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Valentin-napi üzenetek 

Valentin-nap elıtt meghirdet-
tük, hogy üzeneteket írhattok 
barátaitoknak, szerelmetek-
nek. Ezeket az üzeneteket itt 
olvashatjátok. 
 
Íme a legjobb üzenetek 

 
Martina üzenete: Minden ba-
rátnımnek üzenem, hogy imá-
dom ıket, és pasikban gazdag 
tanévet kívánok nekik! Reninek, 
Vivinek, Petrának, Szandinak, 
M e s i n e k ,  M a r i a n n a k , 
Melcsinek, Rebekának és min-
den 8.b-s csajnak!!! (Akiket na-

gyon szeretek!) 
 
Gerhát Renáta üzenete: Min-
den barátnımnek boldog Valen-
tin-napot kívánok! Akinek nincs 
barátja annak pedig sok szeren-
csét a pasi szerzésben! 

Az idı múlik, 
Az ember feled, 
De azt soha: 

Kit nagyon szeret! 
 

 
Bogi és Betti üzenete: A legna-
gyobb baj az életben az, ha az 
ember nem szeretheti azt, akit 
szeretni kíván!  

Szeretünk Leon! Puszi! 
 
Névtelen: Tominak! Halkan 
kopog az esı az ablakon, bár 
lenne minden cseppje csókod az 
ajkamon. Dörög s villámlik, há-
borog az ég, nem tudom meddig 
bírom nélküled még. 
 
Névtelen: Ki azt mondja imád, 
sose hidd el szavát. Ki azt 
mondja szeret, talán igaz lehet. 
De az aki rád néz, hallgat, annak 
add egész szívedet, mert az for-
rón és hőn szeret. 

„Ha álmodsz, ne ébredj fel, 
Öleld a semmit, s csillag leszel.” 
 

A többi üzenet 
 
Betti üzente: Nagyon szeretlek 
Kovim! 
 
Bogi üzente: Szeretlek édes! 
 Szeretlek téged! 
 Szeretni foglak, 
 Amíg csak élek! 
A szeretet olyan virág, amely 
nem hervad el soha. Melyet vi-
har s szél nem hord tova. 
Győjtsd egy csokorba amennyit 
csak lehet, s többek közt ırizd 
meg az én emlékemet! 

 
Balogh Nikolett üzenete: Bol-
dog Valentin-napot kívánok a 
legjobb barátnıimnek: Barta 
Bettinának, Szabó Rékának, An-
t a l  Da lmán a k ,  Mo l n á r 
Jenifernek és az egész iskolá-
nak! 
 
Bia üzenete: Boldog Valentin-
napot kívánok Bazsinak! 
 
Barta Bettina üzenete: Boldog 
Valentin-napot a legjobb barát-
nımnek: Balogh Nikinek! 
 
Névtelen: Boldog Valentin-
napot kívánok Tóth Petinek! 
 
Czakó Betti: Boldog Valentin-
napot kívánok: Terék Kingának, 
Oszlányi Mercinek, Kerepesi 
Verának és Horgas Norbinak is. 
 
Névtelen: Boldog Valentin-
napot Kovács Ádámnak! 
 

Merci és Vera 
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Interjú a Nevelési Köz-
pont pszichológusával 

 
Miért lett pszichológus? 

Eredeti végzettségem tanár, 
sokáig tanítottam egy általá-
nos iskolában. Drámapedagó-
giai, és mentálhigiénés tanul-
mányaim során kaptam ked-
vet ehhez az érdekes tudo-
mányhoz. Ugyanis ezeknek 
nagyon sok közös területe 
van a pszichológiával. 
Mivel foglalkozik a pszicho-

lógia? 

A pszichológia magyarul lé-
lektant jelent. A pszichológus 
tesztekkel, mérıeszközökkel 
dolgozik, ezeket kiértékeli, és 
ezekbıl következtet a lelki 

mőködésekre. Biztosan hal-
lottatok már az intelligencia-
tesztekrıl, ezek például az 
értelmi fejlettségrıl, a gon-
dolkodásról nyújtanak fontos 

adatokat. 
Milyen kérdésekkel fordulnak 

önhöz?   

Pszichológushoz sokféle 
problémával fordulnak az 
emberek. Lehet hogy valaki 
jobban meg akarja ismerni 
önmagát, saját személyiségét 
és ez vezeti szakemberhez. 
Általában a pszichológus se-
gíthet a tanulási problémák-
ban, vagy ha valaki nem tud 
beilleszkedni egy osztálykö-
zösségbe. 
Milyen problémákra nyújthat 

megoldást a pszichológia? 

Sokféle pszichológiai problé-
mával fordulnak hozzám. 
Szülık ha észreveszik, hogy 
a gyerekkel valami nincs 
rendjén, nem tud figyelni, 
ideges, iskolai teljesítménye 
romlik. 

Vera és Merci 

A Valentin nap 
A Valentin napot február 14-én ünnepeljük. Ezen a napon az emberek ajándék-
kal lepik meg szeretteiket, például: csoki, virág, bonbon, üdvözlıkártya. Elsı-
sorban a szerelmesek köszöntik fel egymást. Ez az ünnep az egész világban 
ünneplik. Magyarországon csak az 1990-es években terjedt el. A Valentin nap 
története az ókorba nyúlik vissza, viszont mai formája csak a 19.-20. században 
alakult ki. A középkorból igen kevés írásos emlék maradt fenn a Valentin napról. Több helyen nem 
ugyanazon a napon tartják. Brazíliában például a szerelmesek napját júniusban ünneplik. Romániá-
ban február 24-én, Walesben pedig január 25-én. Minden országban más és más hagyományai van-
nak. Japánban például csak a nık adnak ajándékot. 

Kerepesi Veronika 

Egy délelıtt interjút készítet-

tünk Tóth Edina tanárnıvel, 
iskolánk új magyar szakos 
tanárával. 
Hol végezte tanulmányait? 

- Középiskolába Szolnokra a 
Tiszaparti Gimnáziumba jár-
tam, egyetemi végzettsége-
met 2008-ban szereztem meg 
a Miskolci Egyetem magyar-
történelem szakán. 
Miért a tanári szakmát vá-

lasztotta? 

- Már középiskolás koromban 
szerettem a magyart és a tör-
ténelmet, ezért döntöttem 
úgy, hogy tanár szeretnék 
lenni. 
Hogy érzi magát iskolánk-

ban? 

- Jól. 
 
Jól kijön a kollégáival? 

- Igen. 
 

Vera és Merci 

Interjú Tóth Edina tanárnıvel 
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Itt a farsang, állt a bál 
Az idei tanévben is, megrendezte a Diákönkormányzat iskolánkban a farsangi bált. Az osztá-
lyok hetekkel a farsang elıtt elkezdtek készülıdni. Úgy tőnik ezt a "játékot" minden osztály 
komolyan vette, hiszen minden osztály képviselte magát a jelmezes bemutatón (erre évek óta 
nem volt példa). A mősor 3 órakor kezdıdött a jelmezes felvonulással és a bemutatókat a 
zsőri is árgus szemekkel figyelte. Az idı gyorsan repült és észre sem vettük, hogy már más-
fél órája az érdekesebbnél érdekesebb és szórakoztató mősort figyeljük. Ebbe a másfél órába 
a következı produkciók fértek bele:  

5.a Focisták 
5.b Menyecskék és legények 

6.a Kannibálok 
6.b Kártyák 
6.c Lottó 

7.a Kukacok és a nagy Ho-ho-ho-horgász 
7.b Forma I. futam 

7.c Mi történhet velünk egy focimeccsen, avagy a valódi vészhelyzet 
8.a Hupikék törpikék 
8.b 70-es évek királynıi 

8.c Tollas barátok gyülekezete 
 

A jelmezeket zsőri díjazta. 
I. helyezést értek el a 6.a osztály kannibáljai 
II. helyezettek lettek 7.c-sek sérült focistái 
III. hellyel jutalmazta a zsőri a 8.b táncos lányait. 
Külön díjban részesültek a 7. az és 8. az osztály jelmezes produkciói is. 

Minden osztály bemutatója igényes és ötle-
tes volt, dicséret érte mindenkinek. Hogy 
azok is ízelítıt kapjanak a farsang hangula-
tából, akik nem tudtak, vagy nem akartak 
eljönni, íme néhány kép.  
 
 
 
 

 
Ezen az estén hirdették ki az idei tanév 
szépségkirályát és királynıjét. 
A szépségkirálynı Bata Krisztina 8.c, a 
szépségkirály pedig Petı Dániel 8.a osz-
tályos tanulók lettek. 
Gratulálunk nekik. 

Ádám #9 és Don Pepe 
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A 8.a hupikék törpikék címő 

produkciója, ahol hókuszpók 

tervének meggátolására készül-

tek. 

A 7.b produkciójában verdák 

versenyeztek az aranyéremért. 

A 8.c osztály lányai, mint beido-

mított kacsák, táncra perdültek. 

A 6.a osztály Hófehérke és a hét 

törpe elıadása. Nagy volt a siker. 
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Az 5.a-sok focistáknak és 

pompom lányoknak öltöz-

tek egy kis szerepcserével. 

A 7.c-sek sérült focistáknak öltöz-

tek. 

 

A7.a-sok kukacnak öltözve bevo-

nultak a Ho-ho-ho horgász zenéjé-

re. 

A 6.a-sok életre keltették az ıs-

kort és nagy sikert arattak. 

A 6.b-sek kártya lapoknak öltöz-

tek. 

A 6.c-sek. A lottózók. 
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Az 1848. március 15.-én 
kitört forradalom és sza-
badságharc nem volt elız-
mény nélkül. Abban az idı-
ben a Magyar Királyság és 
az Osztrák Császárság 
együttesen alkotta az Oszt-
rák-Magyar Monarchiát. 

1789-ben kitört a francia 
forradalom, ennek eszméje 
hatással volt a magyar ér-
telmiségre is, egyre erıseb-
bé vált az uralkodó iránti 
győlölet. Ezt növelte, hogy 
a háborúk miatt II. József a 
magyar nemességet is meg 
akarta adóztatni, így már a 
király trónfosztásáról is 
tárgyaltak a magyar neme-
sek. A bécsi forradalom 
híre ösztönzı hatással volt 
a magyar radikális ifjakra 
is. 15.-én a Pilvax Kör tag-
jai, élükön Petıfi Sándor-
ral, Jókai Mórral és Vasvári 
Pállal elhatározták, hogy 
maguk szereznek érvényt a 
sajtószabadságnak. Cenzú-

ra nélkül kinyomtatták az 
Irinyi József által megfo-
galmazott 12 pontot, vala-
mint Petıfi lelkesítı költe-
ményét a Nemzeti Dal-t. 
Délután nagygyőlést hir-
dettek a Nemzeti Múzeum 
elé, ahol már több tízezer 
ember jelent meg. Itt felol-
vasták a 12 pontot és Petıfi 
is elszavalta költeményét. 
160 éve Március 15-én 
kezdıdött nemzetünk törté-
netének egyik legdicsıbb, 
legnagyszerőbb fejezete. 
Az egyszerő emberektıl a 
fıurakig összefogtak a 
nagy cél érdekében. Koc-
káztatták addigi egziszten-
ciájukat és sok esetben éle-
tüket is. 

Mihá Szandi 

A magyar kultúra napját 
1989 óta ünnepeljük január 
22-én. Sokan nem is isme-
rik, viszont régen egy na-
gyon fontos esemény tör-
tént ezen a napon. Kölcsey 
Ferenc 1823. január 22-én 
fejezte be a Himnusz kéz-
iratát Csekén. Az ország-
építést és az ország pusztu-
lását vetette papírra a költı. 
Megírása  után öt évvel 
1828-ban jelent meg elı-
ször az Auróra címő folyó-
iratban. A költemény az 
1830-as években vált iga-
zán népszerővé, és az or-
szág egyik szimbólumává 
vált. Bartay András a Nem-
zeti Színház igazgatója 
1844. február 29-én pályá-

zatot hirdetett a Himnusz 
megzenésítésére. A pályá-
zatra 13 pályamő érkezett. 
A bizottság egyhangú dön-
téssel Erkel Ferenc zenéjét 
jutalmazta pályadíjjal. 
Kölcsey versét 1844 óta 
énekeljük himnuszként. A 

megzenésített Himnusz elı-
ször 1844. július 2-án csen-
dült fel a Nemzeti Színház-
ban, Erkel vezénylésével. A 
bemutató után nem sokkal 
már nyomtatásban is meg-
jelent. Még ugyanezen a 
nyáron nagyobb közönség 
is halhatta az Óbudai Hajó-
gyárban, amikor is a Szé-
chényi István nevét viselı 
hajót vízre bocsátották. A 
Himnusz 1989. október 23. 
óta közjogilag is a Magyar 
Köztársaság himnusza.  
 

Kerepesi Veronika 

Magyar kultúra napja, a Himnusz születése 

Mi történt 1848. Március 15 - én? 
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Nemzeti dal 
 
Talpra magyar, hí a haza! 
Itt az idı, most vagy soha! 
Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok!  
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
 
Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ısapáink, 
Kik szabadon éltek-haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak. 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
 
Sehonnai bitang ember, 
Ki most, ha kell, halni nem mer, 
Kinek drágább rongy élete, 
Mint a haza becsülete. 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

 
Fényesebb a láncnál a kard, 
Jobban ékesíti a kart, 
És mi mégis láncot hordtunk! 
Ide veled, régi kardunk! 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
 
A magyar név megint szép lesz, 
Méltó régi nagy híréhez; 
Mit rákentek a századok, 
Lemossuk a gyalázatot! 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
 
Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak, 
És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket. 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

Petıfi Sándor 
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Mohács Baranya megyében 
található. A busójárás erede-
tére két magyarázat is léte-
zik: a törökőzés, és a télőzés. 
A törökőzés mondája szerint 
a törökök által sanyargatott 
Mohács lakói, a sokácok, a 
Mohács-szigetre menekül-
tek. Egyik este a nekikesere-
dett bújdoklók elıtt, a tábor-
tőznél, megjelent egy öreg 
sokác ember. "Ne féljetek, 

sorsotok hamarosan jobbra 

fordul", mondta, majd eltőnt. 
Hamarosan egy délceg, álar-
cos vitéz lépett a menekültek 
közé. Utasítására azok álar-
cokat, maszkokat öltöttek, és 
az éj valamint a vihar leple 

alatt áteveztek a folyón, és 
fafegyverekkel, kereplıkkel 
nagy zajt csapva hoztak ret-
tenetet a törökre, így őzték ki 

ıket a városból.  
A télőzés a böjti idıszakot 
megelızı hat napig tart. A 
mulatság az átváltozás és az 
újjászületés jegyében telik. 
Csütörtöktıl farsang vasár-
napjáig gyerekek hada uralja 
az utcákat. Rongyos ruhába 
öltözve, jankeleként kerge-
tıznek, csúfolódnak város-
szerte. Vidámság, izgalom 
jellemzi ezeket, a napokat. 
Az elsı és legterjedtebb ma-
gyarázat szerint a téltemetés, 
a télőzés volt a célja. 

Barbi 

Az elveszett város 

Gondolom mindenki hallott 
már Atlantisz városáról. Ha 
nem akkor majd most hall. 
Atlantisz egy legenda, ami 
egy városról, és egy biroda-
lomról szól, ami Jézus Krisz-
tus születése elıtt elsüllyedt. 
Az elsı ember, aki írt errıl a 
mítoszról Platón. 
Szerinte a város Héraklész 
oszlopaitól nyugatra feküdt. 
Az Atlantisz-kutatók szerint 
Héraklész oszlopai a Gibral-
tári-szorosnál lehettek. At-
lantisz nagyobb volt, mint 
Kis-Ázsia és Líbia együttvé-
ve. Hatalmas királyság volt, 
fejlett civilizációval és ideá-

lis politikai berendezkedéssel, 
amelyet Platón perzsa mintára 
képzelt el. Írt még kör alakú csa-
tornákról, egy nagy dombról, és 
még sok másról. 
P l a t ó n  a  b i r o d a l m a t 
Poszeidónnak (tengeristen) tulaj-
donítja, aki a halandó Cleito-val 
szerelembe esett, elsıszülött fi-
uk, Atlasz pedig megörökölte a 
birodalmat, és ez az öröklıdés 
sokáig így folytatódott. Ír még az 
orichalcum nevő fémrıl, amit a 
„tőz fényé”-nek nevez. Atlantisz 
idejében az arany mellett a legér-
tékesebb anyagnak számított. 
Platón a történetet a szigetrıl 
Szolóntól ismerte, aki i. e. 560-
ban tett egyiptomi utazásakor az 
ottani Szaisz papoktól hallott a 

feljegyzések szerint elıtte 9000 
évvel történt hanyatlásról. Ez a 
hatalmas sziget hirtelen pusztult 
el: „… egy súlyos nap és éjjel 
[…] a tengerbe merülve eltőnt.” 
A legenda szerint a mohóvá és 
agresszívvá vált birodalmat az 
istenek (egész pontosan Zeusz) 
parancsára öntötte el a tenger, 
Platón mővét azonban épp Zeusz 
szavainál kezdte ki az idı vasfo-
ga, így ezek örök feledésbe me-
rültek. Atlantiszról még sok gö-
rög ír (pl.: Proklosz). Mellettük 
még megjelenik a történet az 
egyiptomi papiruszokon, persze 
nem úgy, mint ahogy Platón leír-
ta (egy sárkány meséli el egy 
hajótöröttnek a szigeten történte-
ket).  

Jankele: A mohácsi busójárás másik jelmezes alakja a busón kívül. 

A jelmez tulajdonképpen rongyokból áll, de a jankelénél még van 

egy zsák is, amelyben többnyire rongy van. Elıfordul, hogy korom 

vagy valami keményebb tárgy (tégla, kı, egyéb). Ezzel szokta ütö-

getni a lányokat, de régebben a haragosait is. 

Busójárás Mohácson 
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A mítosz még egy indiai mő-
ben is megjelenik. A tudósok 
szerint létezhetett Atlantisz, 
mert sok legendának valós az 
alapja. Gondoljunk csak Trója 
városára! 

Rudolf Steiner számos elı-
adásában és több könyvében 

ismerteti Atlantisz hét orszá-
gának történetét, és a sziget 
tőzkatasztrófában történt el-
süllyedését. 
İ Kr. e. 9564-re teszi ennek 
dátumát, ami megközelítıleg 

egybeesik szá-
mos más for-
rással, így az 
Ó s z ö v e t s é g 
(Özönvíz), az 
indiai mitoló-
gia, az azték, a 
maya kalendá-
riumok hason-
ló, ám más kul-
túrkörben elter-
jedt hagyomá-

nyaival. Szerinte az akkor már 
rendkívül fejlett társadalom 

tudós emberei nem bántak 
megfelelıen erıforrásaikkal, 
és egy hatalmas robbanás kö-
vetkeztében a sziget virágzó 
társadalma megsemmisült. 
Nem pusztult el mindenki, és 
az atlantisziak hét nemzete 
szerteszóródott a világban. 
Belılük született a ma ismert 
civilizáció. 
Sok vita folyik a város létezé-
sérıl az ókor óta, és azóta sem 
találják a megoldást a rejtély-
re. 
Atlantisz csodálatos birodal-
mát talán megtaláljuk, viszont 
lehet hogy nem, de addig is 
rengeteg talányt kell még 
megoldanunk. 

Kemiagabi 

Atlantisz Paltón szerint így nézet ki. 

Velencei karnevál 

Az észak olaszországi Velence 
a lagúnák városa. Tölgy és 
fenyıfaoszlopok százaira épí-
tett házakból áll. A tengervíz 
csatornákkal szeli apró részek-
re a területet. 118 szigetre 
épült és mintegy 400 híd talál-
ható itt. Ha vaporettóval, azaz 
vízi taxival érkezünk, kiszáll-
hatunk a Szent Márk téren is. 
A velencei karnevált minden 
év elsı havában rendezik meg. 
A karnevál a „carne vale” 
olasz szavakból ered, amelyek 
magyarul azt jelentik „viszlát 
hús”. A középkorban ugyanis 
a vallásos emberek rendesen 
betartották a húsvéti böjtöt. 
Elıtte azonban evéssel, ivás-

sal, mulatozással töltötték az 
idıt. Ez az idıszak vízkereszt-
tıl (január 6-tól) egészen hús-
hagyókeddig tartott Velencé-
ben. A tél búcsúztatásának is 
vehették ezt. Az Adriai Köz-
társaság idejében az összes 
tilalmat feloldozták a karnevál 
alatt. Ez akkoriban nagy szó-
nak számított, mert szigorú 
törvények uralkodtak Velencé-
ben melyek megszegéséért 
akár  2 éves börtönbüntetés is 
járhatott. Az ünnepi idıszak 
feledtette az emberekkel a 
gondjaikat. Színes papírmasé 

álarcokat vet-
tek fel amelye-
ken díszes fes-
tések voltak. 
Az álarcoknak 
is története van 
Velencében. A 
velencei tanács 
a Serenissima 

rettegett emberei betiltották az 
álarcot viselı embereknek a 
szerencsejátékot és a fegyve-
rek viselését ugyanis aki nem 

mutatja az arcát az fél valami-
tıl és akinek nincs arca lelke 
sincs, így ennek a tiltásnak 
alapja is volt. Egyetlen álarc a 
„bauta” viselése volt megenge-
det, viszont ez egész évben. Ez 
egy fél álarc volt így enni, inni 
lehetett viselése közben. Volt a 
középkorban egy másik jelleg-
zetes maszk is, a rettegett 
„pestisdoktor”, mely egy hosz-
szú, csırben végzıdı képzıd-
mény volt. 
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Tavasz és hírnökei 
 
Az év négy többé-kevésbé 
jól elkülöníthetı évszakra 
oszlik. A csillagászok a 
Nap látszólagos mozgása 
szerint határozzák meg az 
évszakok kezdetét. A csilla-
gászati tavasz akkor kezdı-
dik, amikor a Nap közvetle-
nül az Egyenlítı fölött de-
lel. Ezt nevezzük 
tavaszi napéjegyen-
lıségnek. Ezen azt 
érthetjük, hogy a 
nappalok hossza 
egyenlı az éjszakák 
hosszával. Ennek 
ideje március 21. 
ami hajszálpontosan 
kiszámítható. A tavaszpont 
nem feltétlenül a tavasz el-
sı napja. Mi március 1-jétıl 
számoljuk a meteorológiai 
tavasz kezdetét, de a kínai-
ak a régi keltákhoz és ró-
maiakhoz hasonlóan febru-
ár elejétıl (febr. 4-e vagy 5-
e). A meteorológusok vet-
ték az év három legmele-
gebb átlaghımérséklető hó-

napját (június, július, au-
gusztus) és a három leghi-
degebbet (decembert, janu-
árt, februárt) ezek lettek a 
nyári és téli hónapok. A 
többibıl lettek a tavaszi 
(március, április, május) és 
az ıszi (szeptember, októ-
ber, november) hónapok. 
Március az év harmadik, 31 
napos hónapja a naptárban. 

Nevét Marsról a 
háború római iste-
nérıl kapta. Az óko-
ri Rómában szeren-
csésnek tartották, ha 
ekkor tört ki a hábo-
rú. Az ókori görög 
kultúrában a márci-
ust „Anthesterion”-

nak hívtak. A XVIII. szá-
zadban a nyelvújítók a már-
ciust olvanosnak, vagy böjt-
másnak hívták a népi kalen-
dárium pedig Böjtmás ha-
vának. A tavaszt ábrázolták 
mirtuszkoszorús lánnyal, 
keze tele virágokkal, körü-
lötte vidám növendék álla-
tok. Magyarországon az 
idıjárás sosem ragaszkodott 

a naptári határokhoz, az 
évszakok kezdete nem esik 
egybe a csillagászati év-
szakok kezdetével sem. A 
tavasz három részre osztha-
tó. Az elsı a tavaszelı, ami 
március 4-tıl 22-ig tart, 19 
napig. A második maga a 
tavasz, ami március 23-án 
kezdıdik és április 22-én ér 
véget, ez 31 napig tart. A 
tavaszutó (mivel így hívják 
a harmadik részt) április 23-
tól május 15-ig, összesen 
23 napig tart. Május 16-tól 
már a nyárelıt számítjuk. 
 

Kristóf 

Barack Obama 
Teljes neve Barack Hussein Obama. Hawaii-
on született Honoluluban 1961. augusztus 4-
én. 
Amerikai jogász és politikus. Az Amerikai 
Egyesült Államok elsı afro amerikai elnöke. 
Jelenleg Amerika 44-e elnöke. Columbiai 
Egyetemen és Harvardon végzet. Dolgozott 
polgárjogi ügyvédként, a Chicago Egyetem 
tanáraként, az illinoisi szenátusban képvise-
lıként is. 
Politikai karrierje 1992-ben kezdıdött el 
Illionoisban, amikor Chicagóban politikai 
kampányt indított az afro amerikai választási 

regisztráció kapcsán, ahol 150000 embert 
mozgatott meg. 1996-ban bekerült az Illinoi-
si szenátus tagjai közé, ahol az állami egész-
ségügyi bizottság élére állt. 
Szenátusi tevékenységérıl: 
2005. január 4-én kezdte meg hivatali idejét 
a szenátusban. Az elsı hónapokban nem vol-
tak nagyobb politikai akciói, mert posztján 
helyezkedett el. A 2005. és 2006. éveiben 12 
törvénytervezetet készített és további 427-et 
támogatott. 2007. egy olyan törvényjavaslat-
tal állt elı, amely kivonja az amerikai csapa-
tokat Irakból. Obama az egészségügyi, a kül-
politikai, a munkaügyi és a védelmi bizott-
ság tagja, valamint a veteránoké is. 
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Játékajánló 
Grand Theft Auto IV: Bizonyára már na-
gyon akartok játszani az új GTA IV- el. A 
nemrég kiadott játék egy horvát bevándorló-
ról szól. A játék New York-ban játszódik. 
Mint a többit, ezt is a Rockstar games készí-
tette. A játékon több mint százötven ember 
dolgozott. Rengeteg kiegészítı lesz hozzá 
pl.: www.gtahungary.hu oldalon. Nagyon 
részletes lesz, rengeteg bandát, kommandóst 
és rád pályázó rendırt tartalmaz nagyon iz-
galmas lesz, ezért jó játékot kívánok. 
 
 
 

Történet 
A történet a jelenben játszódik. Fıhısünk 
Nico Bellic. Unokatestvére, Roman csalja el 
Liberty Citybe. Elhiteti Nikoval, hogy ott 
többet kezdhet az életével (mivel GTA-ról 
van szó, ennek esélye kisseb a nullánál). 
Roman azt hazudja Nikonak, hogy ı már 
bebiztosította a saját életét. 15 sportkocsival 
és más egyébbel, de ahogy Nico megérke-
zik, kiderül, hogy Roman korán sincs olyan 
helyzetbe, mint amilyet feltüntetett. Csak 
egy mezei kis taxi céget irányít. Nico ott 
marad Liberty Cityben, megkezdıdik az 
üldözés és elszabadul a pokol. 

Ádám #9 

Elnökké választási kampány: 
Obama hivatalosan 2007. február 10-én je-
lentette ki az illino-
isi Springfieldben, 
hogy indul a 2008-
as választásokon. A 
kampánya az iraki 
háborúk befejezé-
sére, az energiafüg-
getlenség növelésé-
re és az egészség-
ügy megreformálá-
sára épült. 
Család: 
1989-ben találkozott jövendıbelijével 
Michelle Robinsonnal a Sidley Austin dol-

gozójaként. Hozzá hasonlóan ı is a Harvar-
don tanult. Egy ügyvédi irodában találkoz-
tak, amikor még mindketten gyakornokok 
voltak. 1991-ben eljegyezte, 1992. október 
3-án feleségül vette Michelle-t. Két lányuk 
van, az 1998-ban született Malia és a 2001-
ben született Natasha. 
Saját bevallásuk szerint nem vallásosak, de 
rendszeresen járnak templomba. Az elnök-
választás alatt Obama, Michelle legna-
gyobb örömére leszokott a dohányzásról. 
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Kutyaszálló 
Színes, szinkronizált, amerikai családi film, 

100 perc. 
Szereplık: Emma Roberts, Jimmy Bennett, 

Don Cheadle. 
Rendezı: Thor Freudenthal  

Amikor az energikus testvérpár, Andi és 
Bruce egy olyan nevelıotthonban találják 
magukat, ahová szigorúan nem lehet állato-

kat vinni, Andinak a villámgyors észjárását 
kell latba vetnie, hogy otthont találjanak ku-
tyájuknak, Pénteknek. 
Noha együttérzı nevelıjük, Bernie figyel-
mezteti ıket, hogy kerüljék a bajt, a srácok 
rábukkannak egy elhagyott hotelre, és elkez-
dik átalakítani, hogy tökéletes lakhelyet ké-
szítsenek Pénteknek és a város összes kóbor 
kutyájának. Ezzel viszont azt kockáztatják, 
hogy szétválasztják ıket egymástól, ha le-
buknak. 

Szandi és Barbi 

 
 
 
 
 

Hozd formába a testedet, lelkedet! 
Lassan vége a télnek és kezdıdik a tavasz. 
Megújul a természet és ideje hogy te is 
megújulj!  
Napi étrendet cseréld le erre: Reggel nyu-
godtan ehetsz csokit vagy kicsit hizlalóbb 
ételt, mert azt a nap végére úgyis ledolgo-
zod! Ebéded legyen rostokban, gyümöl-
csökben, zöldségekben gazdag. De ne fe-
ledkezz meg a fehérjékrıl, szénhidrátokról 
sem. Délután kizárólag csak gyümölcsöt-
zöldséget vagy esetleg joghurtot egyél! Este 
6 óra után lehetıleg ne táplálkozz. Minél 
elıbb feküdj le aludni, hogy másnap ki-
egyensúlyozott, magabiztos legyél. Az ál-
mod nyugodtabb lesz, ha rendezed kapcso-
lataidat, így tiszta lelkiismerettel térhetsz 
nyugovóra. Naponta minimum 30 percet 
legyél friss levegın, de ez nem pótolja a 
napi fél - egy óra testedzést. A reggeli torna 
az egyik leghatásosabb zsírégetı módszer! 
Egyik diéta sem lehet olyan hatásos, mint 
naponta 50 felülés! Sok kicsi sokra megy! 

Ugyan ez vonatkozik a káros szenvedélyek-
re is. Elıször csak naponta egyszer kívánod 
aztán már kétszer-háromszor és egy-két hó-
nap múlva már valószínőleg 1-4 óránként 
fogsz utána nyúlni! Ezektıl a szerektıl nem 
csak a kinézeted amortizálódik le, de a 
szervezeted is tönkre megy tıle! Ráadásul 
leszokni is nagyon nehéz róluk mert ezek-
nek a használata kialakít egy „ördögi kört”: 
Azért haszná-
lod ıket hogy 
jobban érezd 
magad, hogy 
felejts. Amikor 
elmúlik a hatá-
suk még rosz-
szabbul fogod 
érezni magad, mint azelıtt. Ezért újra hasz-
nálni fogod hogy jobban érezd magad, hogy 
elfelejtsd azt hogy használtad. Amikor el-
múlik a hatás, megint ugyanott tartasz, mint 
nem rég.  
Jól gondold meg, hogy mit teszel a tested-
del, mert a jövıd rajtad áll vagy bukik! 
 

STÜCK 

Változások az újságíró szakkör életében 
Kormos Szilvia tanárnı - aki eddig az újságíró 
szakkör vezetıje volt - kisbabát vár újságíró. 
Ezért február óta a vezetı Szabó Gyızı az 
Újszászi Nevelési Központ igazgatója lett. Sok 
érdekes és hasznos újítást szánt ennek a szak-
körnek. Az egyik ilyen újítás az volt hogy a 
www.unk.hu oldalon létre jött az iskola alcím 

alatt egy ilyen: Mi írtuk. Ez az újságíró szakkör 
oldala. Ha van közölnivalótok az újságíró szak-
körrel vagy ha szeretnétek ha az újságba a Di-
áktoll alcím alá megjelenjen mővetek( versetek, 
rajzotok, mesétek) akkor azt küldjétek el a 
miirtuk@unk.hu e-mail címre. Várjuk leveleite-
ket! 

Kristóf 
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Mire lehet festeni? 
Üvegfestéssel tulajdonképpen bármilyen 
üvegtárgyat lehet díszíteni: vázát, befıttes-
üveget, főszeres üvegcsét, üveggömböt (bár 
messze van a karácsony, de igazán egyedi 
karácsonyfánk lehet, ha mi magunk készít-
jük a gömböket), üvegmécsest, üvegtálat, de 
akár tükröket, tükörcsempéket is. Az üveg-
festés a mosogatást is bírja, ha a festéket a 
leírásának megfelelıen kiégetjük. 
Nagy gyakorlattal és tapasztalattal függıle-

ges felületeket is lehet oldószeres üvegfes-
tékkel festeni, de igazán könnyő dolgunk 
akkor van, ha az üveglapot vízszintes felü-
letre tudjuk fektetni. A legkönnyebb sík-
üveg lapokkal dolgozni, amelyek 2.0-ás ver-
zióját hobbiboltok árulják: az üveglap szé-
lén rézkeret fut végig, apró akasztóval. Ta-
nulásra bármilyen letisztított üveglap meg-
felel, egyetlen dologra kell figyelni, hogy 
minden zsíros szennyezıdéstıl megtisztít-
suk. Szakemberek az üvegtisztítót nem java-
solják az üvegfelület megtisztítására, így én 
azzal nem is kísérleteztem, hanem bı szap-
panos vízzel mostam le az üveget. 

Szandi 

 
 
 

 

Britney Spears 
 
Az énekesnı egy ideje hallgat, hogy minden 
szabad percét négyhónapos kisfiának, Sean 
Prestonnak szentelje, ám úgy hírlik, egy új 
album munkálatai már kilátásban vannak, 
így közeleg Britney visszatérése. A rajon-
góknak viszont addig jut elég a botrányok-
ból.  
A napokban Britney-t lencsevégre kapták: 
úgy vezette autóját, hogy bal kezében ott 
tartotta kisfiát, ahelyett, hogy az elıírások-

nak megfelelıen babaülést használt volna. 
A 24 éves énekesnı egy közleményében 
kijelentette: „Halálra rémültem, mert attól 
tartottam, hogy az agresszív lesi fotósok ve-
szélyeztetik mind a kisbabám életét, mind 
az enyémet. Ösztönösen cselekedtem, hogy 
kimentsem mindkettınket a bajból, de a 
paparazzik még 
így is a nyomunk-
ban maradtak. 
 
Barbi 

Én akkor is szeretlek! 
Szabó Nándor Zsolt verse 

Én akkor is szeretlek, ha ısszel nyíló rózsa 
virágában meg nem látod lelkem, s ha a felhı 
nap fényében nem találsz meg engem, én ak-
kor is szeretlek, ha mások azt mondják, ne 
tedd! 
De a világon akkor is te vagy a legszebb ne-
kem. S ha távol is vagy tılem, én mindig vár-
lak, mint lelkem egy távoli részét a világban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbi 
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Rejtvény 

A rejtvény kérdései a farsanghoz és a koratavaszhoz kapcsolód-
nak. 

Melyik madár a tavasz hírnöke? 
F) fecske K) gólya L) sas 

Mikor kezdıdik a nagyböjt? 
A) hamvazószerdakor B) húsvétkor C) karácsonykor 

Meddig tart a nagyböjt? 
L) farsangig H) pünkösdig R) húsvétig 

Mikor kezdıdik a csillagászati tavasz? 
Z) november 5-én S) március 21-én N) március 1-jén 

1848 tavasza kiknek a tavasza volt? 
M) királyok A) népek T) papok 

Melyik virág nyílik ki elıször az évben? 
N) hóvirág C) ibolya D) tulipán 

Mi történik a nappalokkal, tavasszal? 
P) ugyanolyanok maradnak İ) csökkennek  G) növekednek 

Olvassátok össze a válaszok betőjelét, hogy megkapjátok a megfejtést! 

Megfejtés:   
Kemiagabi 

Felelıs kiadó: Bogárné Simon Klára 
Felelıs szerkesztı: Szabó Gyızı 
Készítették: Újszászi Nevelési Központ Vörösmarty Mihály Általános Iskolája újságíró szakkör-
ének tagjai: 
Fıszerkesztı: Molnár Kristóf* Képszerkesztı: Turza Richárd* Olvasószerkesztı:Lovas Bettina, 
Kerepesi Veronika* Fotó: Makai Ádám * Lapmenedzser: Oszlányi Mercédesz * Tördelı: Rézsó 
Péter, Dobozi Bogi, Mészáros Barbara,Mihá Alexandra,Kovács Gábor. 
 
Cím: 5052 Újszász, Kossuth u.13. 

Email: miirtuk@unk.hu 

Viccek 
A nyári szünetben Móricka felmegy játszani 
Pistikékéhez, azok 10. emeleti lakásába. 
Délután hazajönnek Pistike szülei és kérde-
zik gyereküket: 
- Pistike, mit csináltatok Mórickával? 
- Versenyeztünk, hogy melyikünk mer 
messzebbre kihajolni az ablakomból. 
- És hol van Móricka? 
- Nyert. 
 
A szél a levegı azon része, amelyik siet. 
 

Tanári aranyköpések: 
Gyerekek! Van egy jó hírem. Ma nem 
írunk, nem felelünk, mert témazáró lesz. 
 
- Sanyi, te megint rossz voltál. Mondd, mi-
ért rúgtad meg Petit? 
- Tanító néni, kérem, Peti azt mondta, hogy 
az ı tanítója szebb, mint az enyém, s ezen 
összevesztünk. 
- Vagy úgy… na, most az egyszer még 
megbocsátok. 
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Nyereményszel-
vény 

 
3. Szám 


