
 

Mi Írtuk, 2008.  1. oldal 

2008. 
november 
1.szám  
70 Ft 

                                         
 
 
 „Lobogott a láng” az iskolai mősor-

ban 
 1956. október 23-ai ünnepre mősorral készült isko-
lánk. (Egy kicsit aggódtunk, ugyanis áramszünetet 
jelentettek 8 óra 30percre. Ezt jelezték a mősor elején, 
de szerencsére nem okozott semmi problémát.) 
 Az elıadás csodásan sikerült! Székelyfalvi Gáborné 

Katika néni rendezte és a 8.-osok közül sokan szere-
peltek. 
A dekoráció is gyönyörő volt! A tőz, amit a színpad 
végében láthattunk, a forradalmat jelképezte. Az ün-
nepségnek része volt táncos mősorszám is, és verset is 
mondtak a tanulók. Katika néni felkérte iskolánk egy-
kori tanulóját Nagy Pétert, aki két számot énekelt el és 
ezt akusztikus gitárral kísérte. A táncos mősorban 
kicsik és nagyok együtt táncoltak. A 8. osztály versei 
jól jellemezték ezt a kort.  Végül az igazgatónı el-
mondta a záróbeszédét és a tanulók az iskolába vissza-
vonulva folytatták a tanulást. 

A diákok bizonyára örültek ennek a 
napnak a végén, mert elkezdıdött az 
ıszi szünet. 

Turza Ricsi 

Egy érdekes kiál-
lítás 

Október 12-én indultunk a 
Szépmővészeti Múzeum 
egyik kiállítására, aminek 
a címe: Reneszánsz a fá-
raók Egyiptomában. Ezt 
az 5. és 6. osztályos tanu-
lók nézhették meg. Ezen a 
kiállításon az Ókorból 
fennmaradt egyiptomi 
tárgyakat, szobrokat, kı-
táblákat állították ki. Min-
denkinek nagyon tetszett. 
A falra ragasztott szöve-
gekbıl tudhattuk meg, 
hogy hogyan is kerültek 
oda a különbözı szobrok. 
Egy nyereményjátékban is 
részt vehettünk. Mindenki 
kapott egy lapot, amin 
négy kérdést találtunk. Le 

kellett írni a válaszokat, 
és az elérhetıségeinket, 
majd be kellett dobni egy 
győjtıládába. Nagyon sok 
szép szobrot és szobrocs-
kát láthattunk, amelyek 
majdnem teljesen épen 
maradtak fenn. Mintha 
nemrég faragták volna 
ıket! Megnéztünk egy 
szarkofágot, amibe a fára-
ót rakták, és még sok szép 
alkotást. A kiállítás után 
mindenki kedvére válo-
gathatott a múzeum bolt-
jában. 

Kerepesi Veronika  
  

Októberi kirán-
dulás 

Október 12-én vasárnap 8 
órakor indult a busz Pest-
re, hogy az 5.- és 6. osz-
tály megnézhesse a Rene-
szánsz a Fáraók Egyip-
tomban címő tárlatot a 
Szépmővészeti Múzeum-
ba, valamint 7.- és 8. osz-
tály a Bodies címő 
kiállítást. 
Bodies: 

Ez a kiállítás világszerte 
híres, de sokak szerint 
botrányos. Csak valódi 
emberi maradványokat 
állítottak ki. Szerencsére - 
amitıl mindenki tartott-, 
senki sem lett rosszul. 
Miután mindkét osztály a 
megnézte a kiállításokat, 
Vajdahunyad-váránál 
gyülekeztünk. Onnan pe-
dig egyenesen haza indul-
tunk.                                                                                                
Lovas Betti 7/A 
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İszi hulladékgyőjtés eredménye! 
Október 3-án volt az ıszi hulladékgyőjtés. A hulladékból, papírból és vasból a pénzt az osz-
tályok kapják meg! A tavaszi hulladékgyőjtés pénzébıl a gyereknapi kirándulást fedezik. A 
győjtést nagy fölénnyel nyerte az 5.a osztály. A fenti táblázat mutatja a többi eredményt is!                                   

Kristóf 

Osztály 
Oszt 

létszám 
Összesen 
(kg) 

Kg/fı 
Helye-
zés 

5.a 27 3045 112 I. 

6.a 22 1271 58 II. 
7.a 23 1223 53 III. 

6.c 19 973 51 IV. 

7.b 19 812 43 V. 

8.b 23 963 42 VI. 
7.c 22 884 40 VII. 

8.a 26 846 33 VIII. 

6.b 19 405 21 IX. 

8.c 15 256 17 X. 
5.b 19 210 11 XI. 

 
Kizöldült isko-
lánk környéke! 

 
2008. október 11-én 
különbözı növénye-
ket ültettünk az isko-
lánk elé. Ebben a 
munkában részt vett: 
 
 
Darókné Nagy Zsu-
zsanna 
Darók Adrienn 

Gonda István 
Falusi Csaba 
Göblyös József 
Nagy Sándor 
Zakar József 
Szabó György 
Hajdú Gyula 
Darók Mária 
Simon Brigitta 
Lázár Imréné 
Tóth Gábor 
Kálló István 
Kállóné Szabó Erzsé-
bet 

Feke Ildikó 
Kocsis Gézáné 
Tótok János 
Bartáné Mucza Tün-
de 
Violáné Pintér And-
rea 
Nyolcas Károlyné 
 
 
Falusi Fanni 
Balogh Mihály 
Bózsó Martina 
Kovács Karolina 

Makai Dániel 
Makai Ádám 
Bublos Zoltán 
 

Kristóf 
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Október 6-ai játék! 
 

Szeptember 17-étıl Siska Csilla tanár nı egy 
játékot hirdetett az iskolában. Ezzel a játék-
kal is emlékeztünk a 13 aradi vértanúra, kiket 
1849. októberében a császári önkény végez-
tetett ki. Minden reggel 1 cédula volt a pado-
tokon, amin egy kérdést lehetett látni. Ami-
kor arra válaszoltál, akkor be kellett dobni 
egy ládába a második emeleten. Ebbıl 13 
volt. Ha mindegyikre helyes választ adtál, 
akkor kaptál egy kisötöst. Október 6-án, az 
elsı szünetben, az aulában volt a 13 nyertes 
kisorsolása. A nyertesek névsora: 

1. Mozsár József 7.a 
2. Dankó Edit 8.a 

3. Vakhal Violetta 6.b 
4. Raffael Csaba 5. b 
5. Gerhát Renáta 8. b 
6. Lakatos Tamás 7. c 

7. Papp Sándor 7. b 
8. Dani Petra 5. b 

9. Kovács Gábor 7. c 
10. Lakatos Margit 5 a 
11. Zakar Krisztina 7. c 

12. Hornyák Erzsébet 5. b 
13. Gonda Szebasztián 6. b 

 
Kristóf 

Zenél az egész világ! 

1975. október 1-je óta ezen a napon világ-
szerte a zenét és a zenemővészet legnagyobb-
jait ünnepeljük a zenei világnap alkalmából. 
Iskolánk az Újszászi Gimnázium és Mőszaki 
Szakközépiskolával, és az Óvodával közösen 
évek óta megemlékezik erre.  Mint minden 
évben, az idén is Virágné Hamar Nóra tanár-
nı vezetésével zajlott a rendezvény. Az ér-
deklıdık az alábbi mősorszámokat tekinthet-
ték meg: 

 Elsıként az óvodások mősorát láthattuk. Az 
általános iskola alsó tagozatos tanulói nép-
táncot mutattak be Földi Gyuláné tanítónı 
vezetésével. 
  Ezután következett Borsos Viktória 4.b osz-
tályos tanuló zongorajátéka. Amit hallottunk  
Szelényi István: körhinta scherzo 
  Zongorán játszott Tóth Rebeka 8.a osztá-
lyos tanuló. 
Zdanek Fibich 
Furiant 
Robert Schummann: Aratódalocska címő da-

rabokat adta elı. 
   Dobozi Boglárka 7.a , Mészáros Barbara 
7.a, Busi Olga 8.c osztályos tanulók furulya 
játékát halhattuk.   Az általános iskola ének-
kara népdalcsokrot adott elı. 
  E. Zajácz Erzsébet: Este a székelynél címő 
verset Nagy Renátó szavalta el. 
  Tóth Gergı 9. a osztályos tanuló gitáron 
játszott. A Yesterday címő dalt adta elı. 
  Barngmüller : Arabesque címő darabját 
zongorán játszotta a 9.a osztályos Mustár 
László. 
 Lévai Enikı 10.a osztályos tanuló Beetho-
ven Mormotás fiú dalát játszotta el. 
 Elektromos gitáron játszik Oláh Attila. A 
Márti Frigmen számát adta elı. 
 Hegedős Gergely és Kormány Kristóf 10. b 
osztályos tanulók elıadásában Mozart Török 
indulójának feldolgozását hallgattuk. 
 A citera együttes és a gimnáziumos énekkar 
népdalcsokrot adott elı. 
 Végül következett a néptánccsoport.  
Mindenki nagyon jól érezte magát. Aki ott 
volt, biztosan nem bánta meg. 

                                                                                                                  
Makai Ádám 
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A népmese 
napja 

Benedek Elek szüle-
tésnapján ünnepeljük 
a népmese napját. 
Benedek Elek Szé-
kelyföldön született, 
1859. szeptember 30-
án Kisbaconban.  A 
kollégiumban életre 
szóló barátságot kö-
tött a kultúrával. Bu-
dapesten bölcsész 
szakon tanult, tanárnak készült, de lelke mé-
lyén író akart lenni. Újságíró lett a Budapesti 
Hírlap és más lapok munkatársa. 
A népmesében gyakori szereplı a sárkány. 
Ez egy ıshüllıszerő, tőzokádó, emberevı-
királylányrabló mesebeli szörnyeteg. A ma-

gyar sárkányt összetett szónak tartják. Az 
egész fogalomnak egy al-
világi sötétséghez kap-
csolódó eredetet tulaj-
donítanak. A szó elsı 
tagja(„sár’’)arra utal, 
hogy ’’…föld alatti 
barlangokban, s külö-
nösen vizes, iszapos és 
sáros mocsarakban la-
kik”. A sárkány lak-
helyét, valamint az ott fogságban tartott ki-
rálylányokat a téllel és a sárral kapcsolják 
össze. A szó „kán’’ tagja pedig a sötétség és 
az alvilág fejedelmét, uralkodóját jelenti. A 
sárkány régen egy vízi állatot, a vizek uralko-
dóját jelölte. A magyaroknál valamiféle tiszt-
séget is kifejezhetett.                                                                          

Merci 

Interjú iskolánk új pedagógusával, 
Hájerné Kis Ágnessel 

 
- Miért a tanári szakmát választotta? 

- Igazából nem tudom. Már kislány korom 
óta pedagógus szerettem volna lenni. 
- Hol végezte tanulmányait? 

- Egerben tanultam. 
- Hol tanított eddig? 

- Egy általános iskolában Baján, és egy 

nyelviskolába Szolnokon. 
- Miért tartja fontosnak az,t hogy a gyerekek 

tanuljanak angolt? 

- A mondás is úgy tartja annyi ember vagy, 
ahány nyelven beszélsz. A mai 
 világban nagyon fontos a nyelvismeret, és 
mert sok embernek van lehetısége külföldön 
 munkát vállalni. 
- Hogyan jön ki kollégáival, és diákjaival? 

- Nagyon jól kijövök velük 
Kerepesi Veronika 

Interjú Tóth Gábor tanár úrral 
 

Gabi bácsi az idei tanévtıl testnevelést és 
gyógytestnevelést tanít nekünk. 
 

-Hogyan érzi magát iskolánkban? 

Eddig kellemes benyomásaim vannak az iskolá-
ról. Szerintem jól beilleszkedtem az iskolai élet-
be. 
-Hol végezte tanulmányait? 

Budapesten a Semmelweis Egyetem Testnevelés 
és Sporttudományi Karán /TF/ tanultam. 
-Jó kapcsolatot teremtett-e a diákokkal? 
Szigorú fegyelmet tartok az óráimon. Ebbıl adó-
dóan vannak olyan diákok, akik ellenállnak, de a 
többséggel jó munkaviszonyt alakítottam ki. 

-Mi a véleménye az iskolánkról? 
Szeretek a kollegáimmal együtt dolgozni, sokat 
tudok tılük tanulni, és nagyon sokat segítenek. 
Maga az iskola belülrıl nagyon szép és a pedagó-
gusok rengeteget dolgoznak azért, hogy még 
szebb legyen. Kívülrıl pedig magától értetıdı, 
hogy elsı osztályú. 
Jónak tartja a tanulmányi körülményeket? 

A tanulmányi körülmények véleményem szerint 
optimálisak. Technikailag jól felszerelt az iskola 
és a pedagógusok is szakmailag igen felkészül-
tek. A gyerekek nagy része is fegyelmezett. 
 
Köszönjük szépen, hogy nyilatkozott az isko-

laújságnak. 

Merci 
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Nézd csak, ott egy olimpikon! 

Szeptember19-én Budapesten, a ,Nagy 
Sportágválasztási napon” az iskolánk négy 
tanulója vett részt. Lábtoll-labda bemutatót 
tartottak. Számos olimpikonnal találkozhat-
tunk! Többek között a háromszoros ezüstér-
mes Cseh Lacival valamint az olimpiai baj-
nok Vajda Attilával. A nagyobbak Alapi 
Ádám, Csák Dávid, Köböl Áron, Tóth Ger-
gely, régi iskolatársaink elmentek Westend 
City Center tetejére, ott is lábtoll-labdáztak! 
A bemutató végén még Fodor Zoltán ezüst-
érmes birkózó is odajött hozzánk, hogy ki-
próbálja a sportágunkat. Több sportot is ki 
lehetett próbálni pl.: vívás, küzdısportok, 
kosárlabda, ugrálókötelezés. A bemutató 

végül nagyon jól sikerült! Az idı sem aka-
dályozott minket a játékban. 

Kristóf és Merci 

 
 
 
 
 

Mi történt 1956-ban? 
Az 1956-os forradalom Magyarország 
népének sztálinista diktatúra elleni forra-
dalma és a szovjet megszállás ellen folyta-
tott szabadságharca, mely a 20. századi 
magyar történelem egyik legmeghatáro-
zóbb eseménye volt. A budapesti diákok 
békés tüntetésével kezdıdött 1956. októ-
ber 23-án, és a  fegyveres felkelık felmor-
zsolásával fejezıdött be november 10-én. 
A harcokban a titkosítás alól 1993- ban 
feloldott statisztikai adatok szerint 2652 
magyar és 720 szovjet állampolgár esett 
el. A forradalom következményeként kb. 
negyedmillió magyar hagyta el az orszá-
got, nyugatra menekülve. 1957 januárjától 
a forradalom résztvevıit tömegesen börtö-
nözték be, majd sokukat kivégezték a for-
radalom leverését követı évtizedekben. 
Magyarországon tilos volt errıl az idı-
szakról beszélni, ellenforradalomnak bé-
lyegezték. 1989 óta a forradalom kitörésé-
nek napja, október 23-a nemzeti ünnep 
Magyarországon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mészáros Barbara és Mihá Alexandra 
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Stonehenge 
(ejtsd: 

sztónhendzs) 

A Stonehenge titka 
 

Új kutatások szerint az Angliában lévı 
Stonehenge valószínőleg gyógyító központ 
volt. Az ásatások arra utalnak, hogy ez a 
legvalószínőbb feltételezés (az ásatásokat 
egyébként Tim Darvill és Geoff Wainwright 
professzorok vezették). 
A kör eredeti kékköveit a kutatások szerint 

i.e. 2300-ban rakták a helyükre. Bár többféle 
feltételezés is van a kıkör funkciójáról (pl.: 
ısök emlékét ırzı hely vagy napfordulókat 
jelölı naptár volt), erre rengeteg bizonyíté-
kot találtak és ez tőnik a legvalószínőbb állí-
tásnak. 
Ebben még az is érdekes, hogy ebben az 

idıszakban volt az úgynevezett "Amesbury 
íjász" temetése, akinek sírját innen kb. 5 
km-re találták. Az íjász az ásatások szerint 
gazdag, nagyhatalmú ember lehetett, aki is-
merte fém megmunkálását és az Alpokból  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
érkezett Salisburybe a Stonehenge hazájá-

ba, ismeretlen okból. A vizsgálatok kimutat-
ták, hogy egyszerre szenvedett egy súlyos 
térdsérüléstıl és egy végzetes fogproblémá-
tól. Ezek a tények vezették el a tudósokat 
arra a feltételezésre, hogy az íjász gyógyulni 
jött Stonehengehez. 
A régészek szerint a Stonehenge az idık 

során több szerepet is betöltött, ezért nem 
kell elvetni a többi feltételezést sem. Az ása-
tások azt is kiderítették, hogy sok ember le-
csiszolhatott a kövekbıl, hogy késıbb segít-
se ıket a kövek varázsereje. 
Minden esetre még mindig sok legenda és 

feltételezés van a kıkör funkciójáról, és ke-
letkezésérıl, talán majd egyszer mindent 
megtudunk errıl a csodálatos építményrıl. 
  

Kovács Gábor 7. c 

Erkel Ferenc 
Gyula (1810. novem-
ber 7.) Budapest 
(1893. június 15.) 
Emléke  
Emlékét Budapesten 
a Magyar Állami 
Operaház Erkel Szín-
ház, az 1952-ben ala-
pított Erkel Ferenc-
díj, továbbá számos közterület  
kulturális intézmény ırzi. Keleti Márton 
1952-ben filmet készített Erkel címmel a 
zeneszerzı életérıl. 
Élete 
Zeneszerzı, karmester, zongoramővész, pe-
dagógus. 

Régi muzsikusdinasztiában született, tanul-
mányait szülıvárosában kezdte, majd Nagy-
váradon folytatta, s Pozsonyban fejezte be. 
1828-tól Kolozsváron zongoramővész majd 
karmester. Itt találkozott Ruzitska Józseffel, 
akinek a hatására figyelme az opera felé for-
dult. 1834-ben Budapesten tevékenykedik, 
majd 1 év múlva odaköltözik. 1835-ben a 
Magyar Színjátszó Társaság karmestere. 
1838-ban a Pesti Magyar Színház karmeste-
re, már 1862-tıl 10 éven át a Nemzeti Szín-
ház fızeneigazgatója. 1844-ben megnyerte a 
hirdetett pályázatot Kölcsey Himnuszának 
megzenésítésére. 

Részben az ı nevéhez főzıdik az 1837. és 
1843. közötti operaháború.                    → 
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 A szabadságharc után minden erejét a fıvá-
rosi hangversenyélet fellendítésének szentel-
te. 1853-ban megalapította a Filharmóniai 
Társaságot. Pályája csúcsán írta a Bánk Bánt  

Saját operái mellett írt népszínmőveket, ba-
lett- és kísérızenéket is. Pedagógiai tevé-
kenysége mellett zenei intézményeket is ala-
pított, illetve vezetett (Filharmóniai Társaság, 
Országos Magyar Daláregyesület). 1857-tıl 
1886-os nyugdíjazásáig a Zeneakadémia 
igazgatója és zongoratanára volt. Szülıvá-
rosa, Gyula 1888-ban díszpolgárává válasz-
totta. 

1839-ben feleségül vette Adler Adélt, Adler 
György lányát, Adler Vince nıvérét, s házas-
ságukból késıbb szintén zenei pályát válasz-
tó fiúk születtek: Gyula, Elek, László és Sán-
dor. 1893.-ban hunyt el. 
Mővei: 
• Bátori Mária (opera, 1840.) 
• Rákóczi-induló (zongoramő, 1840) Hu-
nyadi László (opera, 1844.) 
• Himnusz (1844.) 
• Bánk bán (opera, 1861) Sarolta (opera, 

1862.) 
• Dózsa György (opera, 1867.) 
• Brankovics György (opera, 1874.) 
• Névtelen hısök (opera, 1880.) 
• István király (opera, 1886.) 
• Ünnepi nyitány (1887.) 
 

Turza Richárd 7. c  

Erkel Ferenc emlékmő-
ve  Gyulán 

A DÖK programja 
 

November: 
Nov. 7. Tökbál 
 
December: 
Karácsonyi koncert 
DISZKO 
Adventi internet délután 
Vörösmarty-hét 
 
Január: 
Mozi 
 
Február: 
Farsang 
Tanulmányi verseny (Melyik osztály átlaga 
a legjobb?) 
 
Április: 
Futóverseny 

Akadályverseny 
Húsvét 
 
Május: 
Gyermeknap 
Hulladékgyőjtés 
Csillebérci kirándulás 
 

  

A DÖK ezeket a prog-
ramokat tervezte erre az évre. Persze ez még 
nem a végleges lista. A program egyes ele-
meinek az idıpontja megváltozhat, vagy 
megszőnhet. De reménykedjünk benne, 
hogy csak bıvül ez a lista, szőkülni nem 
fog! 

Kovács Gábor 7. c 



 

Mi Írtuk, 2008.  8. oldal 

 
 
 
 
 

A rémisztgetés mesternıi  
 
Tévhit 
A boszorkány a nép-
hit szerint olyan nı, 
aki természetfeletti, 
démoni képességek-
kel rendelkezik, és 
rosszat, betegséget, 
pusztulást hoz. A 
hasonló feltételezett 
képességekkel rendelkezı férfiakat boszor-
kánymesternek nevezték. 
A modern korban a boszorkány fogalom 
gyakran pozitív értelemben használatos és a 
nıi nem ügyességét, illetve okosságát jel-
lemzi – de negatív értelemben is elıfordul, 
gonosz módon viselkedı vagy intrikus nık 
szidalmazására.  
Boszorkányhit Európában 
A gonosz, ártó lényekben való hit egyidıs 
az emberiséggel. Ennek a hitvilágnak az 
egyik szereplıje a romlott, borzasztó, vasor-
rú, ártó hatalmú boszorkány. Ahogy a ke-
reszténység elterjedt, a boszorkányt az álta-
lában vett Gonosz szolgálója helyett a Sátán 
szolgálójának tartották, akivel fertelmes 
paktumot (szövetség) kötött az emberiség 
megrontására. Az Európában lassanként el-
terjedı babona a 15. századra tömeges bo-

szorkányüldözéssé fajult és a máglyákon 
ezrével égtek el a "Sátán szeretıi".  
A boszorkányoknak a középkorban általá-
ban két fajtáját különböztették meg, amelye-
ket a latin nyelv két eltérı szavával jelöltek:  
• a striga „seprős boszorkány” – ı a ke-
reszténység felvétele elıtti idık bőbájosa, 
varázslónıje, aki a hiedelem szerint kü-
lönbözı állatok alakját tudta felvenni 

• a malefica (nınem), ritkábban 
maleficus (hímnem) – jelentése 
„rontó”, „ártó”, ez a tulajdonképpeni 
nıi boszorkány, illetve férfi boszor-
kánymester, vagyis a "succubus" és az 
"incubus". 

Mesék  
A boszorkány vagy a vasorrú bába a népme-
sék és egyéb mesék gyakori szereplıje.  
Az egyik klasszikus Grimm-mese, a Jancsi 
és Juliska több generá-
ció gyermekeit ijeszt-
getı alakja a vasorrú 
bába tehát boszorkány. 
Az Óz, a csodák cso-
dája címő filmben a 
szokásos gonosz bo-
szorkány mellett sze-
repel a jó boszorkány 
is.  
A boszorkány alapvetı „tartozéka” a seprő: 
egy igazi gonosz boszorkány el sem képzel-
hetı varázserejő seprő nélkül, melyen ülve 
repül (például az ördögökkel és többi bo-
szorkánnyal tartott győlésre).  
 

Turza Richárd 7. c  

Boszorkány a seprőn 

Boszorkány ábrázo-
lása 
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Az ıslovak nyomában 

A lovak ısei még nem úgy néztek ki, mint a 
mostani lovak. Évezredeken át nagyon sok 
változáson mentek keresztül. Az elsı ló kb. 
40-50 cm volt, de most már akár 170 cm is 
lehet. Az ıslovak lába és nyaka sokkal rövi-
debb lehetett, mint most. Elıször a lábukon 
3 ujj volt. Az ıskori trópusi idı megválto-
zott, és már hidegebb idı köszöntött be. A 
lovaknak alkalmazkodniuk kellett a megvál-
tozott környezetükhöz. Így a fogazatuk meg-
változott, és lassan testük is növekedni kez-
dett. Hogy könnyebben menekülni tudjanak 
a ragadozók elıl, ujjaik száma csökkent. 
Amikor azonban jégkorszak köszöntött a 
földre, ezek az állatok kihaltak, és megjelen-

tek a lovak közvetlen ısei. Ebben az idıben 
kisebb és nagyobb termető lovak éltek egy-
más mellett. A környezeti változások miatt a 
nagyobb testő lovak kihaltak, és ami fenn-
maradt, egy fajtához tartozott. 10-20 ezer 
évvel ezelıtt az 
ısemberek errıl 
a fajtáról bar-
langrajzot is ké-
szítettek. Idı-
közben a lo- vak 
más fajai is kiala-
kultak: zeb- rák, 
szamarak. Ezek 
a lovak mé-
nesekben él- tek. 
De az ember szin-
te teljesen ki is irtotta ıket. Néhány fennma-
radt példányt azonban Magyarországon is 
sikerült létrehozni, a Hortobágyon, ahol még 
most is szabadon, háborítatlanul élnek.                                                                                         

Kerepesi Veronika  

Egy állati jó hely 
 

Ha szereted az állatokat és a természetet, és 
szeretnél egy izgalmas kirándulást szervezni 
a családoddal, akkor látogass el az: Abonyi 

Állat- és Szabadidı Parkba! 
Az abonyi vadasparkban 24-26 fajta állat található. A 
vadaspark fı attrakciója a két gyerekoroszlán: Zinua és Mungó. İk a mostohatestvérei egy 
kutyának: Boginak. 
Lovaskocsizás, lovaglás, állatsimogató, és játszótér várja az odaérkezı gyerekeket. A 
vadaspark vezetıje Tóth Tibor. Ezen kívül a vadaspark minden júliusban tábort szervez 
melynek vezetıje: Tóth Ádám. A táborban különféle játékok (rókázás, számháborúst.), 
tanulás, állatgondozás, állatetetés, íjászkodás, túrázás, várja a látogatókat. 

Dobozi Boglárka 
 
 

 
Mungo valóban különleges: nemcsak szelíd, 

de a hótól sem lepıdött meg! 



 

Mi Írtuk, 2008.  10. oldal 

A vértanúk városa 
 

Arad: város Romániában. Az egykori Arad 
vármegye, ma Arad 
megye székhelye. 
Neve a magyar ur 
fınévbıl származik, 
melyhez a d hely-
névképzı járult. 
A település ısidık 
óta fontos átkelı és 
vásárhely volt. Itt 
végeztette ki 1131-
ben II. Béla felesége 
a férje megvakításá-
ban bőnös 68 fıurat. 
A várost 1241-ben 
és 1285-ben a tatá-
rok elpusztították. 
1551-ben a törökök Arad várát elfoglalták. 
1555-ben teljesen elpusztult, helyét az új 
Arad foglalta el. 1658-ban itt gyızte le II. 
Rákóczi György a budai pasa seregét. 1685-
ben szabadult fel a török uralom alól. 
A XVIII. században felépült az új vár a Ma-
ros kanyarulatában. 1849. augusztus 17-én 
Damjanich János feladta a várat. Itt végez-
ték ki 1849. október 6-án az aradi vértanú-
kat. 32 évvel késıbb a helyet kıobeliszkkel 
jelölték meg. 
Aradon végezték ki 1849-ben Kazinczy La-

jos honvéd ezredest. 
 Nevezetességei: 
- Arad vára ma katonai terület, nem látogat-
ható. 
- Az eredetileg Attila téren (ma a Megbéké-
lés parkjában) állították fel újra az aradi vér-
tanúk monumentális emlékmővét, Zala 
György alkotását. 
- A vár mellett a kivégzés helyszínén áll a 
vértanúk 1881-ben felállított emlékoszlopa, 
amely alatt sírjuk is van. 
- A kultúrpalota 1913-ban épült benne a 
Történeti Múzeum található. 
Híres emberek: 
- Itt született Rajnai Gábor és Jávor Pál szín-
mővész valamint Tóth Árpád költı. 

                                                                                                                       
Lovas Betti 7/A 

A „szabadságszobor az 
aradi vértanúk emlék-

mőve 

Városháza Aradon 

Ki az ott Hamiltonnal? 

Hamilton, a Forma-1-es világbajnoki pontver-
seny vezetıje és a Pussycat Dolls énekesnıje, 
Nicole Scherzinger Párizsban, a szerelem város-
ában töltött egy pár romantikus napot. Tavaly 
novemberben látták meg egymást egy díjkiosz-
tón és azóta elválaszthatatlanok. Hamilton a két 
futam között elkísérte barátnıjét a koncertekre. 
Este beültek egy étterembe vacsorázni, ahol a 
francia konyha helyett egymással voltak elfog-
lalva. Nagyon sokat sétáltak együtt a fıváros-
ban. Az énekesnı annyira beleszeretett, hogy 
még egy dalt is írt, aminek az a címe, hogy ,,Azt 
hiszem, szeretlek”. Az énekesnı nem szereti a 
versenyzı vezetési stílusát, mert az utcán is úgy 

vezet, mint a pályán. Hamilton egyébként biz-
tonsági okokból nem engedi a kormány mögé 
kedvesét. Már az esküvıt tervezgetik. Nicole 
Scherzinger nagyon sürgeti az esküvıt, hiszen ı 
már 30 éves, de Hamilton még csak 23. Úgy 

volt, hogy titokban 
tartják, de Nicole 
nem tudta tartani a 
száját. Karácsonyi 
lagzit akarnak Las 
Vegasban. 

Kristóf 



 

Mi Írtuk, 2008.  11. oldal 

2008. október 

21-én, Kar-

cagon meg-

rendezett me-

gyei Diákolimpia eredményei: 

III. korcsoportos lányok 1500 m (1996 – 

1997) 

41. Szabó Réka 5. a 

45. Balogh Nikolett 6. c 

III. korcsoportos fiúk 2 km (1996 – 1997) 

28. Menkó Attila 7. a 

35. Pásztor Tamás 6. a 

57. Szarvák Krisztián 6. a 

63. Rézsó Péter 7. 

c 

IV. korcsoportos 

fiúk 3 km (1994 – 

1995) 

24. Oszlányi 

László 7. c 

36. Juhász Márk 

8. b 

39. Ágoston Kristóf 7. a 

56. Fodor Gergı 7. c 

Kísérı tanárok: Sándor Judit és Tóth Gábor 

Kedves Gyerekek! 
2008. november 

07-én kerül sor az 
idei  

TÖKBÁL 
 megrendezésére. 

Mint mindig, idén is 
az iskola aulájában 
lesz megtartva. 

Ideje: 1600-1900 -ig 
Belépı: 200 Ft 
Gyertek el minél 

többen!!! 
DÖK 

Télapó 
 

Télen esik a hó. 
Szánon jön a télapó. 

Hét rénszarvas húzza szánját, 
A gyerekek az ajándékot várják. 

 
Elek Alexandra & Szabó Dorottya 

Kovács Karolina:Madárka 
 

Jöjj be hozzám, 
Szép madárka, 
Nem zárlak én 
Kalitkába, 

Mikor akarsz 
Elröpülhetsz, 
Ha kedved lesz 
Visszajöhetsz. 

 
Győjtötte: Merci 

 



 

Mi Írtuk, 2008.  12. oldal 

Felelıs kiadó: Bogárné Simon Klára 
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Megfej-
tés:           I           

A beszürkített me-
zıkbe kerülı be-
tőkbıl egy angol 
szót rakhatsz ki, 
melynek leginkább 
a gyerekek örül-
nek. 

 
1: Jó 
2: Tizenkettı 
3: Okos 
4: Olvas 
5: Esernyı 
6: Kutya 
7: Osztály 
8: Fa 
9: Tanuló 
10: Hol? 
11: Fız 
12: Tenger 
13: Futball 
14: Iskola 
15: Zöld 

Lovas Betti 

 

 
 

Minden számban lesz egy 
ilyen szelvény, ha összegyőj-
titek az összeset, akkor akár a 
tiétek, lehet a fınyeremény 
is! Nyerni lehet vízibombát, 
vízpisztolyt, és úszószemüve-
get 
Az utolsó számban közöljük 
a szerencsés nyertesek nevét.  

Torres#9  
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Novemberhez kapcsolódó 
kérdések találhatók a rejt-
vényben. Sok szerencsét 
kívánok a kitöltéshez! 

 

1. November 11-én ez a 
névnap lesz. 

2. Ilyen győlés lesz nov. 
1-jén. 

3. Ez a horoszkóp okt. 
23-tól nov. 21-ig tart. 

4. Ez a hónap van most. 
5. Nıi személy, aki sep-

rőn közlekedik. 
6. Horoszkóp, ami nov. 

22-tıl dec. 21-ig tart. 
 

Rézsó Péter 
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Ajánlom figyelmetekbe november elsı vicceit! 

Két bolond a villanyoszlop ma-
gasságát akarja megmérni. Oda-
megy egy harmadik.  
- Fektessétek meg, és úgy mérjé-
tek meg! 
- Nem jó! Mi nem a hosszát, 
hanem a magasságát akarjuk 
megmérni! 

 
Mi az, zöld, és ha a fejedre esik, meg-
halsz? 
- ??? 
- Biliárdasztal. 

 

Makai Ádám 


