kormányfıje, akit fél-

évente váltanak. 
A Miniszterek Tanácsa: Az EU. döntés-

hozó szerve. Tagjai a tagországok 
külügyminiszterei. 

Az Európai Parlament: Tagjait a tagál-
lamok állampolgárai 4 évenként, 
szavazással választják. Az ülések 
helyszínei: Brüsszel és Strasbourg. 

Az Európai Bizottság: Az unió kormá-
nya. Székhelye: Brüsszel. 

Az Európai Bíróság: Székhelye: Luxem-
burg    
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A 2007-es hulladékgyőjtés eredménye 
A 2007. szeptember 11-én megrendezett hulla-

dékgyőjtés eredménye a következı: 

  
Bakó Dóri 8. a. 

 

Osztály Győjtött 
mennyiség 

Helyezés 

6.a 1918 I. helyezett 

7.a 1701 II. helyezett 

5.a 1401 III. helyezett 

8.a 1123 IV. helyezett 

5.c 918 V. helyezett 

7.b 664 VI. helyezett 

7.c 566 VII. helyezett 

6.b 280 VIII. helyezett 

8.c 272 IX. helyezett 

5.b 253 X. helyezett 

6.c 217 XI. helyezett 

8.b 186 XII. helyezett 

Hívogat az iskola! 
 

2007. szeptember 3-án újra nyitva állt a kapu 
a tanulni akarók elıtt, mert megtartottuk az 
új iskola átadóját és az évnyitót is. Bogárné 
Simon Klára igazgatónı üdvözölte a jelenlé-
vıket, az ifjú elsısöket és a megnyitón részt-
vevı díszvendégeket: dr. Szekeres Imre hon-
védelmi minisztert, Iváncsik Imre államtit-
kárt, Újszász város díszpolgárát, Botka 
Lajosné országgyőlési képviselıt, Molnár 
Péter polgármestert, valamint Kaló Istvánné 
alpolgármestert. Majd ünnepélyes keretek 

között átadták az intézményt. 
Az iskola gazdagodott technika, rajz, termé-
szettudományi tanteremmel és átkerültek az 
iskola könyvtár könyvei is. 
Nagy szeretettel vártuk az elsısöket, akiket a 
nyolcadikosok egy kis ajándékkal is meglep-
tek. 
Ezeket követıen birtokba vehettük az épüle-
tet. 
Nagy izgalommal vártuk a tanév kezdetét. 
 
Szentpéteri Timi 
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Digitális tábla rejtelmei 
Interjú készült Szabó Gyızı igazgató úrral a 

digitális tábláról. 

A következı érdekes és fontos dolgokat osz-

totta meg velünk! 

Az iskola 2005-ben pályázatot nyert. A pá-
lyázat címe Felkészítés a kompetencia alapú 
oktatásra. Az iskolánk a pályázat által 18. 
millió Ft-ot nyert. Az összeg elköltésének 
feltételei is voltak. Ezek a 
feltételek: technikai esz-
közök vásárlása, így lett 5 
db digitális tábla és ezek-
hez egy-egy projektor.  
Ezekbıl 3-nak fix helye 
van, 2 pedig hordozható. 
A táblákon kívül 7 db lap-
topot is vásároltak. Eze-
ket a laptopokat a tanári 
kar HEFOP-os tagjai fog-
ják kezelni. 
A résztvevı kollégák: Pomázi Melinda tanár-
nı, Makainé Zérczi Zsuzsanna tanárnı, 
Balkovicsné V. Katalin tanárnı. Kállóné Sz. 
Erzsébet tanárnı, Utassy Katalin tanárnı, 
Vargáné D. Márta és Kézérné K. Mária. 
A tábla használata: A tábla egy program se-

gítségével mőködik. A szoftver különbözı 
elemekbıl áll, így pl. rajzolni, írni is lehet. A 
diákok számára a tanárnı akár tesztet is állít-
hat össze, s így akár feleletet is készíthet és 
egy szavazógép segítségével szavazhatunk, s 
a tanárunk osztályozhat is. A táblát igazán 
hatásosan akkor használhatjuk, ha akár egy 
matematikai feladatsort is el tudunk végezni 
segítségével. Erre egy sulinetes weboldal áll 

rendelkezésünkre, amely 
teli van minden féle feladat 
pl. matematika, kémia, fi-
zika, biológia stb. A táblák 
pontos helye még nincs 
fixálva, egyet viszont már 
felszereltek a könyvtárba 
is, s a cikk elkészülte alatt 
az informatika terembe is 
került egy! A táblák egy 
magyar kereskedı által 

kerültek iskolánkba, de Angliában gyártották 
ıket. Egyenként fél millió Ft-ba kerülnek, ez 
az összeg viszont nem fedezi a projektorok 
és laptopok árát. Az iskola pedig újabb pá-
lyázatot adott be, amelyet ha megnyerünk, 
iskolánk az informatikai eszközöket bıvíti.               
Varga Zoltán 

Elkelt a fizika - matek szak 
Interjút készítettem iskolánk új fizika-

matematika szakos tanárával, Csákányi 

Györgyné Bettike nénivel. 

Mióta tetszik tanítani? 
22 éve tanítok. 
Hol végezte iskoláit? 
Nyíregyházán mind a gimnáziumot, 
mind a fıiskolát. 
Hogyan találta meg iskolánkat? 
Interneten találtam egy hirdetést, miszerint fizika 
szakos tanárt keresnek az újszászi általános isko-
lába. Felhívtam telefonon Szabó Gyızı bácsit és 
megbeszéltünk egy idıpontot. Aztán 
személyesen találkoztam vele és Klárika nénivel, 
és utána jött a telefon, hogy az állást én kaptam 
meg. 
Hol lakik? 
Eredetileg Nyíregyházán élek, tehát ott van az 
állandó lakcímem, itt pedig szolgálati lakásban 
lakom. 

Milyen idıközönként szokott hazau-
tazni? 
Mindig attól függ, hogy mennyi az elin-
téznivalóm, de általában hónapban egy-
szer vagy kétszer. 
Milyennek találja Újszászt? 
Nagyon tetszik, csendes, aranyos kis 
település. 
És milyennek találja az iskolánkat és 
a diákokat? 

Nagyon szép az iskola, minden téren príma. 
Nemcsak a látványa, de a technikai felszereltsége 
is elsı osztályú. Rengeteg segítséget kapok a kol-
légáktól, amire nagy szükségem is van, mivel 
ismeretlen vagyok a településen is és a gyerekek 
között is. A gyerekek pedig olyanok, mint más-
hol. Vannak jó és gyengébb képességőek egy-
aránt. De végül is az a célom, hogy minden gye-
rekkel, illetve kollégával jól megértessem ma-
gam. 
 

 Farkas János 8.b 
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Interjú Kecskés László tanár úrral 
 

A 2007/2008-as tanévben 2 új pe-

dagógussal gazdagodott iskolánk, 

ebben az interjúban Kecskés Lász-

ló tanár úrral ismerkedhettek meg. 

 

Hogy érzi magát az iskolánk-
ban? 

 Hát jól, kicsit furcsa volt a hely-
zet, de most már jól érzem magam. 

A kollégák miatt? 
Igen elsısorban. Igaz, vannak problémáim, 
például hogy kinek hogyan köszönjek. 
Ugyanis sokan még engem is tanítottak. 

A diákokkal jó kapcsolatot teremtett? 

Úgy érzem, jó kapcsolatot teremtettem. Azt 
mondják, szigorú vagyok, meg hogy 
sokat kell tanulni. 
Pontosan mit tanít? 
Matematikát és informatikát, emellett 
pedig rendszergazda vagyok. 
Hol végezte el az iskolát? 
Én ide jártam az  újszászi gimnázium-
ba, és Egerben szereztem meg a dip-
lomámat. 
Mióta tanít? 

Most kezdtem. 
Sok sikert kívánunk a továbbiakban is! 

Köszönöm. 
 

Gonda Adrienn 

 
Októberi ünnepek 

 
Október 15. 
Szent Teréz napja. Sokfelé szüret-
kezdı nap volt, például Baranyában 
vagy a Balaton szılıtermı 
vidékein. Egerben Teréz-szedés az 
ekkori szüret neve. Bácskában, 
Bánátban 
asszonyi 
dologtiltó 
nap volt, 
nem 
moshattak, 
süthettek. 
A szüret a parasztgazdaságban 
nagyon fontos esemény. Általában 
a falubéli gazdák segítettek egymás 
szılıjében a szüretelésnél, illetve 
bérmunkásokat is alkalmaztak. A 
házigazda a szüretelıket meg-
vendégelte, annak befejeztével 
pedig szüreti bálokat is tartottak. 
Szokásban voltak bizonyos szüreti 
mulatságok is, természetesen a 
munkák utolsó napján az úgy-
nevezett végzéskor. Ilyen tréfás 
szokás volt az uraság megkötözése, 
szüreti koszorú készítése, a gazda 
köszöntése tréfás versekkel, a leg-
jobb szedık megajándékozása. A 

szüreti felvonulásokon 
gyakori az ún. bak-
sus figura, egy 

hordón ülı bábu, 
kezében poharat, lopótököt 

tartva. 
Október 16. 
Gál napja, Baranyában úgy tartják 
ettıl a naptól kezdve érik a makk, 
ami a sertések kedvelt eledele volt. 
Halászó vidékeken Gál napján tart-
ják az utolsó nagy halászatot, mert 
utána a halak a folyómeder mélyére 
ássák magukat, halat fogni már 
nem lehet. 
Október 20. 
Vendel napja. A legenda szerint 
Vendel ír királyfi volt, a VII. 
században élt. Rómába zarándokolt, 
majd egy gazdához szegıdött pász-
tornak. Ezért a jószágtartók, ju-
hászok védıszentjükként tisztelték 
elsısorban a Dunántúlon. Gyakran 
ábrázolták pásztorruhában, lábánál 
kutyával. Kultusza viszonylag 
újkelető, a XVIII. század során 
alakult ki. E napon nem fogták be 
az állatokat és vásárra sem vitték 
ıket, nehogy Vendel elvigye az 
állatokat, azaz valamilyen fertızı 
betegség üsse fel a fejét a nyájban. 
A szent tiszteletére körmeneteket 
rendeztek, a pásztorok pedig ünne-
pet tartottak. 
Október 21. 
Orsolya nap szüretkezdı nap a 
Somló-vidéken. Idıjárásjósló nap 

is, azt tartották, ha szép az idı, 
karácsonyig enyhe marad 
Október 26. 
Dömötör, keresztény vértanú 
napja. Az ország keleti felén a 
pásztorok védıszentje. Juhászújév-
nek is nevezeték, mert sokfelé ezen 
a napon számoltak el a juhászokkal, 
fizették ki a bérüket, meghosszab-
bították vagy megszüntették a szol-
gálataikat. Szent Mihály napjához 
hasonló jelentıségő nap a hajdani 
gazdasági évben. Nagy állatvásáro-
kat is tartottak Dömötör napon. A 
hortobágy környéki pásztorok nagy 
mulatságokat rendeztek ezen a 
napon, birkapaprikást fıztek, majd 
táncmulatságot tartottak. Ezért ju-
hászbálnak is nevezték. 
Október 28. 
Simon-Júdás napja, Hegyalján 
szüretkezdı nap. Az idıjárás 
viszonylatában azt tartották, ha 
ettıl a naptól kezdve Márton napig  
szép az idı, jó jövı évi termés 
várható. 
 

Gonda Adrienn 8/a 
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Rasszizmus 
A rasszizmus olyan gondolkodásmódot je-
lent, amely kihangsúlyozza a rasszok 
(emberfajták) különbözıségét. A rasszista-
ság elítélendı és hazánkban törvénysértı! 
A rasszistaság faji és etnika megkülönbözte-
tést jelent. 
A rassz szó a francia race szó magyarosított 
alakja. Az emberi rasszokat a 20. század el-
sı felében külön fajoknak tartották. Ma már 
úgy tartják hogy minden ember egyetlen 
fajhoz tartozik. Korábbi szóhasználat nyo-
mán a rasszizmust fajelméletnek, faji meg-
különböztetésnek vélték. Rasszok vagy em-
berfajták helyett emberi "fajokrók" beszélni 
ma m ár tudománytalan és büntetendı! 
Egyébként maguk az emberfajták is szünte-
lenül keverednek. A legtöbb ember geneti-
kai és testi jellemzıi szerint nem tisztán 
egyetlen emberfajtához tartozik, hanem egy-
szerre több rassz jellemzı jegyeinek külön-
bözı arányú keveredését mutatja. 
A rasszizmus az embereket tiszta rasszokba 
sorolja be, de ez tudományosan nem igazol-
ható és felesleges is. Ehhez a testi jegyek 
kihangsúlyozása mellet leginkább a kulturá-

lis szempontokat, gyakran pedig egyes felté-
telezett közös tulajdonságot vesz alapul, 
amelyeket egy-egy rasszra általánosan jel-
lemzınek tart. Ha egy személy rasszizmus 
fejt ki egy másik ellen, azzal azt mutatja, 
hogy a gondolkodása szerint hátrányos hely-
zetőként tünteti fel a másikat. A rasszizmus 
mint politikai erı a 20. sz. legelején került 
elıtérbe az antiszemitizmus (szó szerint: 
zsidóellenesség) elıre törésével, majd ké-
sıbb a nemzetszocializmus alapjaként. 
Fajgyőlölet elsıként a zsidógyőlöletben öl-
tött testet. Hitler a zsidókat mint 
„alacsonyabb rendő fajt” minden baj okozó-
jának tekintette. Velük szemben felszította a 
szenvedélyeket. A németországi zsidókat 
bárki büntetetlenül üldözhette. 
„Ha nem volna zsidó, fel kellene találni. Az 
emberek látható ellenességre van szüksége, 
nem pedig láthatatlanra.” – mondta Hitler. A 
sajtó, rádió, mozi a leggyőlöletesebb képet 
festette a zsidókról, akiket sárga csillag vise-
lésére köteleztek, s minden módon megaláz-
ták ıket (pl. üzleteikben fel kellet tüntetni 
hogy a bolt tulajdonosa zsidó.) 
Varga Zoltán 
8.b 

A Titanic története 
 
 

Hogy a Titanic-téma még ma is mennyire 
idıszerő, annak fényes bizonyítéka a 250 mil-
lió dolláros (50 milliárd forintos!) költségve-
téssel készült, James Cameron rendezte szu-

perprodukció világsikere. De a Titanic-
musical, a Titanic-kiállítások, az új könyvek 

és kiadványok tömege szintén erre utal. 
 

A White Star Line társaság 1912 tavaszára elkészült 46 ezer tonnás, 270 méteres hosszúsá-
gú Titanic nevő luxusgızöse korának egyik mőszaki csúcsteljesítménye volt. South 

Hampton hajógyárában épült a csaknem hasonló mérető – alig 30 centiméterrel rövidebb! 
– Olympic testvérhajójaként. A tervezı a biztonság fokozása érdekében új technikát hasz-
nált – automatikusan mőködtethetı ajtókkal volt elzárható a hajó tizenhat óriási légkamrá-
ja egymástól. A luxushajót a korabeli fényőzés szinte valamennyi kellékével felszerelték. 

A hajótulajdonos – és a kapitány – szeme elıtt az óceánon való átkelés idıtartamrekordjá-
nak a megdöntése lebegett.                                      Vágó Dorina 
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Eduard Benes magyarellenes külde-
tése 

 
 

Az I. világháború utáni idı-
szakban, a gyıztes államok 
(Franciaország és Anglia) sok 
országtól csatoltak el területeket. Köztük 
hazánk is súlyos veszteséget szenvedett, te-
rületének közel a kétharmadát vesztette el. 
Viharos történelmi események színterévé 
vált Kelet-Közép-Európa és a Balkán-
félsziget. Felkelések, forradalmak, helyi há-
borúk; új államok születése, régiek újjászü-
letése követte egymást. Ezekben, az évek-
ben alakult meg Csehszlovákia is. Eduard 
Benes a csehszlovák állam egyik létrehozó-
ja. Erısen magyarellenes politikus volt. A 
csehszlovákiai kisebbségek sorsa a II. világ-
háború után igen mostohára fordult: Az újjá-
alakult csehszlovák állam legelsı megnyil-
vánulásai, így Eduard Benes elnök dekrétu-
mai között szerepelt a nem szláv nyelvő et-
nikumok, azaz a németek és a magyarok 
kollektív bőnösségének elve, illetve a szláv 
nemzetállam megteremtésének szándéka. 
 
A magyar kisebbséget sújtó intézkedések 

Népbírósági eljárások: 
A kassai kormányprogram meghirdetését 
(1945. április 5.) követıen az év végéig a 
népbíróságok mintegy 75000 szlovákiai ma-
gyart – elsısorban értelmiségieket – ítéltek 
el háborús bőnösként és utasítottak ki az or-
szágból. 
Sorozatosan perbe fogták a háború elıtti 
magyar közélet jeles alakjait, akiket a köz-
társaság szétverésével vádoltak meg. A 
gyakran tömegessé váló perek közül mérete-
iben a kassai magyar per volt legnagyobb, 

amelyben közel 600 magyart nyilvánítottak 
háborús bőnössé. Szintén perek sorát ren-
dezték a magyarok jogvédelmét felvállaló és 
ellenállását megszervezı csoportok tagjai 
ellen. Így Gróf Esterházy János ellen is, aki 
a két háború közti cseh-
szlovákiai magyar politika 
vezéralakját volt. 
 

Szlovákosítás 
A vissza szlovákosítás azt 
jelentette a csehszlovák 
értelmezés szerint, hogy az 
elızı századokban elmagyarosodott szlová-
koknak lehetıséget adtak visszatérésükhöz 
az anyanemzethez. Az elvet már 1918 után 
megfogalmazták, de tömeges alkalmazására 
csak a II. világháborút követıen került sor. 
Így visszakaphatták állampolgárságukat és 
visszaadták elkobzott tulajdonukat. Szóró-
lapok figyelmeztették a magyar lakosságot, 
hogy a szlovák nemzetiség vállalása az utol-
só esély a szabad élet biztosítására. A felvi-
déki magyarok jelentıs része végül beadta a 
derekát, hiszen felmérte, hogy az állampol-
gárság hiányával járó teljes kiszolgáltatott-
ság milyen nagy veszélyt jelent. Így is mint-
egy négyszázezer magyar maradt a cseh-
szlovák állam területén, akiket a kormány 
eleinte ki akart toloncolni Magyarországra, 
majd mivel terveit végleg szétfoszlatta a pá-
rizsi békekötés 1947 elején, komplett terve-
zetet dolgozott ki a magyarság széttelepíté-
sére és asszimilációjára nézve.  
 
Sajnos a mai napokig is fenn áll a szlovák – 
magyar ellenségeskedés, amit a híradások-
ból is tudunk.      
Gonda Adrienn 8/a 
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A szabadban ısszel 

 
Az ısz a mérsékelt égöv egyik évszaka. Tró-
pusi, illetve száraz és hideg égövi tájakon 
nem létezik. Hagyományosan a legtöbb or-
szágban ısszel nyitnak az iskolák, indul a 
tanítás. A Föld északi féltekéjén szeptember, 
október és november, míg a Föld déli félte-
kéjén március, április és május az ısz hó-
napjai. 
Meteorológia 
A meteorológiai ısz szeptember 1-jétıl no-

vember 30-
ig tart. Eb-
ben az idı-
szakban a 
nappalok 
rövidülnek 
és az idıjá-
rás fokozato-
san fordul 

egyre hidegebbre, szelesebbre és csapadéko-
sabbra. A levelek elsárgulnak, elvörösöd-
nek, átmenetileg gyönyörő színpompába 
borítva a természetet, mielıtt elszáradnának 
és lehullanának a fákról. Néhány késın érı 
növény még meghozza gyümölcseit.  

Vágó Dorina 

 

 
 
 
 
 

Lewis Hamilton 2012- 

ig aláírt a McLarennél 
 

 Lewis 
Hamilton 
nem 
megy a 
Ferrari-
hoz, kö-
szönhetı 

ez az 5 éves szerzıdésének, amit még a Japán 
nagydíj elıtt írt alá! Erre az 5 évre neki ösz-
szesen 80 millió eurós (kb. 20 milliárd forint) 
fizetsége lenne, ami ugyebár nem kis pénz. 

Felipe Massa 2010-ig a Ferrarinál 
marad 

 
 
Felipe Massa 2010-ig 
meghosszabbította a 
szerzıdését, ami 2009-
ben járt volna le. Va-
gyis, Fernando Alonso biztos nem megy a 
Ferrarihoz. Massa 2003-ban már tesztelt az 
olasz csapatnál, majd 2005. végén váltotta 
honfitársát, Rubens Barichello-t. Eddigi két 
ferraris éve alatt 5 futamgyızelmet, 8 pole 
pozíciót és 166 pontot tett zsebre. 

V.B. 

(Varga Bálint)  
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Büszkén néztük a magyar zászló 
felvonását 

 
Ebben az évben Magyarországot érte az a 
megtiszteltetés, hogy megrendezhette az 5. 
Lábtoll-labda Világbajnokságot. Szolnokon, 
az Olajcsarnokban versenyeztek a résztve-
vık, a nézık lelkes szurkolásától kísérve. 14 
ország válogatott csapata küzdött meg egy-
mással: Bulgária, Finnország, Franciaor-
szág, Görögország, Lengyelország, Magyar-
ország A-B, Németország, Szerbia, Szlová-

kia, Kína, Makaó-Kína, Vietnám, Hong-
Kong. 
A magyar válogatottra nagyon büszkék le-
hetünk, szinte minden számban sikerült 
vagy az A-nak, vagy a B-nek bronzérmet 
szereznie. 
Egy német játékossal, Sven Walterrel tud-
tam beszélgetni: 

Mióta lábtollazol? 
1996 óta. 11 éve. 
És most hány éves vagy? 
23. 
Volt már komolyabb sérülésed a sport 

miatt? 
Nem mondhatnám. 
Milyen országokban jártál már? 
Vietnámban, Kínában és Magyarorszá-

gon. 
És mi volt a legjobb eredményed? 
3. hely, a 2000-es Világbajnokságon. 

A vb sajnos igen gyorsan véget ért, hisz’ ez 
az 5 nap nagyon kellemesen telt. 2 év múlva 
Vietnám rendezi meg. A legközelebbi ran-
gos verseny 2008 nyarán lesz, a Hungarian 
Open, vagy más néven a Nyílt Nemzetközi 
Lábtoll-labda Bajnokság. Várjuk az érdeklı-
dıket!                                         Kriszta 

 
 
 

Ahol a zene éltet! 
Gondolom sokan ismeritek a High 
School Musical, magyaros fordításban 
Szerelmes hangjegyek címő film elsı 
részét. Most ennek a második részérıl 
írok pár sort nektek. 
A történet arról szól, hogy mivel nem akar-
ják, hogy a csapat szétszóródjon, elmennek 
nyári munkára egy country klubba, ahol 
Sharpay Evans (Ashley Tisdale) és a tesója, 
Ryan Evans (Lucas Grabeel) élvezi jól 
megérdemelt pihenıjét, hisz a klub a 
szüleiké. Itt rendeznek egy "tehetségkutató 
versenyt" amin a dolgozók is részt vesznek. 
Így persze Troy Bolton (Zac Efron) és Gabri-
ella Montez (Vanessa Hudgens) is. Szintén 

ezen a helyen fog 
dolgozni Chad 
Danforth (Corbin 
Blue), Troy leg-
jobb barátja és 
barátnıje Taylor 
Mckessie 
(Monique Cole-
man), valamint 

Zeke Baylor és Kelsie, a zongoramővész. 
Lehetıséget kapnak arra, hogy elmenjenek 
egyszer-egyszer egy tennis vagy golf pályára. 
Troy és Gabriella között pedig elcsattan az 
elsı csók. A film rendezıi szerint a csókjele-
net nagyon romantikus lesz, és azt is 
elárulták, hogy a jelenet este játszódik majd a 
golf-pályán! 

Remélem sokat segítettem a film történeté-
nek megértésében.              Szentpéteri Tímea 
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Holdsáp, a tehetséges színész 
Gondolom már sokan láttátok a Dínótópia 
címő, 2 részes filmet, melyben David 
Thewlis is játszott. Most errıl a nagyon jó 
színészrıl tudhattok meg néhány informáci-
ót. 
Eredeti neve: David Wheeler, a Thewlis 
anyja leánykori neve. 1963. március 20-án 
látta meg a napvilágot Blackbookban. 3 test-
vére van, ı született másodiknak. David 
rendkívül színes egyéniség, volt már szí-
nész, író rendezı, költı, festı és még zenész 
is. 
A Gulidhall Zene és Dráma iskolában tanult. 
Színészi tapasztalatait a londoni színpadon 
és az angol tévékben szerezte. Elsı jelentıs 
szerepe Mike Leigh filmjében az "Élet oly 
édes"-ben volt. Mike Leight következı film-
jében is kapott egy szerepet. A mezítelenül 
címő film nagy sikert aratott a nagy közön-
ség elıtt. David-et emiatt a film miatt több 
díjra is jelölték. 
David sokoldalúságának bebizonyítására 
több különbözı témájú filmben szerepelt, 
így a Teljes napfogyatkozásban, a 7 év Ti-
betben és a Változások korában. 1995-ben 
maga írta és rendezte a Hello, hello, hello 
címő rövidfilmet. 1996-ban pedig szerepet 

vállalt a Sárkányszív címő filmben, amely-
ben Einon királyt alakította, de csak 2004 
nyarán lett igazán ismert, mert vállalta, hogy 
eljátssza Remus Lupint, Harry Potter leg-
újabb sötét varázslatok kivédése tanárát és 
elhunyt apja egykori barátját. 2006-ban 
megint az a megtiszteltetés érte, hogy az 
ötödik Harry Potter filmben ismét ı alakít-
hatta Remus Lupint, aki immár nem 
Roxfort- i tanár, hanem a Fınix Rendjének 
tagja. 
Néhány érdekesség róla: 
- Kitiltották Kínából, mert elvállalta a 7 év 
Tibetben címő film fıszerepét. 
- Kertjében a következı feliratok találhatók: 
"Mugliknak tilos a belépés" valamint "Itt 
kviddicset játszanak". 
Remélem sokat segítettem ennek az színész-
nek a megismerésében. 

Szentpéteri Tímea 

Tupac Amaru Shakur emlékére 
Tupac Shakur emlékére, aki a 20. század 
legelismertebb rappere volt, most ebben a 
cikkben bemutatjuk a halála körülményeit 

ami…. 
Az L.A. Times állítása 
B.I.G. megbízásából ölték 
meg a rap legendát 
Tupac Shakurt. Ezt állí-
totta az egyik amerikai 
lapkiadó a Los Angeles 
Times. 
Akik figyelemmel kísér-

ték eddig a rapper Tupac Shakur halálának 
históriáját, most nem lepıdnek meg. A Los 

Angeles Times szerint B.I.G. 
biztosította a fegyvert és a 
pénzt a gyilkossághoz, hogy 
végezhessen ellenfelével, 
Tupac Shakur-ral 1996-ban.  
A Times egy 2 részes tanul-
mányban mutatta be az elmúlt 
napokban 2pac halálának a 
körülményeit (az 1. rész 1996. 
szeptember 6.-án, a 2. szep-
tember 7.-én látott napvilá-
got).Nézzük, mit állít a Ti-
mes: Orlando Anderson,  
a Southside Crips banda tagja, leütötte és 
kirabolta 2pac egyik testırét.  

B.I.G. & Tupac                                                                                        

B.I.G
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Válaszlépésként Shakur tábora összeverte 
Anderson-t Las Vegas-ban, Mike Tyson 
bokszmérkızésének napján, azaz 1996. 
szeptember 7-én. Anderson feldühödött, és 
Shakur legnagyobb ellenfelét, Notorious 
B.I.G.-t 
hívta segítségül: B.I.G. 1 millió dollárt és 
egy fegyvert adott Anderson                                                                                                                          
táborának, a Cripsnek, hogy végezhessenek 
Tupac-al. A történet további részét már min-
denki ismeri. Shakur és a Death Row lemez-

kiadó fınöke, Marion 
Knight hazafelé tartot-
tak Vegas-ból egy fe-
kete BMW-vel, amikor 
hirtelen eléjük vágott 
egy Cadillac és tüzet 
nyitottak rájuk. Shakur-
t négy találat érte és 
meghalt;1996. szep-
tember   

     Marion Knigth     Tupac 
13-án.(Knight könnyeb fejsérülésekkel túl-
élte a támadást.) Teltek-múltak az évek, 
Anderson-t egy bandaharcban, ismeretlen 
körülmények között megölték, de nagy va-
lószínőséggel a rendırség végzett vele. Vá-
laszul Tupac halálára B.I.G.-t is megölték, 
1997 márciusában. Ezalatt Knight kihasz-
nálta Shakur népszerőségét a megjelent 
újabb és újabb lemezekkel, tudta ugyanis, 
hogy 2pac hamarosan elhagyta volna a Det 
Row-t. A Los Angeles Times újságírója, 
Chuck Philips abban re-
ménykedett, hogy a halál-
eset ötödik évfordulójára 
sikerül megjelentetni a 
róla szóló könyvet. A mai 
nap a 11. évforduló. 

Marion Knigth  Tupac  

Tupac adatai 
Születési neve: Lesane Parish Crooks    
    
Legális neve: Tupac Amaru Shakur  
Született: 1971. június 16. Brooklyn, New York 
Meghalt: 1996. szeptember 13.Las Vegas, Nevada 
  
Halálának oka: légzési elégtelenség, amit a többszörös 
lövési seb okozott 
Foglalkozás: rapper/színész 
Elvált: Keisha Morris  
Eljegyezte: Kidida Jones  
Magasság: 176cm 
Súly: 75kg 
Anyja: Alice Faye Williams (Afeni Shakur)  
Apja: William Garland  
Keresztapja: Elmer "Geronimo" Pratt  
Mostohaapja: Jeral Wayne Williams (Mutulu Shakur)  
Féltestvére: Sekyiwa Shakur                        Busi Dani 
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Újságírás 

Írjuk a cikket, ha jön az ihlet, 
És adunk vele egy csomó tippet. 
Bárhol vagyunk, mindig írunk, 
Ha nem veszitek meg SÍRUNK 

 
Este sem pihenünk, 

Reggel csak pihegünk. 
Írunk mindenrıl, 

Meg a káros szenvedélyekrıl. 
 

Ha nem veszitek, 
Sok mindent veszítetek. 

Nem kerül sokba, 
Csak 50 forintba 

 
Kérünk hát titeket, vegyétek 
Mert nekünk ez a bevétel. 

Köszönjük elıre, 
Találkozunk jövıre. 

 
 
 
 
 

Influenzához 
 

Remeg a torkom és fázik az orrom, 
Hideg a lábam és fázik a hátam, 

Kerülget a nátha az a fránya kályha. 
 

Refrén: Jön, jön, jön az influenza, 
Gyógyszer kell nagy halomba. 

Az orvos már vár, de oly puha az ágy. 
 

Fáj a lábam és ráz az áram, 
Jön az orvos, folyik az orrom, 

HOL A PÉZSÉ, na mindegy, ott a tévé?! 
 

Refrén: Jön, jön, jön az influenza 
Gyógyszer kell nagy halomba. 

Az orvos már vár, de oly puha az ágy. 
 

Csukódik az ajtó, jön doktor Bubó. 
Doktor úr kérem! Fáj a fejem, adjon egy szem 

Rubofent. 
Köszönöm kegyelmes úr, legyen kellemes útja. 
Haza ballagok hol nagy a sár, oly szép évszak a 

nyár. 
Sziasztok havercsajok, most mennem kell, rohanok! 

Csákány Sárkány! 
Wildcats Bungik: 

(Bakó Dorottya 
Gonda Adrienn 

Szentpéteri Tímea) 

 
 
 
 

Sótartó 
 

Az origami a papírhajtogatás japán mővé-
szete. A 9. század óta ismert, és valószínő-
leg abból ered, hogy az emberek szerencsét 
hozó kis tárgyakat hajtogattak egymásnak 
ajándékba, és ezeket felfüggesztették a la-
kásban. Ebbıl azután az évszázadok során 
egész mővészet fejlıdött ki. Az egyik leg-
egyszerőbb papírhajtogatás a sótartó vagy 
tátika elkészítése. Ezt az iskolások játékból 
jóslásra is használják. Esetleg tojástartónak 
is lehet használni. Az elkészítés menetét itt 
láthatjátok. 
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Mi Írtuk, 2007.  16. oldal 

 
 
Ahogy minden újságban, ebben is találhattok egy kis 

fejtörıt. A megfejtés az adott évszak-
hoz kapcsolódik. Sok sikert hozzá! 
 
1: Hatalmas fa, termése a makk. 
2: Ezt győjtöttük szeptember 11-én. 
3: Egy híres város, ami egy név is egy-
ben. Az iskola tábor is itt volt 
4: Hideg ellentéte. 
5: Szeptember 1– jén szokott lenni 
6: Szeptember 21-én ezt a névnapot 
ünnepeljük 
7: December ez az évszak 
 

Gonda Adrienn 

                

                   

              

                

                    

              

          

Állati viccek 
A mackó a málnásban zabál, a nyuszi a folyó másik 
partján elkezd neki üvöltözni: 
– Mackó, mackó, gyere ide, nézd mit mutatok neked! 
– Hagyjál nyuszika, most nem érek rá. 
– De gyere maci, ez fenomenális! 
– Nem megyek. 
– De azonnal gyere, ilyet még nem láttam! 
A mackó nagy mérgesen otthagyja a málnást, és nagy 
küszködések árán átússza a folyót. 
– Na, mit akarsz mutatni, nyuszika? 
– Nézd, maci, ott a túlparton, mennyi málna van! 
 
A farkas sétál az utcán, és meglepıdve látja, 
hogy a nyuszika egy baseballütıvel a kezé-
ben áll a sarkon. Odasétál hozzá és megkér-
dezi tıle: 
– Mit állsz itt, nyuszika? 
A nyuszi mereven ránéz, és lassan sziszegi a 
fogai közt: 

– Bosszút. 
 
– Apuci, mi ez a piros gomb? 
– Nyomd csak meg, majd megtudod! 
– Jajjajjaj! Ez harap! 
– Minden szelíd nyuszi ezt teszi, ha a sze-
mét nyomkodják. 
 
Nyuszika száll az erdı felett. Látja a medvét: 
– Medve, medve, kérsz egy pofont? 
– Kérek! 
– Menj az erdı szélére, én is ott kaptam! 
 
Nyuszika öngyilkos akar lenni. Leugrik a 
tizedikrıl. Jönnek visszafelé az emeletek: 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1… 
Nyuszika felkiált: 
− Jaj a hózentrógerem! 
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