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Dobozi György 
Drávucz Zita 
Erdei Evelin 

Farkas Adrienn 
Farkas Ildikó 
Farkas Tibor 
Gilicze Éva 

Gulyás Adrienn 
Harsányi Hanna 
Joó Norbert 

Kanálos Alexand-
ra 

Kovács Karolina 
Lázár Evelin 
Makai Dániel 
Petı Dániel 
Ráski Lajos 

Tánczos Róbert 
Tóth Virág 
Vásár Dorina 

Zvolenszki Nóra 

Barna Róbert 
Barta Zoltán Dá-

niel 
Bíró Veronika 
Bózsó Martina 
Bugyi Ivett 
Elek Sándor 
Gerhát Renáta 

Juhász Márk 
Kiss Melinda 
Kovács Ádám 
Köböl Viktória 
Makai Emese 
Mocsári Anna 

Molnár Alexandra 
Molnár Jennifer 

Nagy Mariann 
Paróczai Richárd 
Silye Vivien 
Szőcs Petra 
Tamás Zoltán 
Tóth Péter 
Vidák Jakab 
Virág Virginia 

8.a osztály 
Osztályfınök: Sándor Judit 

8.b osztály 
Osztályfınökök: Csákányi Györgyné,  

Juhászné Lengyel Mária 

Bakó Fruzsina 
Balogh Brigitta 
Bata Krisztina 
Bíró Róbert 
Bózsó László 

Busi Olga Ildikó 
Czapkó Eszter 

Eszes Barbara 
Farkas Richárd 
Gödöny Klaudia 
Kaszonyi Viktória 
Kormos Simon 
Kovács Mihály 
Palkó Dávid 

Samu Kitti 
Tóth István 

Tukacs Krisztina 
Varga Frida 
Varga Martin 
Vaskeba Dávid 

8.c osztály 
Osztályfınök: Székelyfalvi Gáborné 

Búcsúzunk a 8. osztályos tanulóinktól 
 

Gyorsan múltak el az évek, hátrahagytak sok emléket. 
Mennyi móka, kacagás, óra elıtt izgulás. 

Ó, az a sok padkoptatás, kora reggel tanulás. 
Most már vége, nincs tovább, 
mi következik majd ezután? 

Tán visszasírjuk, majd a napot, 
amikor elıször átléptük a kaput? 

Szívünkben ez mind nagy helyet kapott, 
de mennünk kell, átadjuk a botot. 
Most búcsúzunk és ballagunk már, 
Isten véled, drága iskolánk!!!!!!" 
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Pedagógus Nap 

 
Magyarországon ezt a jeles napot június elsı 

vasárnapján ünneplik. Minden országban 

más-más idıpontra esik, de mégis globális 

ünnepnek tekinthetjük. Néhány államban ez a 

nap munkaszünetté van nyilvánítva. 

Nálunk azért erre a napra esik, mert az 

UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szer-

vezet ekkor fogadta el a pedagógusi jogokról 

szóló határozatot. 1952. június 7-8-án ünne-

pelték meg Magyarországon elıször ezt a 

napot. Ekkor adták át a hazánk legjobb peda-

gógusainak járó kiváló tanítói és tanári okle-

veleket. Ezt 1993 óta a magyar kultúra nap-

ján teszik meg január 22-én. 

A pedagógusi pálya mesterség, életre szóló 

hivatás, igen komoly feladat. Nagy dologra 

vállalkoznak tanáraink, amikor a gyermeke-

ket, fiatalokat tudásra, jóságra tanítják, mi-

közben tudásukat megosztják velük és a min-

dennapokban példaként állnak elıttük. 

A következı idézet Gyergyai Alberttıl való, 

és mindent kifejez, amit egy pedagógus ad-

hat: 

„A tanári pálya minden más pályánál tága-

sabb, határtalanabb, s mint a Nílus termé-

keny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár 

nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozó-

fus, esztétikus lélekbúvár, mővész és mester-

ember egy személyben, s nemcsak tudását 

közvetíti - bár ez sem kevés - hanem példát 

ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és sze-

mez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a 

könyveken keresztül a tanításba, állandó s 

eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, 

az elvontság és tapasztalás közé.” 

 

A következı verssel és virágcsokorral isko-

lánk pedagógusait köszöntjük sok szeretettel. 

Tasnádi Varga Éva: Tanítómnak 

Szép virágcsokromnak 

köszönt minden szála, 

nem fáradtál annyit 

év közben hiába! 

Könyveim, térképem 

becsukódnak rendben, 

s megtelt füzeteim 

beszélnek helyettem. 

Hófehér lapjukon 

betők sokasodnak, 

mit nem tudtam tegnap, 

megtanulom holnap. 

Oktattál, neveltél, 

oly türelmes voltál, 

s velem együtt köszönt 

lásd az egész osztály! 

 

Lovas Betti 7.a 

 

 

 



 
 
 
 
 

Gyereknap 
Idén a Parkerdıben került megrendezésre a 
gyereknap. A gyerekek az iskolától osztá-
lyonként  gyalogoltak a parkerdei tisztásra. 9 
órakor kezdıdött a megnyitó. Ezután nem 
sokkal megkezdıdött az akadályverseny. A 
legeredményesebbek a 8. osztályosok voltak, 
ugyanis az elsı három helyezést ık érték el:  
1.helyezett a 8.a osztály 
2.helyezett a 8.c osztály  
3.helyezett a 8.b osztály 
Ebéd után mindenki nagy örömére megérke-
zett a két sztárvendég: Sebestyén Balázs és 
Vadon János. İk irányították a két csapatot 
(piros és kék) a legek vetélkedıjén. Vadon 
János a piros, Sebestyén Balázs a kék csapa-
tot segítette. A gyızelem a piros csapaté lett. 
A legek vetélkedıje után lehetett aláírást kér-
ni és közös képet készíteni a sztárvendégek-
kel. Ezek után közösen hazasétált minden 
osztály. 

                                                                                                              
Merci 
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Google Föld 

Láttad már a Földet lentrıl, a világőrbıl? Gondolom 
még nem, de most láthatod, a számítógépeden. 
A Google Föld eredetileg térkép program volt, amit a 
Keyhole cég fejlesztett ki, és 2004-ben vásárolta meg 
a Google. A program Mac OS X Tiger, Linux illetve 
Microsoft Windows 2000 és Windows XP operációs 
rendszereken fut. Internet elérés is szükséges a futta-
táshoz. 
A programban úgy látjuk a földet, mint egy virtuális 
földgömböt, de nemcsak a Földet, de az eget, és akár a 
Marsot is láthatjuk. A játék összerakja a különbözı 
mőholdképeket, és ebbıl formázza meg a Földet, a 
Marsot és az eget. A képek nem laposak, a hegyek, 
dombok 3D-ben vannak ábrázolva, sıt néhány épület 

is (pl.: a Parlament, Budavár). A játék repülıgép szi-
mulátort is tartalmaz, amelyben két gépet irányítha-
tunk, egy F-16-ost és egy Cirrus SR22-t. Bárhonnan 
fel tudunk szállni, és szintén nem csak repülıtéren 
tudunk landolni. Használ még fel képeket (amelyeket 
mi is feltölthetünk a Panoramio.com oldalon), megta-
lálható benne a városok, falvak teljes útrendszere, or-
szághatárok, megyehatárok. A többi szolgáltatás közé 
tartozik, hogy National Geographic-os földrajzi kvízt 
játszhatunk, vagy a híres tengerkutató, Jacques 
Cousteau eddig soha nem látott filmjei közül válogat-
hatunk. Ezenkívül megtalálhatjuk többek közt a ször-
fözésre legalkalmasabb területeket, a legjobb 
merülıhelyeket, sıt megnézhetjük a már felfedezett 
hajóroncsok pontos helyeit. Az idıszalag segítségével 
egy adott hely mőholdas képei között válogathatunk 
több évre visszamenıleg. 
A program TELJESEN INGYENES, letölthetı a 
http://earth.google.com/intl/hu/ oldalról. 
Röviden ennyi, de ha még többet akarsz megismerni a 
játékról, akkor ne habozz, és töltsd le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemiagabi 

Halak az iskolában 
 

A Víz Világnapja alkalmából 2009 március 23-án ün-
nepséget rendezett az Általános Iskola. E jeles napra 
hozták az akváriumot persze teljes felszereléssel 
együtt. Sügérekkel és algaevı harcsákkal. Az akvári-
umnak minden kicsi és nagy egyaránt örült. Kérünk 
titeket, hogy óvjátok és még sokáig ilyen szép marad-
hasson az iskola halai-
nak lakhelye. 
Itt van pár kép róluk: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Betti 
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Afrikai sügérek tartása 
 
A sügérek igen színpompás, sokszor érdekes testfor-
májú állatok, melyek hamar alkalmazkodnak környe-
zetükhöz. A többi halfajtól eltérı, egyik legérdekesebb 
tulajdonságuk a fejlett ivadékgondozó ösztön, mely 
legtöbbjükre jellemzı. Az ivadékok gondozásában 
vannak különbségek, megkülönböztetünk hím, nıs-
tény és vegyes gondozású családokat. 
 
A hímgondozású családokban az ívás helyének elıké-
szítésében csak az apa vesz részt, és rendszerint több-
nejő családot alkot. A több nıstény ivadékából össze-
állt családot gondozza, az ivóhelyet védi. Ha a kisha-
lak elúsznak, nem gondoskodik róluk tovább. 
A nısténygondozású családoknál az ikrázásra kisze-
melt helyet a nıstények készítik elı és védik. Egyes 
fajok az ikrákat a szájukba veszik és itt is keltetik ki 
(bölcsıszájúak). Ez eltarthat akár 2-3 hétig is, ilyenkor 
a nıstény általában nem táplálkozik. 
A vegyes gondozású családokban mindkét nem részt 
vesz az ivadékok védelmében és nevelésében, sıt akár 
etetésében is. 
 
A legtöbb sügér ragadozó, kedvelik a különbözı lárvá-
kat, kukacokat, vagy éppen a kisebb halakat, de akad 
köztük növényevı is. Párzáskor területvédık, és terri-
tóriumukat ilyenkor agresszíven védelmezik. 
 
Ezek a halak nem valók kis akváriumba, és a más ha-
lakkal való társításukat is alaposan át kell gondolni. A 
kifejlett afrikai sügérek hossza 5-35 cm közötti, de 
legtöbbjük 15-20 cm-re nı. A hímek és a nıstények 
gyakran külsı jegyeikben (szín, méret, mintázat) is 
nagy különbséget mutatnak. Viszonylag ijedıs halak, 
célszerő az akváriumban sok búvóhelyet biztosítani. 
 
Akváriumunk halai leginkább a búbos szájköltı sügé-
rekhez hasonlítanak, de elképzelhetı, hogy másik ha-
sonló sügérfajjal keveredtek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Búbos szájköltı sügér  
 
 

 
 
 
 
 
Pseudotropheus saulosi (magyar elnevezése nincs) 

 
A saulosi fajtáknál jelentıs a különbség a hím és a 
nıstény között. A hím kék színő, fekete csíkos, a nıs-
tény aranysárga. Ezek is szájköltık, az anya csak ak-
kor engedi ıket szabadon, ha kb. 1 cm nagyok. Kifej-
letten kb. 10 cm-esek, a nıstény kb. 2 cm-rel kisebb. 
Ezek növényevı fajták. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saulosi sügér nıstények 
 
Akváriumunkban találhatók még algaevı harcsák is. 
Ezek mindenevık, de bıséges rostos növényi eledelre 
szükségük van. A hímet könnyő megkülönböztetni a 
nısténytıl, mert tüskés bırkinövés van a pofája alatt. 
Éjjel mozgékonyabb, amikor már a lámpa sem ég. 
Szívószája van és sok foga, ezekkel le tudja reszelni az 
akvárium oldaláról és dekorációiról az algákat. Ha van 
elég búvóhelye, nagyon sok halfajjal együtt tud élni. 
Könnyen szaporodik, az ikrákra a hím vigyáz. 
Ne higgyük, hogy néhány ilyen hallal megoldottuk az 
akvárium tisztítási gondjait, de azért abban segítsé-
günkre lehet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algaevı harcsa 
 

 Betti 
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Lábtoll-labda 
Diákolimpia országos döntı – Zánka 

2009. V. 14-15-én rendezték a lábtoll-labda diák-
olimpia országos döntıt. A versenyen tizennégy 
iskola 106 versenyzıje vett részt, ahol izgalmas 
küzdelmek voltak. Sajnos csak 3 aranyérmet sike-
rült szereznie Újszásznak. A duplázás két ver-
senyzınek sikerült: Oszlányi Mercédesznek 
(Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász) és 
Magyarósi Marcellnek (Szabó István Általános 
Iskola Cserszegtomaj). A verseny után Balatonfü-
reden sétahajókázásra indult a csoport.  

Eredmények 
III. korcsopor 
Fiú hármas (10):  
2. Ágotai Olivér, Baláti Márton, Bábosik Ádám,  

Molnár Kristóf,  

4. Kanálos Róbert, Makula Endre, Raffael Csaba,  
8. Farkas Balázs, Farkas Martin, Tóth Tibor,  
9. Barta Martin, Köböl Vince, Nádai Martin,  

Piti Dávid,  
10. Csépány Erik, Faragó Róbert, Remecz Attila. 
Fiú egyéni (36):  
3. Kanálos Róbert,  
6. Baláti Márton. 

Leány hármas (5):  
1. Becskereki Nikolett, Oszlányi Mercédesz,  

Tőri Alexandra,  
5. Fehér Valéria, Hornyák Erzsébet,  

Kökény Georgina, Nagy Gabriella, Papp Zsuzsan-
na.  

Leány egyéni (21):  

1. Oszlányi Mercédesz,  
8. Szacskó Ágota (Kırösi Szolnok). 
IV. korcsoport 
Fiú hármas (7):  
2. Bábosik Ferenc, Kanálos Dániel, Kanálos Ferenc, 

Ráski Lajos. 
Fiú egyéni (26):  
5. Kanálos Dániel 
Leány hármas (6):  
1. Bata Krisztina, Gulyás Adrienn, Kaszonyi Viktória, 

Tóth Virág, Varga Frida,  
6. Busi Olga, Dobozi Boglárka, Harsányi Hanna. 
Leány egyéni (23):  
2. Harsányi Hanna,  
3. Tóth Virág,  
 
 

Merci és Kristóf 
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Liverpool Fc 
 

A Liverpool FC (teljes nevén Liverpool 
Football Club) egy 1892-ben alapított brit 
labdarúgóklub,  amely az  angol 
elsıosztályban szerepel. Székhelyük a liver-
pooli Anfield Stadion, 45 362 férıhellyel. A 
legsikeresebb angol csapat: 18-szoros angol 
bajnok, 7-szeres FA-kupa-gyıztes, 7-szeres 
Ligakupa-gyıztes. Az európai kupákban is 
sikeresen szerepeltek, a Bajnokok Ligája 
trófeáját ötször is megnyerték (ezzel a Liver-
pool a harmadik legsikeresebb csapat a 
"királykupában") és az UEFA-kupát, vala-
mint az európai szuperkupát is háromszor 
elhódították; ezzel a teljesítménnyel a legsi-
keresebb angol klub nemzetközi szinten is. 
A csapat 1992 óta mindig benn volt az elsı 
ötben hazája bajnokságában, kivéve 1997-
ben, mikor is a hetedik helyen végzett. Tagja 
volt a G-14 nevő konglomerátumnak, mely 
az európai elit labdarúgócsapatokat tömörí-
tette és képviselte (a Liverpoolon kívül még 
17 klub volt tag). 
A Liverpool FC a világ nyolcadik leggazda-
gabb labdarúgóklubja (2007-ben). Bár Li-
verpool városa 1990 óta nem ünnepelhetett 
angol bajnoki címet (az Everton részérıl 
sem), valamilyen trófea szinte minden évben 
vándorolt a városba a Liverpool révén, leg-
utóbb a 2006-os FA-kupa, azelıtt pedig a 
2005-ös Bajnokok Ligája és az UEFA Szu-
perkupa trófea is. 
Ahogy a Liverpool himnusza szól: „You’ll 
never walk alone” tehát sosem maradtok 
egyedül, a szurkolók a világ legmesszebb 
lévı pontjaira is elkísérik csapatukat, híresek 
kitartásukról, hően szurkolnak csapatuknak. 
Ahogy mondják, liverpoolinak lenni életér-
zés. Egy kortárs, híres játékos úgy fogalma-
zott, hogy amikor felzúgott a csapat himnu-
sza 40 000 ember torkából, kivonulás köz-
ben könnybe lábadt a szeme. Az Anfield 
hangulatát a semlegesek, de még az ellenfe-
lek is elismerik. A szurkolók a mostanában 
kissé jegelt tervek szerint a 2011–2012-es 
szezon kezdetén költözhetnek be a csapattal 

az új liverpooli szentélybe, a 73 000 férıhe-
lyesre tervezett Stanley Park Stadionba. 
 
 
Premier League 
 
18-szoros angol bajnok: 1901, 1906, 1922, 
1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 
1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 
1990 
 
További 12 alkalommal angol bajnoki 
ezüstérmes: 
 
 1899, 1910, 1969, 1974, 1975, 1978, 1985, 
1987, 1989, 1991, 2002, 2009 
 
Ligakupa (League Cup/Carling Cup): 
 
7-szeres Ligakupa-gyıztes: 1981, 1982, 
1983, 1984, 1995, 2001, 2003 
 
További 3 alkalommal Ligakupa ezüstér-
mes: 
 
 1978, 1987, 2005 
 
BEK/Bajnokok Ligája 
 
5-szörös BEK/Bajnokok ligája gyıztes: 
1977, 1978, 1981, 1984, 2005 
 
További 2 alkalommal BEK/Bajnokok 
ligája ezüstérmes:  1985, 2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Don Pepe & Ádám#9 
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FC Barcelona 

 
Az FC Barcelona Spanyolország Katalónia 
tartományának világhírő labdarúgócsapata. A 
klub a La Liga kezdetétıl megszakítás nélkül 
részt vesz a bajnoki küzdelmekben. 
 
Eredmények: 
 
 Az FC Barcelona, a 2008–2009-es szezont is 
beleértve, 34 alkalommal jutott be a spanyol 
labdarúgókupa döntıjébe. Ebbıl 25 alkalom-
mal sikerült elhódítania a trófeát, 9 ízben pe-
dig ezüstérmes lett a csapat. Ezzel a teljesít-
ménnyel jelenleg az FC Barcelona a legsike-
resebb klub a spanyol labdarúgókupában. Az 
idei szezon döntıjére 2009. május 13-án ke-
rült sor Valenciában, ahol az FC Barcelona 
ellenfele a nagy rivális Athletic Bilbao együt-
tese volt. A döntıt a Barcelona nyerte 4-1 
arányban. A legtöbb kupagyızelmet az 1920-
as és az 1950-es években aratta a csapat. A 
legnagyobb arányú gyızelmet 1922. május 
14-én aratta az FC Barcelona a Real Unión 
de Irún ellen. A Vigóban megrendezett mér-
kızést a katalán csapat nyerte meg 5:1 arány-
ban. 
 
Eredmények évek szerinti lebontás-
ban: 
 
• Kupagyıztes:  

1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 
1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 
1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 
1981, 1983, 1988, 1990, 1997 1998, 
2009 
 

• Ezüstérmes:  
1902, 1919, 1932, 1936, 1954, 1974, 
1984, 1986, 1996. 

 
 
 

Egyéb eredmények: 
 
• Bajnokok Ligája: 2 gyızelem:  
1992, 2005–06 
• UEFA-kupa: 3 gyızelem:  

1958, 1960, 1966 
• Európai Szuperkupa: 2 gyızelem:  

1992 és 1997 
• Kupagyıztesek Európa Kupája 
(KEK): 4 gyızelem:  

1979, 1982, 1989, 1997 
• Spanyol szuperkupa gyıztes: 10 gyıze-
lem:  

1948, 1952, 1953, 1984, 1992, 1993, 
1995, 1997, 2005, 2006 

• Spanyol ligakupa: 2 gyızelem:  
1983, 1986 

 
A stadion 
 
Név: Nou Camp 
Befogadó képesség: 98772 fı 

Barcelona címere: 
 
 
 
 
 
 
 
A csapat: 
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Trianoni 
békeszerzıdés 

 
Az I. világháborúban résztve-
vı vesztes országokat arra 
kötelezték, hogy hatalmas 
vagyonokat fizessenek kár-
pótlásképp és aláírjanak egy 
szerzıdést, amibe ık nem 
szólhattak bele. 
Továbbá a vesztes országok-
tól hatalmas területeket csa-
toltak el, a legtöbbet az Oszt-
rák-Magyar Monarchiától. 
1920. június 4-én írták alá a 
trianoni békeszerzıdést, 
amely során elvettek Magyar-
országtól rengeteg várost. A 
gazdag, történelmi szempontú 
városok: Kolozsvár, Arad, a 
Rákócziak Kassáját, Po-
zsonyt, valamint Temesvárt.  
Abban az évben az ország 
némán, méltóságteljesen, de 
komor daccal tüntetett az erı-

szakos béke ellen. E napon 
leállt a közlekedés, bezártak a 
boltok és üzletek. Az ország 
hatalmas gyászba vonult, te-
metés volt ez az egész ország 
számára. Egy hatalmas, büsz-
ke és gyönyörő ország komor 
temetése.  
Benárd Ákos népjólléti és 
munkaügyi miniszter, vala-
mint Drasche-Lázár Alfréd 
rendkívüli követ és meghatal-
mazott miniszter 16 óra 
30perckor írta alá a 
kikényszerített egyezményt a 
versailles-i Nagy-Trianon pa-

lotában. A két magyar képvi-
selı megjegyezte még az 
egyezmény aláírása elıtt, 
hogy ık nem fogadják el azt.  
 Több nép is részesedett a 
magyarországi területekbıl, 
közülük a baráti Lengyelor-
szág és Olaszország, valamint 
Ausztria is, aki a vesztes or-
szágok közé tartozott. A régi 
Magyarország elvesztette te-
rületének 71%-t és népessé-
gének 64%-t.  
Az új határok voltak a leg-
ellenszenvesebbek, mivel az 
eddig Magyarországhoz tarto-
zó Kárpát-medencébıl több 
nép is részesedett, valamint 
rengeteg magyar került a ha-
táron túlra, az országon kívüli 
részekre. Ez Magyarország 
egyik legsötétebb történelmi 
emléke. 

Turza Richárd 
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Interjú Vadon Jánossal 
 

2009. 05. 28-án gyereknap 
alkalmából el látogatott 
Újszász városunkba Sebes-
tyén Balázs és Vadon János. 
Mihá Alexandra és Mészáros 
Barbara meg is ragadta az 
alkalmat és feltett pár kérdést 
munkájukkal, magánéletükkel 
kapcsolatban. 
 
Milyen kötelék főz 

Újszászhoz? 
Itt lakik az édesanyám, a ke-
resztanyám és még pár távoli 

rokonom. Sőrőn járok haza, 
kb. kéthetente. 

Honnan jött a „Kalandra 
fal” címő mősorotok ötlete? 

Külföldön van egy mősor 
aminek a neve „Human Te-
ris”  onnan jött ez az ötlet. 
Ugyan úgy jött, mint az elızı 
mősorunk a „Celeb vagyok, 
ments ki innen”. 

Miért szerettek egymással 
dolgozni? 

A humor, a megértés és még 
több apróság egyezik ben-
nünk, és így jól kijövünk 
egymással. 

Szoktatok együtt bulizni 
hétköznapokon, hétvégé-
ken? 

Csak nagyon ritkán, mert 
attól, hogy barátok vagyunk, 
nem kell sülve-fıve együtt 

lenni. A baráti társaság sem 
mindig egyezik. 

Van olyan mősor, amiben 
elıre láthatólag szerepelni 
fogtok? 

Nincs, nem tervezünk ilyet. 
Egyelıre mind ketten a Da-
nubius rádióban fogunk sze-
repelni és minden erınkkel 
arra koncentrálunk. 

Milyen célból jöttetek ide? 
Székelyfalvi Gáborné hívott 
minket gyereknap alkalmá-
ból. 

Hogyan érezted magad itt? 
Nagyon jól éreztem magam 
itt, vicces volt az ügyesség-
próba és nagyon barátságo-
sak az újszásziak. 

 
Barbi és Szandi 
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Égigérı fő 
 

Magyar ifjúsági film. 
Játékidı: kb.: 90 perc. 
Korhatárra való tekintet nélkül megtekinthe-
tı. 
Szereplık: Rajz János, Fónay Márta, Hintsch 
Gyuri, Ullmann Mónika. 
Ez a vidám kis film a Paripa utca 4. lakóiról 
szól. 

Poldi bácsi, - a nyug-
díj elıtt álló parkır - 
szerint bár mindenütt 
jó de legjobb otthon, 
azért egy valami még-
is fog neki hiányozni 
„...az a szép zıd gyep” 
És ha Poldi bácsinak 
ez  a leghıbb vágya 
akkor természetes, hogy az utca apraja és 
nagyja azon fáradozik hogy megszerezze ne-
ki ezt az örömöt. 

A hazafi 
Amerikai háborús 
filmdráma. 
Játékidı: 158 perc. 
A film megtekintése 
12 éven aluliak szá-
mára csak nagykorú 
felügyelete mellett 
ajánlott. 
Fıszerepben: Mel 
Gibson. 
E film minden pilla-
nata tele van hazafi-
assággal és hőség-
gel. 

Benjamin Martin annak idején igazi harcos 

volt: kegyetlen, kiismerhetetlen, engesztelhe-
tetlen. Azonban azóta minden megváltozott: 
felesége mellett megtanulta a nyugalom sze-
retetét, és mióta özvegyen neveli gyermekeit, 
már a béke is elengedhetetlen számára. 
Az amerikai függetlenségi háború viszont 
nem kedvez neki. Az angol vöröskabátosok 
elérik az ı farmját is – ahol családjával élt – 
és felégetik azt, majd megölik az egyik fiát. 
Gabriel, a másik fia pedig nem úgy gondol-
kodik mint ı, minden áron ki akarja vívni a 
függetlenséget. 
 Miután elveszti a fiát, Gabriellel hadjáratra 
indul, hogy megbosszulja fia halálát, és meg-
védje családját, és hazáját. 

 
 

Alkonyat 
 

Mersz szeretni? Az életed 
árán is?  
Forks fölött mindig felhıs 
az ég. Bella Swan, az ér-
zékeny, zárkózott lány 
afféle önkéntes számőze-
tésre ítéli magát, amikor 
ide költözik apjához. Bel-
la alapjáraton is mágnesként vonzza a bajt, 
ezúttal azonban nem csak a "mindennapi" 
csetlések-botlások fenyegetik. 
Hanem İ... 

İ, akinek aranyszín szeme van, titokzatos, 
szeszélyes, kiszámíthatatlan, félelmet keltı és 
biztonságot sugárzó. İ, akit Edwardnak hív-
nak, mint valami ódivatú regény hısét. İ, aki 
megmenti az életét. İ, aki mégis a legna-
gyobb veszélyt jelenti Bella számára. Az in-
dián rezervátumban furcsa, félelmetes mesék 
keringenek. És egy nap a legenda megeleve-
nedik... 
Twilight - A földkerekségen mostantól az 
Alkonyat a szerelem napszaka! 
 

Barbi 
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Need for Speed 
Prostreet 

 
E számunkban két játé-
kot is ajánlok nektek. 
Az elsı a Need for 
Speed Prosteet az EA-
tól, másodikról pedig 
majd késıbb beszélek. 
Nos, hát kezdjük! Az 

NFS szériával gondolom már mindenki ját-
szott (NFS Undengrund, NFS Most Wanted 
stb.), vagy ha nem, legalább hallott róla. A 
Prostreet (mint az összes NFS) egy autóver-
senyes játék melyben, öt ágazatban kell baj-

noknak lennünk: gyorsulás, drift, csúcssebes-
ség, verseny, illetve showdown. Történet is 
lenne bár ez elhanyagolható. Ugyanakkor 
hatalmas fejlıdés is található korábbi részek-
hez képest pl.: a kocsikat össze tudjuk törni, 
elég szép a grafika, új játékmódok és az érde-
kes online módok (amely rendkívül gazdag) 
is. Vannak persze a játéknak gyengeségei is 
pl.: steril pályák (azért mert nem annyira élet-
képesek), vagy hogy, nehéz ráérezni a kocsik 
irányítására. 
Nos, egy szónak is száz a vége jó játék, gaz-
dag játékmódokban és… és végül is én nem 
vagyok kritikus, de biztos sokaknak tetszeni 
fog, próbáljátok ki.                       Kemiagabi 

FIFA 09 
 

Sziasztok! Itt a második 
játék, amit ajánlok nektek 
(bár már nem hiszem, hogy 
van olyan gyerek aki nem 
játszott vele, ez persze in-
kább a fiúknak szól). Azt 
mindenki tudja mi a FIFA: 
fociszimulátor. Idénre eb-
ben a játékban is megjelen-

nek az újítások: szebb grafika, felismerhe-
tıbb játékosok, életszerőbb játék, több ani-

máció stb. A játék hiányosságait  nem na-
gyon kell firtatnom (bár a közönséget igazán 
megcsinálhatták volna). A játékmódokban 
nincs nagy változás csak az, hogy a „Légy 
profi idény” egy helyett már négy évbıl áll. 
Többféle játékmód van: Légy profi, bajnok-
ság, Manager mód, gyakorlás, kezdırúgás 
stb. Továbbá még ki kell emelnem, hogy a 
játék teljesen magyar (A kommentártól kezd-
ve a feliratokig MINDEN). Újítás még, az 
hogy saját taktikáinkat is bevethetjük a pá-
lyán. Remélem sokaknak tetszik a játék, mert 
nekem is tetszik nagyon. 

Kemiagabi 

 
 
 

Balatoni nyaralás 
 
! Ó! IÓ! CIÓ! ÁCIÓ! KÁCIÓ! AKÁCIÓ! 
VAKÁCIÓ! Írhatjuk fel hamarosan a táblá-
ra. De vajon hova menjünk nyaralni? Ez a 
nagy kérdés, és itt a válasz. 
Sokaknak nincs elég pénzük, hogy család-
jukkal külföldre menjenek nyaralni. De 
nemcsak külföldön van víz! Mint, minden-
ki tudja a Balatont úgy is hívják, hogy „a 
magyar tenger”. Bár nem tenger, azért itt is 

lehet üdülni. Maga a Balaton nagy, és ren-
geteg strand van mellette, ahol lehet úszni, 
csúszdázni stb. Nem beszélve az úszásról 
is. Minden sportkedvelınek ajánlom az 
úszást, mert szerintem ez az egyik legjobb 
vízi sportág valamennyi közül. Jó üdülı-
hely például Siófok, Keszthely, 
Balatonfőzfı, Balatonalmádi. Ezekben a 
városokban nemcsak fürdeni, hanem kirán-
dulni is érdemes. El lehet menni várat néz-
ni pl. Sirokra. A Balaton nemcsak fürdésrıl 
szól, hanem a természetrıl is, hiszen szép 
kezdve a halaktól a hattyúkig. Mindeneset-
re ha itthon nyaraltok, akkor menjetek a 
Balatonra! 

Kemiagabi 
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Nyáron Vigyázz a bırödre! 
 

A barna bır a legtöbb ember számára vonzó 

jelenség, ám sokszor csak késın eszmélünk 

rá, hogy az ész nélküli napozásért bizony 

nagy árat kell fizetni. Bırünk ugyanis a túl-

zott mértékő napirritációra kellemetlen és 

nem egyszer fájdalmas elváltozásokkal reagál 

(pl. leégéssel, allergiával, rosszabb esetben 

rákos elváltozás kialakulásával). A nyári koz-

metikumok közül, könnyő használata miatt, 

leginkább a naptej és a napvédı krém örvend 

nagy népszerőségnek. Ennek ellenére sokan 

nem tudják, hogy nemcsak a napozás külön-

bözı fázisaihoz szükséges eltérı faktorszámú 

készítmény, de a különféle bırtípusoknak 

megfelelıen is más-más erısségőt kell vá-

lasztanunk. A nagyon világos bırtıl kezdı-

dıen a faktorszám 20-25-rıl fokozatosan 

csökkenthetı. A fényvédı készítmények ha-

tóanyagai felfogják a nap káros sugarait, ha-

tásukat kihasználva a napozással töltött idı-

tartam meghosszabbítható. 

Jótanácsok napozóknak 
• Vásárláskor nézzük meg, nem járt-e le 

a napozószer, kozmetikum szavatossá-

ga. Az ilyen ugyanis még testápolónak 

sem jó.  

• A napozás során tartsuk meg a fokoza-

tosságot.  

• Napozás elıtt az összes kozmetikumot, 

parfümöt távolítsuk el bırünkrıl.  

• Nyáron különösen érvényes, hogy 

használjunk 100%ban természetes 

anyagokból készült kozmetikumokat.  

• Délelıtt 11 és délután 3 óra között le-

hetıleg kerüljük a direkt napfényt, ár-

nyékban is legyünk óvatosak. 

• A szemünket UV-filteres napszem-

üveggel, fejünket világos színő vászon-

sapkával, szalmakalappal védjük!  

 

Szandi 

 
 
 
 

 

A decupage technika titkai 
(ejtsd dekopázs) 

 

Mi is az a decupage? 

A decupage egy 

olyan szalvétatechni-

ka amellyel tárgyai-

dat díszítheted, képe-

ket készíthetsz. 

Szükséged lesz: szal-

vétára, ollóra, 

decupage ragasztóra 

(a hobbiboltokban lehet vásárolni), és egy 

olyan felületre amit díszítesz, ami lehet fa, 

cserép gipsz, papír, és mőanyag. 

Hogyan kezdj hozzá?  

Elıször is válassz egy szép szalvétát, azután 

távolítsd el róla a fölösleges rétegeket, csak 

az maradjon amin a minta van. Hogyha ki 

szeretnél vágni valamit a szalvétából akkor 

ezt az elıtt tedd hogy levetted róla a rétege-

ket, mert ha késıbb csinálod könnyen elsza-

kadhat. A felületet amire szeretnél ragasztani 

egy vastag ecsettel vékonyan kend be a 

decupage ragasztóval, majd simítsd rá a szal-

vétát. Fontos hogy gyorsan csináld mert ha 

megszárad akkor nem ragad. Amikor ez kész 

van az egészet kend le a ragasztóval, így nem 

jön le, és szépen csillog. 

Hogy még szebb legyen a kép, díszítheted 

kagylóval, mozaiklapokkal, és bármivel ami 

eszedbe jut. 

 

Kerepesi Veronika 

Mi Írtuk, 2009. június Az oldalt szerkesztette: Kemiagabi és Ricsi 12. oldal 

 

 

 

 

 



Mi Írtuk, 2009. június Az oldalt szerkesztette:Vera és Bogi 13. oldal 

 
 
 

 
 
 
 
 

Szabó Nándor:  
Gyönyörő ruhát visel a természet… 

 
Gyönyörő ruhát visel a természet mindenütt, 

A nap száz irányba szertesüt odakünn, 
A fákon, az utcán zöld levelek díszlenek, 
A nyárnál szebb idıt nem is képzelhetsz. 

 
Idınként hősít egy-egy nyári zápor, 

De ami a legjobb, hogy soha nem fázom, 
Bárhova is tekintesz a világban, 
Mindenütt csak ezernyi virág van. 

 
A nyár egy csodaszép évszak tele szépséggel, 
Más aligha méltó a vele való versenyzésre, 

A természet kiteljesedik, 
Az éltetı fény megsokasodik. 

 

A madarak emelik a természetet, 
Énekükkel hangversenyt is rendeznek, 

Vigyázz a természetre nagyon, 
Hogy lehessen még sok szép nyarunk. 

 
Don Pepe & Ádám#9 

 

Levél az újságnak 
 

Kedves gyerekek! Örömmel láttuk, hogy egy 
diák végre írt véleményt az újságról, érdek-
lıdve olvastuk levelét! Az üzenet lényege az 
volt, hogy az újság ára jó, mert mindig írunk 
újdonságot, de kevés az olyan dolog, ami 
tényleg a mi iskolánkról szól, ugyanis ez az 
újság nem a nagyvilágról, hanem az iskoláról 
kéne, hogy szóljon.  
Levelét olvasva úgy döntöttünk, hogy vála-
szunkat az újság hasábjain keresztül írjuk 
meg.  
Kedves diáktársunk!  
Belátjuk, tényleg írhatnánk többet az iskolai 
dolgokról. Ezután még jobban figyelünk, ar-
ra, hogy minél több érdekességgel szolgál-
junk az iskoláról, bár a szándékunk eddig is 
az volt: a legjobbat és a legtöbbet adni az ol-
vasóknak.  
Mindent azonban nem tudunk belerakni az 
újságba, viszont nem tudjuk Ti mit  szeretné-
tek olvasni. Ezért kérjük, hogy ha valamit 
szívesen olvasnátok az újságban, akkor azt 

írjátok meg nekünk e-maliban a: 
miirtuk@unk.hu-ra vagy szóljatok az újság-
íróknak.  
Ha van kedvetek, gyertek közénk! Szívesen 
várunk minden érdeklıdıt az újságíró csapat-
ba. 
 

Újságírók 

 



Felelıs kiadó: Bogárné Simon Klára 
Felelıs szerkesztı: Szabó Gyızı 
Készítették: Újszászi Nevelési Központ ,Vörösmarty Mihály Általános Iskola újságíró szakkörének 
tagjai: 
A szerkesztı társaság: Molnár Kristóf ”Kristóf”, Turza Richárd, Lovas Bettina ”Betti”, Kerepesi 
Veronika ”Vera”, Makai Ádám ”Ádám#9”, Oszlányi Mercédesz ”Merci”, Rézsó Péter ”Don Pepe”, 
Mihá Alexandra ”Szandi”, Dobozi Bogi ”Stück”, Mészáros Barbara ”Barbi”, Kovács Gábor 
”KemiaGabi”.  Cím: 5052 Újszász, Kossuth u.13.  Email: miirtuk@unk.hu 

Nyereményszelvény 

 
5. Szám 
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Rejtvény 
Minden sorban karikázd be a helyes választ, majd ol-
vasd össze a betőket és megkapod a megfejtést. 
 
Mikor kezdıdik a csillagászati nyár? 

Z: június 1.   A: május 31.   V: június 22. 
 
Mikor van anyák napja? 

A: május elsı vasárnapja   B: május 1.   T: május 15. 
 
Melyik horoszkóp tart 05.21.- 06.21-ig? 

T: bika   K: ikrek   E: rák 
 
Hány hét van egy évben? 

É: 50   O: 47   Á: 52 
 

Húsvét után hányadik napon van pünkösd? 

C: 50   L: 70   H: 60 
 
Melyik csillagjegy következik az ikrek után? 

F: halak   D: bika   I: rák 
 
Hány napos június? 

Ú: 31   Ó: 30   C: 29 
 

Megfejtés: ............................................ 
Kerepesi Veronika 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Miért kell óvatosan kinyitni a Nemzeti Sportot? 

-? 
- Hogy ki ne essen a Fradi. 

 
Melyik a magyar nemzeti sportág? 

-?  
- A háromtusa. 
- Az meg mi?  
- Futás a kocsmába, súlyemelés, talajgyakor-
lat. 

 
- Tegyétek a fejeteket a vízbe, és számoljatok 
háromig - mondja az úszómester az elsı úszólec-
kén. 
- Én csak egyig tudtam számolni - vallja be Peti. 
- Miért? 
- Mert utána belement a számba a víz... 
 
Focista mondja a haverjának: 
- Láttad a legutóbbi meccsünket? Lıttem két gyö-
nyörő gólt! 
- Nem láttam. És mennyi lett a végeredmény? 
- 1:1. 

Mi a legkedveltebb téli sport? 
- ??? 
- A hosszú-távfőtés. 

 
Egy férfi sántikál az utcán, szembejön egy barát-
ja: 
- Hát veled mi történt? 
- Csak egy kis futball-sérülés. 
- Nem is tudtam, hogy focizol. 
- Á, dehogy!Tegnap meccset néztem és belerúg-
tam a tévébe. 
 
Mit csinál a haldokló focista? 

- Az utolsókat rúgja. 
 
Szeretem az extrém sportokat, mert közben ren-
geteg új barátot ismerek meg: mentısöket, 
balesetiseket, gyógytornászokat és kedves embe-
reket, akik kihívták a mentıket!!! 
 
David Beckham-et megkérik, hogy számoljon el 
13-ig. Beckham számol: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13.  
- Dehát a tizenegyest kihagytad! 
- Azt mindig kihagyom. 

Stück 

 


