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Az október 23-ai ünnepség 

 
Idén is megemlékeztünk az 1956. október 23-ai forradalom évfordulójáról. Az ünnepség ok-

tóber 22-én csütörtökön az első órában került megrendezésre, amelyen jelen volt a felső tagozat, 

a negyedikesek és a harmadikból néhány tanuló. 

A műsorvezető Rézsó Péter a diákönkormányzat elnöke volt. Az ünnepség a zászlóbevitellel 

kezdődött, majd az énekkarosok elénekelték a Himnuszt. Az ünnepi műsorról a nem rég megala-

kult diákszínpadosok gondoskodtak. Nagyon színvonalas előadást láthattunk, amelyet Székely-

falvi Gáborné Katika néni tanított be.  

Ezt követően Bogárné Simon Klára igazgatónő mondta el ünnepi beszédét, melyben kisgye-

rekek naplóbejegyzéseiből tudtuk meg, hogy mi is történt a forradalom napjaiban. Az ünnepség 

a Szózattal és a zászlókivitellel fejeződött be. Végül a gyerekek osztályfőnökeik kíséretében 

visszamentek az iskolába, és folytatódtak az órák. 
Vera 

Korhű kép a forradalom napjaiból 

A diákszínpad megemlékezése 

A közönség 

Klárika néni ünnepi beszéde 

2009.  

november 

1.szám 

70 Ft 
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Forradalom a szabadságért 

Mind tudjuk, mit ünneplünk október 23-án. Az 1956-os forradalom és szabadságharcot. De 

mi is történt valójában 1956-ban? 

  1956-ban az országban egyre nőtt az elégedetlenség. Október elején a magyarországi egyete-

meken már sorra fogalmazták követeléseiket a változást akaró diákok. A legaktívabbak a Mű-

szaki Egyetem hallgatói voltak. Október 22-ei éjszakai gyűlésükön pontokba szedett követelé-

seik között az alábbiak voltak a legfontosabbak: 

    ♦a szovjet csapatok kivonása, 

    ♦új kormány alakítása Nagy Imre vezetésével, 

    ♦Rákosi és társai bíróság elé állítása, 

    ♦általános, egyenlő és titkos választások, 

    ♦új gazdaságpolitika, 

    ♦a munkásság létminimumának megállapítása, 

    ♦március 15-e nemzeti ünneppé nyilvánítása. 

Arról is határoztak, hogy október 23-án békés felvonulást rendeznek követeléseik alátámasz-

tására. A felvonulást végül is engedélyezte a belügyminisztérium. Az egyetemi ifjúság először 

a pesti Petőfi-szoborhoz, majd Budára, Bem szobra elé vonult, ahol felolvasták követeléseiket. 

Innen a tömeg a főváros lakóival kiegészülve a Parlament elé ment, ahol a mintegy 200 ezer 

főnyi sokaság követelésére Nagy Imre mondott beszédet. A tömeg jelentős része ezután a Ma-

gyar Rádió elé vonult, mert azt akarta elérni, hogy követeléseiket a rádióban beolvassák. 

Az elégedetlenség egyre fokozódott, az épületben tartózkodó ÁVH-őrség és a tömeg között 

fegyveres harc tört ki, megkezdődött a Rádió ostroma. A tüntetőkhöz a munkáskerületek fia-

taljai nagy számban csatlakoztak és ledöntötték a városligeti 10 méter magas Sztálin-szobrot. 

A Rádió épületét hajnalra elfoglalták a felkelők. Október 24-én Nagy Imre lett a miniszterel-

nök, ugyanakkor a szovjet csapatok bevonultak a fővárosba. A zömében munkásfiatalokból 

álló fegyveres csoportok felvették velük a harcot. A tömegek október 25-én a Parlament elé 

mentek tüntetni, ahol sortűz fogadta őket. 

Október 27-én Nagy Imre új kormányt alakított, október 28-án bejelentették a tűzszünetet és 

feloszlatták az ÁVH-t. Másnap megkezdődött a szovjet csapatok kivonása Budapestről. 

Az egész országon végigsöprő megmozdulásokat csak a szovjet csapatok közreműködésével 

tudták később elfojtani, amelyek november 4-én hajnalban indítottak koncentrált támadást Ma-

gyarország ellen. A hősiesen küzdő forradalmi erők ellenállását a hatalmas túlerő hamarosan 

megtörte. 

A forradalmi kísérletet – amelyben országszerte közel 2700 személy halt meg – véres meg-

torlás követte, amelynek 229 ember esett áldozatul. Sok ezren kerültek börtönbe és több, mint 

200 000 honpolgár kényszerült arra, hogy elhagyja az  országot. 

1958. június 16-án Nagy Imrét többi társával, köztük 

Maléter Pál honvédelmi miniszterrel együtt kivégez-

ték. 

1989-ben ezen a napon kiáltották ki Magyarországon 

a köztársaságot. 

 A szabadságharc hőseinek áldozata példaképként áll 

valamennyiünk számára. 
Kemiagabi 

Elfoglalt tank és tömeg a pesti utcán 
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Október 6. - Az aradi vértanúk emléknapja 

 
1849. október 6-án az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pes-

ten kivégezték gr. Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Ugyanezen a napon a szabad-

ságharc 12 tábornoka (Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Ká-

roly, Lahner György, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schwei-

del József, Török Ignác és Vécsey Károly) és egy főtisztje (Lázár Vilmos ezredes) szenvedett vértanú-

halált Aradon.  

A magyar népmese napja 

Benedek Elek meseíró születésnapján, szeptember 30-án a mesék hagyomá-

nyát ápolják szerte az országban. 

Ezt a napot ugyanis a Magyar Olvasótársaság a nagy meseíró, Benedek Elek 

iránti tisztelgésként a népmese napjának nyilvánította. 

E napon az ország számos könyvtárában felelevenítik a mesemondás ősi művé-

szetét, megemlékeznek mesemondóinkról, mesegyűjtőinkről és népmesékkel össze-

függő programokat ajánlanak a gyermekek és felnőttek figyelmébe. 

A 2005-ben elindult kezdeményezés oka az volt, hogy bebizonyosodott: manapság sajnos nincs divatja a 

népmeséknek, a rajzfilmesített változatok, vagy a DVD-n megvásárolható történetek keresettebbek, mint a 

könyvesboltok polcain sorakozó mesekönyvek. 

Az igazság sajnos az, hogy elfelejtettünk mesélni. Pedig a XX. század közepéig a mesemondás – igaz első-

sorban faluhelyen – mindennapos volt. A felgyorsult életritmus, a televízió azonban napjainkból kiszorította a 

meséket. 

Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, melyben ott lapulnak a népmesék is. Ezek a törté-

netek ugyanis élni tanítanak, meg tudják mutatni, hol a helyünk a világban, hogyan tegyünk különbséget a jó és 

a rossz között, hogyan lehet a konfliktusokat megoldani. 

Gróf Batthyány Lajost 1870. június 9-én temethették el nyilvános 

tiszteletadással, majd 1874. május 26-án helyezték el a Kerepesi 

temető mauzóleumában. Kivégzésének helyén 1926-ban avatták 

fel az örökmécsest. A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi 

esett áldozatul, és számosan kényszerültek hosszú évekre belső 

vagy külső emigrációba. AZ ARADI VÉRTANÚK KIVÉGZÉ-

SÉNEK NAPJÁT 2001-ben  NEMZETI GYÁSZNAPPÁ nyilvá-

nították. 

Don Pepe 

De nemcsak látni tanítanak a magyar mesék, 

hanem szólni is: fölfrissítik, megújítják nyelvünket, 

szókincsünket. Épp ezért a meséket valójában nem az 

tartja életben, hogy könyvben kiadják vagy megfil-

mesítik.  

A mesét az élteti, hogy mondják. 

      Bogi 

Az aradi tizenhárom 
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Vetélkedő október 6-a tiszteletére 
 

Iskolánk ebben a tanévben is megemlékezést tartott az aradi 13 tiszteletére. Idén Siska Csilla tanár néni vezeté-

sével internetes vetélkedőn vehettünk részt, melynek megrendezésére október 6-án délután került sor az iskolá-

ban. Az osztályok tanulóinak egy feladatlapot kellett önállóan kitölteni, melyhez internetes segítséget is fel-

használtak a diákok, linkről linkre ugrálva kellett begyűjteni a hiányzó információkat. A feladatok közt akadt 

hiányos idézet, amelyet ki kellett egészíteni, volt olyan, mely a tábornokok életrajzi adataihoz kapcsolódott, 

illetve irodalmi idézetekhez tartozó kérdések is megtornáztatták a versenyzők agyát. A megmérettetésen fontos 

volt a gyorsaság, és emellett a feladatok pontos, alapos megoldása. A versenyfeladatokat Csilla tanár néni javít-

ja, a jutalom pedig elmondása szerint meglepetés lesz a tanulók számára. 

Gabica és Kristóf 

 Aradi vértanúk 

  emlékverseny 

 
Részt vett: 65 fő 

5.o.: 12 fő 

6.o.: 24 fő 

7.o.: 19 fő 

8.o.: 10 fő 

Helyezettek 

 

5.o 
1. Medgyes Norbert (5.b) 18p  27perc 

2. Kovács Patrik (5.a) 18p  31perc 

3. Remecz Attila (5.a) 16p  29perc 

 

6.o 
1. Szabó Attila (6.a) 18p  14perc 

1. Vágó Csaba (6.a) 18p  14perc 

2. Mucza Szilvia (6.a) 18p  15perc 

3. Vásár Dominika (6.a) 18p  17perc 

7.o 
1. Oszlányi Mercédesz (7.c) 18p 17perc 

2. Molnár Kristóf (7.c) 18p 19perc 

3. Farkas Kinga Andrea (7.a) 18p 22perc 

 

8.o 
1. Kovács Gabriella (8.b) 18p 12perc 

2. Fodor Gergely (8.c) 17p 12perc 

3. Menkó Attila (8.a) 16p 12perc 

 

Különdíj (leggyorsabbnak) 

Dombai Donát (8.b) 15p 9perc 

       Merci és Kristóf  

A helyezettek csoportja 
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Pályaválasztási kiállítás 
 

2009. október 20-án került megrendezésre a pályaválasztási kiállítás a Széchenyi István Gim-

názium sportcsarnokában. Zömében Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve az Észak-Alföldi 

Régió középiskolái és tanintézményei képviseltették magukat.  

Az idelátogató tanulóknak lehetőségük nyílt kipróbálni a különféle szakmákat, dolgozhattak 

famarógéppel, kisminkelhették egymást, süthettek mézeskalácsot, palacsintát, irányíthattak 

robotot, kipróbálhatták a repülő szimulátort, és rengeteg tájékoztató anyagot gyűjthettek be a 

különféle intézményekről. Képzett elsősegélynyújtók bemutatót tartottak, hogyan lehet vész-

helyzetben emberéletet menteni. A szemfüles kérdőívező tanulók tombolahúzáson is részt ve-

hettek, jutalmuk ajándékcsomag volt. A nézelődő diákoknak táncbemutatót tartottak, ami fel-

keltette mindenki figyelmét.  

A tanulóknak sok idejük volt, hogy mindegyik iskola kiállítását figyelmesen végignézhessék. 

Iskolánk nyolcadikos diákjai még a kiállítás vége előtt elindultak vissza Újszászra. 
 

Turza Richárd és Kemiagabi 

Hulladékgyűjtés 2009 
 

Ebben az évben is sok papír- és fémhulladék került a fémkonténerekbe. A 

gyűjtésért szeptemberben minden évben az osztályok kapják a pénzt. Ez 

természetesen most is így van. Sok más iskolában is szerveznek ilyenkor 

hulladékgyűjtést. A fémeket vaskohókban összeolvasztják, és új használati 

tárgyakat készítenek belőlük. A papírt összepréselik, és újrahasznosítják 

rajzlapként/újságpapírként. 

Amire mindenki kíváncsi; az eredmények: 

Betti 

Fodrászkodás, kozmetikai kezelés és névjegy-

kártya készítés a pályaválasztási kiállításon  

osztály papír hullá vas lemez alum. s.réz össz. 

5.a 907 271 146 94 1 0 1419 

5.b 668 10 69 138 0 0 885 

6.a 1813 30 256 280 16 0 2395 

6.b 320 20 63 139 0 0 542 

7.a 1212 200 29 114 0 0 1555 

7.b 276 44 24 92 0 0 436 

7.c 643 0 305 256 0 0 1204 

8.a 1137 161 0 133 0 0 1431 

8.b 579 70 0 120 0 0 769 

8.c 1157 8 135 336 11 0 1647 
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A zene világnapja 
A zene világnapját 1975 óta ünnepeljük október 1-jén. Ez a nap a művészet legnagyobb alak-

jaira emlékeztet, segíti a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerését.  

Az újszászi gimnáziumban ebben az évben is megemlékeztek erről a jeles napról. Számos elő-

adást láthattak a rendezvény résztvevői. A műsorban szerepeltek az óvodások, az alsó és felső 

tagozatos diákok, valamint a gimnázium tanulói. Minden osztályból három fő vehetett részt az 

ünnepségen.  

Ez az év Haydn és Händel év. Az iskola énekkara ennek megemlékezésére adta elő műsorát. 

Számos hangszeres produkciót is láthattunk.     
              Vera 

A citera 
A citeraoktatás az iskolánkban tavaly ősszel indult. Szépszámmal jelentkeztek a 

diákok, és évvégére ez a szám bővült. Ez valószínűleg a jó  hangulatnak is kö-

szönhető. Az idén hivatalosan  jelentkezett diákok: Mucza Szilvia Zsuzsanna, Fe-

hér Valéria, Hornyák Erzsébet, Kaló Rózsa, Kaló Alexandra és én, Lázár Balázs.  

A citeraszakkört az a Kovács Dávid vezeti, aki ebben a „szakmában” már profi-

nak mondható.   

A citera, vagy más néven asztali tambura valaha 

közösségi szórakozás volt. Mivel nem túl bonyo-

lult hangszer, legtöbben saját maguk készítették, 

vagy egy-egy ügyesebb készítő látta el a környe-

zetét citerákkal. A hangokat viszonylag nem ne-

héz  megszólaltatni, sőt a rajta való játszást is 

gyorsan el lehet sajátítani.  

Kínában már Kr.előtti 1100-ban említik e hangszer nevét. 

Magyarországon az Alföldön a legelterjedtebb. A legy-

gyakrabban használt, a vályúcitera, ami a belső -

ázsiaiakkal mutat rokonságot. A kínai nagyobb citerákon 

25, a kisebbeken 5-7 húr van. Az egyik oldalon a húrtartó 

szegek kapnak helyet, a citera másik végén a húrok feszí-

tését szolgáló kulcsok találhatók.  

A citeraoktatás (remélhetőleg) jövőre is folytatódni fog, 

és ha kedvet kaptatok egy (egyszerű) hangszeren játszani, 

akkor a következő évben nyugodtan jelentkezhettek. Ter-

mészetesen az, aki nagyon érdeklődik a citera után, azt 

szívesen várjuk az óráinkon.  
Lázár Balázs  

A hangszer 

http://www.szentesinfo.hu/cd/pengetocd/citera/02.htm
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Harkányban jártunk 

Szervezés és utazás  
Iskolánk egy sikeres pályázat megnyerését követően úgy döntött, hogy né-

hány szerencsés diák számára 1 hét „utónyaralást” biztosít Harkányba.  

A jó tanulmányi eredménnyel rendelkező hátrányos helyzetű tanulók és a DÖK tagjai közül választották ki a 46 főt. 

Innen Újszászról indultunk Harkányba október 12-én reggel, s a hazaérkezésünk október 18-án volt várható. Min-

denki nagyon várta, hogy megérkezzünk. Útközben beszélgettünk, zenét hallgattunk, kártyáztunk, ettünk és ittunk. 

Amikor végre odaértünk, esett az eső és állt mindenhol a sár, ám ez sem tudta lelombozni a hangulatot. A szállásunk 

2 emeletes, gyönyörű épület volt, hatalmas mozgási területtel. 

Program 

Rengeteg programot szerveztek nekünk tanáraink, sajnos azonban át kellett rendezni, 

amikor megérkeztünk, mert rossz volt az idő, de így is jól éreztük magunkat. Programok 

között volt a drávai hajózás, a Harkányi Gyógyfürdő, a lovaspark, a pécsi sétálás, a szín-

ház és a mozi. Annyi klassz dolog volt, hogy párra már nem is emlékszem. A szoros 

napirend miatt sajnálatos módon korán kellett kelni. A másik probléma pedig a kevés idő 

volt, ami nem hagyta, hogy sokáig focizzunk kint a szabadban. 

Időjárás  

A programok legfőbb befolyásolója az időjárás volt, ami a hét elején 

nagyon csapadékosra és sarasra sikeredett, a hét végére azonban már 

egyre kedvezőbbé vált. Emiatt is változott meg a tevékenységek idő-

pontja. Az utolsó napokon már többször is kimentünk focizni, mivel 

napos idő volt. Csodálkoztunk is, mikor Villányban voltunk, hogy 

Újszászon szakad az eső, miközben ott meleg van. Egyszóval elle-

nünk játszott az időjárás, de így is jó volt a kedvünk.   

Az éjszakák Együtt a csapat 

Szállásunk 

Meg kell említenem Tóth Gábor tanár urat, ugyanis a társaság fele miatta aludt el. A magyarázat egyszerű (ne gon-

doljon itt senki altatódalokra), aki nem aludt, és fecsegett, vagy járkált, az beállt fekvőtámaszozni, illetve egyéb tor-

nagyakorlatokat végezni. Valaki pár nap után már maga ment a tanár úrhoz gyakorlatokat végezni.   

Étkezés 

Az étkezések lent az ebédlőben történtek, és a falatok „milyensége” ízléstől függött. Sok finom fogás akadt, amire 

nem lehet panaszkodni, azonban volt pár étek, ami nem ízlett a diákoknak. A „szakácsnők” készítettek nekünk rán-

tott húst, pörköltet, rántott sajtot, sült csirkecombot, bablevest, szilvás gombócot és sok más finomságot.  

Tanulmányi kirándulás 
Rengeteget tanultunk a környékről földrajzi, néprajzi, irodalmi, biológiai és történelmi szempontból.  

Földrajzilag a hegyekről, a Dráváról, a síkságokról sokat beszéltek nekünk. Néprajzilag az Ormánságról tanultunk, 

amit a népi viselet alapján határoltunk be. Irodalomból az egyik híres íróról, Kodolányi Jánosról, jártunk is a Vajsz-

lói házánál. Biológiai szempontból az állatállományról beszéltek nekünk, a Drávában élő halakról, a vízparti mada-

rakról és láttuk az arany, ezüst és bronz helyezett szarvasagancsokat. Történelmileg a Siklósi várról tudtunk meg sok 

mindent, láttuk a várbörtönt és egyéb érdekes kiállításokat.       

Összegzés 

Rengeteg dolgot megtudtunk az itteni életről és szokásokról. Sok minden ellene volt, de mi így is örültünk a hosszú 

utazásnak. Mindenki örülne, ha lenne újra egy ilyen lehetőség az iskolában. 

 Turza Richárd 
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Hogyan telt a nyár??? 

Megkérdeztük iskolánk néhány pedagógusától, milyen élményeik vannak a nyárral kapcsolato-

san, illetve hogyan teltek a szabadság napjai. 

Tóth Gábor tanár úr: 
 - Mi a legjobb nyári élménye? 

 - A Nemzetközi Lábtoll-labda verseny programjai. 

 - Mit csinált még a nyáron? 

 - Piacoltam, és az otthoni házimunkában is részt vettem. 

  Lábtoll edzésekre jártam, és strandoltam. 

 - Hol volt nyaralni? 

 - Sajnos sehol. 

 - Mivel töltötte unalmas napjait? 

 - Sok pihenéssel, TV nézéssel, valamint kocsikázással. 

 - Köszönjük szépen. 

Pap Szilvia tanárnő: 

 
- Mi a legjobb nyári élménye? 

- Külföldön jártam a baráti körömmel, az erdélyi 

Gyimesfelsőlokon töltöttünk el 1 hetet, ahol csángó 

fesztiválon múlattuk az időt. Rengeteg új tánclépést 

tanultunk, és sokat kirándultunk a környező hegyek-

ben. Mindez óriási élményt jelentett számomra. 

 

- Mit csinált még a nyáron? 

- Lakást újítottunk fel, néptáncra jártam, a barátaim-

mal esténként nyársaltunk, főztünk. 

 

- Hol volt nyaralni? 

- Erdélyben jártam, itthon pedig kirándulni voltunk 

Sirokon, Esztergomban és Egerben. 

 

- Mivel töltötte unalmas napjait? 

- Takarítottam, kutyát sétáltattam, vagy a barátnőim-

mel ültünk össze beszélgetni, mozizni. 

- Köszönjük szépen. 

Kecskés László tanár úr: 

 
- Mi a legjobb nyári élménye? 

- A szabadság, pihenés és a nyugalom. 

 

- Mit csinált még a nyáron? 

- Tanulgattam, nyaraltam és próbáltam rávenni magam a 

munkára. 

 

- Hol volt nyaralni? 

- Velencén, Tiszafüreden és a Balatonon. 

 

- Mivel töltötte unalmas napjait? 

- A barátaimmal, a kutyámmal foglalkoztam, és a számító-

gépes tudásom továbbfejlesztésével. 

 

- Köszönjük szépen. 

Turcsányi Ferenc tanár úr: 

 
- Mi a legjobb nyári élménye? 

- A legjobb nyári élményem a 14. Hungarian  Open lábtoll-labda verseny. 

 

- Mit csinált még a nyáron? 

- Rengeteget utaztam, elkísértem az iskola diákjait Lengyelországba, a Bala-

tonnál is voltam, amikor vendégül láttuk a lengyeleket. 

 

- Hol volt nyaralni? 

- Nyaralni sajnos nem volt időm, július 20-tól már ’’dolgoztam’’. 

 

- Mivel töltötte unalmas napjait? 

- Unalmas napjaim nem voltak, vagy a exbarátnőmmel voltam, vagy a have-

rokkal töltöttem az időt. Ha otthon voltam, akkor filmet néztem. 

- Köszönjük szépen. 
Merci és Kristóf 
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Horvátország 

Hogyan telt a nyár??? 
Nemcsak tanárainkat faggattuk ki nyári élményeikről, hanem 

néhány diáktársunkat is „meginterjúvoltuk” ebben a témá-

ban. Érdekes nyári kalandokról számoltak be mindannyian. 

Lássunk közülük néhányat: 

Kökény Georgina 5.a: 

- Voltam a mattyi táborban, és nagyon jól éreztem magam. Sok érdekes 

programon vehettünk részt mindannyian, köszönjük a szervezőknek. 

Emellett a Balatonon nyaraltam a családdal, rengeteget fürödtünk a tó-

ban. Remélem, a következő nyár is ilyen feledhetetlen lesz. 

Dóka Lili 6.a: 

- Ellátogattunk Keszthelyre a Babamúze-

umba, ahol csodás műveket láttunk, az-

tán a Balatonnak ezen a gyönyörű részén 

töltöttünk el pár napot. A parkerdei nyel-

vi táborban fantasztikusan éreztem ma-

gam, az egy hét gyorsan elszaladt, de 

megérte. 

Rézsó Babett 6.a: 

- A családdal Horvátországban Zadar környékén nyaraltunk, a tengerbeli 

fürdőzés felejthetetlen élmény volt számomra. Részt vettem a Mattyon 

megrendezett táborban is, bár egy nap késéssel érkeztem a családi nyara-

lás miatt. Nekem is nagy élményt jelentett a nyelvi tábor, ahol rengeteg 

érdekes feladat várt a táborozókra, amit én is szívesen kipróbáltam. Tar-

talmas és szép nyaram volt, remélem, minden évben ilyennek nézek 

majd elébe. 

Oszlányi Mercédesz 7.c: 

- Jó nyaram volt. A Balatonon nyaraltunk a családdal, majd unokatestvéreméknél töltöttem el pár napot. Emellett 

sok szép helyen kirándultunk. 

Kovács Gabriella 8.b: 

- Balatonbogláron két hétig nyaraltam, nagyon sok élménnyel lettem gazda-

gabb. Igazán jól azonban Londonban éreztem magamat, ahol az unokabá-

tyám látott vendégül másfél hétre. Remélem, a jövő nyár is ilyen tartalmasra 

sikeredik. 

 

Köszönjük az élménybeszámolókat. Kívánjuk, hogy az újabb nyári szünet is 

hasonló izgalmakat tartogasson. 

         Szandi és Szabina 

Versíró pályázat 

Az újságíró szakkör versíró pályázatot hirdet az iskola tanulói között. A célunk, hogy teret biztosítsunk azoknak a 

tehetséges tanulóknak, akik versírással próbálkoznak otthon, de nem tudják, hol közzétenni írásaikat. A verseket a 

következő témákban lehet megírni: 

 ♦Ünnepek, jeles napok (karácsony, húsvét, pünkösd, farsang, Valentin nap stb.) 

 ♦Család 

 ♦Szerelem 

 ♦Évszakok (ősz, tél, tavasz, nyár) 

 ♦Érzések (öröm, bánat stb.) 

 

A versek három-négy versszaknál ne legyenek hosszabbak! Szépen, olvashatóan íródjanak, és ne tartalmazzanak 

csúnya szavakat! A beadandó költeményeiteket az újságíró szakkör tagjainak adjátok le, vagy ha elektronikus for-

mába öntitek, küldjétek el a következő emailcímre: miirtuk@gmail.com! 

A legjobb verseket díjazzuk, és belekerülnek az újságba. 

Jó versírást kívánunk! 

Kemiagabi 
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Másnaposok 
A film 4 barátról szól, akik elutaznak Las Vegasba, hogy 

egy felejthetetlen legénybúcsút tartsanak Dougnak, aki ha-

marosan megnősül. A buli olyan felejthetetlen lesz, hogy 

maguk sem emlékeznek, mit tettek este. Eközben a vőle-

gény is eltűnik, és meg kell keresni még az esküvő előtt. 

Csak pár nyom áll rendelkezésre a 3 barátnak. Ilyen a fürdő-

szobában lévő tigris, a szekrényben síró csecsemő, valamint 

Mike Tyson, a híres boxoló. Ahogy egyre világosabb lesz, 

mi történt, annál nagyobb slamasztikába kerülnek. 

A szereplőkről: 

Doug Billings: Eltűnik az éjszaka alatt, az ő esküvőjét tartják. 

Phil Wenneck: Tanár, ő egy igazi optimista, nem riad vissza a hazugságoktól és a csalástól. 

Alan Garne: Született pancser, az IQ-ja a 0-val egyenlő. Az ő testvérét veszi el Doug. 

A poénok kb. 90%-át ő teremti meg a filmben. 

Stu Price: Fogorvos, a „doktor” jelzővel vág fel, persze barátai mindig kioktatják, hogy ő 

nem igazi orvos. A barátnője teljesen behálózza, amint megérkezik valahova, azonnal fel 

kell hívnia őt. 

Végső állomás 3D 
 
A halál megint lecsap, ezúttal egy Nascar versenyen 

történik baleset, amit pár ember túlél, hála Bobby-

nak, aki meglátja a baleset bekövetkeztét. De ők sem 

maradnak biztonságban, hiszen a halál sohasem alszik 

és azonnal hozzá lát a túlélők lemészárlásához. Jobb-

nál jobb módszereket alkalmaz a gyilkoláshoz, ehhez 

a 3D sokat dob az élményhez, így ajánlott moziban 

megnézni. A filmben poénok is előfordulnak, amik 

szintén jó pontokat adnak a filmhez. Az egyetlen baj a 

lejáratott sablonos sztori, de ettől eltekintve nagyon jó 

filmet kapunk. 

       Turza Richárd  
 

A film mozis plakátja 
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Batman: Arkham Asylum 

 
A játékról 

A Batman rajongók örömére megérkezett egy igen kidol-

gozott játék szeptember 15-én. Kedvenc hősünkkel jár-

hatjuk be az Arkham elmegyógyintézetet, ahol a Batman 

által elfogott bűnözőket tartják. 

Történet 

Batman végre elfogja a híres Jokert és elszállítja őt az 

Arkham szigetén található gyógyintézetbe. A fordulat itt 

kezdődik, ugyanis Joker elszabadul, és irányítása alá vesz 

mindent. Ahogy próbáljuk elkapni, utunk során több em-

bert is meg kell menteni, valamint a kiszabadult rabokat 

el kell fogni. A történet előrehaladtával kiszabadul pár 

professzionális bűnöző.  Ilyen például Killer Crock, egy 

mutáns ember, vagy Queen, aki Joker jobb keze. 

Később egy fertőzés is veszélyezteti Gottham városát. 

Rejtvények 

A játék fő pozitívuma a rejtvények, amelyek próbára teszik az emberi kreativitást. A játék ele-

jén nem rendelkezel Batman különleges cuccaival, ezeket csak játék előre haladtával kapod 

meg, csak ezekkel tudsz legyőzni bizonyos ellenfeleket. 

Bunyó  

A fejlesztők erre is igen nagy munkát fordítottak. A verekedés megunhatatlan a játékban, en-

nek oka a rengeteg fajta kombó. Az ellenfelek egyre jobb fegyvereket kapnak, amivel nehezül 

az ellenük való harc. Semmiképp sem monoton, ahogy egyesek gondolják. 

Fejlődés  

A harcok és a küldetések teljesítésével tapasztalati pontokat szerezhetünk, ami nélkülözhetet-

len a továbbjutáshoz. A bal felső sarokban lévő kör megteltével új kombókat, fegyvereket ve-

hetünk, illetve páncélunkat erősíthetjük. A játék egyre nehezedik, ahogy a végéhez közeledik. 

Végszón  

A Batman: Arkham Asylum a legjobb játékok között szerepel az idei évben, minden internetes 

oldal igen jó pontot adott a játéknak. A képregényekből készült játékok közül egyértelműen ez 

a legjobb. Bárkinek okoz kellemes perceket, aki nem is rajong Batman világáért. 

 
Turza Richárd  

Jelenet a játékból 

Batman és ellenfele 
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A botrányhősnő Magyarországon 
Paris Hilton sokak meglepetésére szeptemberben 

Magyarországra utazott, hogy bemutathassa új ruha-

kollekcióját. Titokban próbált hazánkba látogatni, 

ennek ellenére a reptéren még is sikerült lencsevégre 

kapnia egy-két szemfüles járókelőnek. 

Pesten igencsak nagy sikert aratott divatbemutatójá-

val. Paris elmondása szerint kellemesen érezte magát 

hazákban.   

A Hilton lány nagyon büszke volt magára, és persze kollekciójára is. Mint mindig most is 

adott megjelenésére. Nyilatkozata szerint a magyarok nagyon divatosan öltözködnek, emellett 

maga a város is elnyerte tetszését. Miközben a sajtó képviselőivel beszélt, rengeteg dolgot el-

árult magáról, pl: otthon főzni is szokott, és családjával is sok időt tölt.  
Szabina 

Michael Jackson emlékére 
A nyár végén a popkirály halálhírétől volt hangos a tévé, a rádió, 

sőt az újságok címoldalán is heteken keresztül ő szerepelt. Gon-

doltuk, mi is szentelünk az emlékének pár sort. 
Június 26-án délelőtt még kiment a villája előtt várakozó rajongóihoz. 

„Szeretlek benneteket!” - mondta mosolyogva. Nem volt szokatlan ez a 

magatartás tőle. Néhány órával később szirénázó mentőautók érkeztek a 

villa elé, hogy kórházba szállítsák az akkor már valószínűleg halott 

sztárt. Jackson apja azóta is állítja, fia nem természetes halállal halt 

meg. 

Mi történt valójában? 
Jackson név nélkül nyilatkozó személyzetének beszámolói alapján úgy tűnik, a kómába esett sztárra 

legújabb orvosa talált rá, akit tizenegy nappal korában szerződtetett a koncerteket szervező cég. Az 

orvos állítja, betegében ekkor még pislákolt az élet. A mentőket csak fél órával érkezése után hívta ki, 

amikor már ő maga is megkezdte az újraélesztést. A boncolási jegyzőkönyv szerint a mindössze ötven-

kilós sztár gyomrában csupán gyógyszereket találtak, ételt nem. A még fel nem oldódott tabletták több-

sége feltehetőleg erős nyugtató volt, Jacko akár ebbe a „koktélba" is belehalhatott, habár a jegyző-

könyv a hirtelen szívleállást nevezi meg a halál okaként. 

Ki az örökös? Mi az örökség? 
A világ még fel sem ocsúdott a pop királyának halálhíréből, de az örökségért és a sztár gyermekeiért 

(mint az örökség megszerzésének legbiztosabb zálogaiért) máris megindult a harc. Újabbnál újabb ro-

konok tűntek fel a színen a jogos just követelve. Ez annál is érdekesebb, mert Jackson nemigen tartotta 

a kapcsolatot vér szerinti családjával, hol látványosan összeveszett, hol nyilvánosan kibékült velük. 

A kiszivárgott hírek szerint azonban a pop királyának öröksége nem más, mint az a rengeteg adósság, 

melyet Jacko életében felhalmozott, de már nem tudott kifizetni. Szegény örökösök … 

Gabica 

A 7 legjobb Jackson-klip 
 ♦THRILLER 

 ♦BLACK OR WHITE 

 ♦LEAVE ME ALONE 

 

♦WE ARE THE WORLD 

♦REMEMBER THE TIME 

♦SCREAM 

 

♦BILLIE JEAN 

Paris Hilton 
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Őszi divat 
Ahogy beköszönt az ősz, ahogy az idő megváltozik, és a szép nyári 

napsütés borús időre vált, úgy a divat is megváltozik. Új színek, és 

fazonok jelennek meg. Amint az idő hűvös és esős lesz, az emberek 

többsége sötétebb színekbe öltözik, de ugyanúgy divatosak marad-

nak az élénk színek, mint például a lila és zöld is.  

A színújdonságnak számító lila sokféle árnyalatban megtalálható (bíbor, ibolya), előnye, hogy 

szinte minden bőrszínhez jól passzol. A nyári színek is megmaradnak, így például piros, a ró-

zsaszín vagy a narancssárga. Az anyagokban a pamut, a farmer és a vászon lesz hangsúlyo-

sabb. A hétköznapi laza viselet jellemzői: a szűk csőszárú nadrágok, a bővülő tunikák és a kö-

tött mellények, pulóverek, és kardigánok. Ebben az évszakban is trendik lesznek a hatalmas 

táskák, mindenféle színben, és persze a bizsuk, sálak, kendők minden mennyiségben. 
 Vera 

Őszi alkony 

 

Alkonyat vert tábort nyugvó Nap felett,  

mintha gyöngyözött, vörös bársony borítaná az eget. 

Galambpár száll őszi fák fölött,  

S az éj a tájra sűrű ködöt önt. 

 

Eljő a Hold fagyos, rideg uralma, 

ezernyi állat hangját hallatja. 

A sűrű ködöt a hajnal szétoszlatja, 

kicsi kertben harmatos, piros rózsa. 

 

Napnak első sugarai fátyolt fonnak minden előtt, 

még halvány bíborban úszik egy-egy felhő. 

Aztán fodros lesz még az égnek karimája, 

majd minden elenyészik a fénynek homályába. 

 

Szabó Nándor Zsolt 

A szerelem a legnagyobb kincs 
A szerelem a legnagyobb kincs, 

Ennél nagyobb és szebb dolog nincs. 

Szerelmesnek lenni a világ legjobb dolga, 

De ne légy sohase szerelmi rabszolga. 

Szeretni ugyanis csak 1 valakit lehet, 

Éspedig azt, aki téged is ugyanígy szeret. 

Ha majd soha többé nem látlak, 

Akkor is mindig visszavárlak. 

Most elmondom, hát szeretlek, 

És soha el nem feledlek. 

A szerelem egy olyan játék, 

Amire én egy egész életet várnék. 

Várnék én rád is ezer évet, 

Az irántad érzett szerelem csak úgy éget. 

Ha meglátlak téged, elfog egy érzés, 

Szeretlek téged, ez nem is lehet kérdés. 

Ha majd soha többé nem látlak, 

Akkor is mindig visszavárlak. 

Most elmondom, hát szeretlek, 

És soha el nem feledlek. 

Első látásra beléd szerettem, 

És folyton pillantásodat kerestem. 

A remény még mindig él bennem, 

Sehogy se tudsz eltaszítani engem. 

Szerelmem bennem érted örökké él, 

Mint az ereimben csurgadozó vér. 

Téged soha el nem feledlek,  

Mert örökké szeretlek. 

Ha majd soha többé nem látlak, 

Akkor is mindig visszavárlak. 

Most elmondom, hát szeretlek, 

És soha el nem feledlek. 

Bármerre jársz, felnézek az égre, 

S ha meglátlak, csak annyit mondok végre! 

Bogi 
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Kimi Räikkönen 
 

Kimi Räikkönen egy finn származású autóversenyző a Formula 

1-ben. Amióta csak tudok az Forma 1-ről, a stílusa és a ver-

senyzése alapján rögtön a kedvenceim közé soroltam. 

 Kimi a pályafutását 2001-ben kezdte a Sauber csapatnál. Rögtön a legelső versenyén pontot 

szerzett, és a következő évtől már a McLaren-nél folytatta. Jelen pillanatban az olasz Ferrari 

csapatnál versenyzik. De jövőre biztosan távozni fog az istállótól. Még az is megeshet, hogy 

helyette a rallizást választja. A McLaren-nél többször is közel állt a bajnoki címhez, végül 

2007-ben a Ferrari csapatánál elsőként zárta az összesítést. Ez volt a pályafutása csúcspontja, 

ezt bizonyítja az is, hogy 2008-ban a harmadik helyen zárt. 

Remélem, mindig is olyan jó formában lesz, mint amilyen eddig volt. 

Lázár Balázs 

Lábtoll-labda Újszász kupa 
2009. szeptember 5-én megrendezésre került az Újszász kupa 

gyermek és serdülő lábtolladba bajnokság. Az újszásziak mint 

mindig, most is nagyon jól szerepeltek minden versenyszám-

ban. A versenyszámok a következők voltak: csapat, páros, ve-

gyes páros, és egyéni. Most is több városból jelentek meg a 

lábtoll-labdás résztvevők.  

A versenyző csapatok a következők voltak: Nagykanizsa ZSE, Pusztaszer, Újszász VVSE. A 

versenyen összesen 65 fiatal vett részt. Az egyik legkeményebb csapat, Cserszegtomaj nem 

tudott részt venni a versenyen, mert az edzőjük balesetet szenvedett. 

 

Az eredmények a következők voltak: 
 

Gyermek: 
Fiú hármas: 1. Ágotai Olivér, Baláti Márton, Molnár Kristóf,  2. Kanálos Róbert, Raffael Csaba, Prunner Ben-

jamin, Vidák László,  4. Bábosik Ádám, Becskereki László, Gulyás Ádám, 5. Farkas Martin, Szarvák Krisztián, 

Tóth Tibor, 6. Barta Martin, Csépány Erik, Farkas Balázs, 7. Fehér Aladár, Makula Endre, Oláh Richárd, 8. 

Faragó Róbert, Farkas Károly Ferenc, Gulyás Viktor, Remecz Attila. 

Fiú páros: 1. Prunner Benjamin, Raffael Csaba, 2. Kanálos Róbert, Molnár Kristóf, 3. Ágotai Olivér, Baláti 

Márton, 6. Bábosik Ádám, Gulyás Ádám, 7. Farkas Balázs, Vidák László, 8. Makula Endre, Oláh Richárd.  

Fiú egyéni (26): 1. Prunner Benjamin, 2. Szarvák Krisztián, 5. Farkas Károly Ferenc, 7. Molnár Kristóf, 8. 

Baláti Márton. 

A fiú egyéniben meglepetést okozott a focista Szarvák Krisztián. Jó erőnlétével minden labdát elért és vissza-

belsőzött úgy, mint 15 évvel ezelőtt a bátya, Norbert. 

Leány hármas: 1. Kökény Georgina, Oszlányi Mercédesz, Szacskó Ágota, 2. Becskereki Nikolett, Mucza 

Szilvia, Tűri Alexandra, 3. Fehér Valéria, Hornyák Erzsébet, Nagy Gabriella, 4. Csák Vivien, Farkas Lilla, 

Oláh Erika.  

Leány páros: 1. Oszlányi Mercédesz, Szacskó Ágota, 2. Becskereki Nikolett, Tűri Alexandra, 3. Csák Vivien, 

Hornyák Erzsébet, 4. Fehér Valéria, Nagy Gabriella, 5. Farkas Lilla, Mucza Szilvia, 6. Kökény Georgina, Oláh 

Erika. 

Leány egyéni: 1. Oszlányi Mercédesz, 2. Szacskó Ágota, 3. Becskereki Nikolett, 5. Fehér Valéria, 6. Tűri Ale-

xandra, 7. Hornyák Erzsébet, Nagy Gabriella. Vegyes páros (13): 1. Molnár Kristóf, Oszlányi Mercédesz, 3. 

Prunner Benjamin, Tűri Alexandra és Kanálos Róbert, Fehér Valéria, 5. Vidák László, Nagy Gabriella, 6. Far-

kas Martin, Hornyák Erzsébet, 7. Ágotai Olivér, Becskereki Nikolett, 8. Baláti Márton, Szacskó Ágota. 

 

Kimi interjút ad 
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Serdülő: 

Fiú hármas: 1. Bábosik Ferenc, Nagy László, Pető Tibor, Ráski Lajos, 3. 

Duka Olivér, Kanálos Dániel, Kanálos Ferenc, Kanálos Gábor, Kanálos 

Júlió.  

Fiú páros: 1. Pető Tibor, Ráski Lajos, 3. Kanálos Gábor, Kanálos Júlió és 

Kanálos Dániel, Nagy László, 5. Duka Olivér, Kanálos Ferenc. 

Fiú egyéni: 1. Nagy László, 2. Pető Tibor, 3. Ráski Lajos, 5. Kanálos Dáni-

el. 

Leány hármas: 1. Gulyás Adrienn, Kaszonyi Viktória, Tóth Virág, Varga Frida, 2. Bata Krisztina, Harsányi 

Hanna, Zachar Henrietta. 

Leány páros: 1. Gulyás Adrienn, Kaszonyi Viktória, 2. Bata Krisztina, Harsányi Hanna, 3. Tóth Virág, Varga 

Frida, 4. Kunics Réka, Zachar Henrietta, 5. Busi Olga, Dobozi Boglárka. 

Leány egyéni: 1. Harsányi Hanna, 2. Tóth Virág, 3. Kaszonyi Viktória és Gulyás Adrienn, 5. Dobozi Boglárka, 

6. Zachar Henrietta, 7. Varga Frida, 8. Bata Krisztina, 9. Busi Olga. 

Bogi és Merci 

II. Vörösmarty Teremlabdarúgó Bajnokság  
A bajnokság célja: Sportolási lehetőség biztosítása. A teremlabdarúgás népszerűsítése. Az újszászi 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola teremlabdarúgó bajnokcsapata cím eldönté-

se. 

 

A bajnokság időpontja: 2009. szeptember 22-től várhatóan 2010. júniusáig.  

    Játéknapok: általában minden második héten keddi és pénteki napokon 

 

A bajnokság résztvevői: A 2009. szeptember 18-ig benevezett csapatok.  

    Név szerint: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B,  8. C1, 8. C2, Tanárok 

Nevezési feltételek:             Egy csapat a bajnokságra max. 10 játékost nevezhet. 

     

Játékvezetés:  A testnevelő tanárok, illetve Szurmai Tibor 

 

A bajnokság lebonyolítása:  A bajnokság kétfordulós körmérkőzés. 

A fordulókra kedden, ill. pénteken kerül sor, 15, ill. 14 órai kezdéssel. 

A mérkőzéseket a kisorsolt időpontban kell lejátszani. Halasztani csak kivételes 

esetben, a két csapat közös megegyezésével, 7 nappal korábban bejelentve lehet. 

A közös megegyezés során meg kell egyezni a mérkőzés új időpontjában. A 

halasztott mérkőzést a következő fordulóig le kell játszani. Ha a csapatok a 

mérkőzést a következő fordulóig nem játsszák le, a halasztást kezdeménye-

ző csapatot vesztesnek nyilvánítjuk. 

Ki nem állás esetén 3-0-val igazoljuk a mérkőzést a vétlen csapat javára. Három 

ki nem állás után a vétkes csapatot kizárjuk a bajnokságból, eredményeit töröl-

jük 

A helyezések eldöntése: A helyezési sorrendet a szerzett pontok száma dönti el. 

    (győzelem = 3, döntetlen = 1, vereség = 0 pont) 

Pontegyenlőség esetén az egymás elleni mérkőzés, döntetlen esetén a gólkülönb-

ség, azonos gólkülönbség esetén a több rúgott gól dönti el a helyezéseket. 

Díjazás: A bajnokcsapat egy évre elnyeri a vándorserleget. 

  Az I-III. helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek (10 db/ csapat). 

  A legjobb góllövő és a legjobb kapus különdíjat kap. 

Egyebek:     Minden mérkőzésről jegyzőkönyv készül. A pontos góllövő lista érdekében a csapatok a mérkőzés 

                     után a góllövők névsorát nézzék át. 

           Minden részvevőtől sportszerű játékot kérünk. 

           Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a Tornacsarnok felelősséget nem vállal. 

           Eredményhirdetés az utolsó forduló utolsó mérkőzése után. 

 

Tóth Gábor tanár úr segítségé-

vel Don Pepe 
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Egy ékszerüzletben riasztót szerel egy fiatalember. Az eladólánynak megtet-

szik a fiú, beszélgetni kezd vele: 

- Látta az akciónkat, hogy ezen a héten 20% engedményt adunk minden 

ékszerre? Lefogadom, a barátnője örülne, ha megajándékozná valamivel.  

Mire a fiú: 

- Nincs barátnőm.  

- Nincs? Hogy-hogy? 

- A feleségem nem engedné. 
Két beteg fekszik a kórházban. Az 

egyik megkérdezi a másiktól: 

- Téged ki visz haza? 

- A céges autóm. 

- Mivel foglalkozol? 

- Temetkezési vállalkozó vagyok. 

 

- Hol lakik az alkoholista? 

- ??? 

- Az üveghegyen túl. 

- Mondja vádlott, a betörés során egyszer sem jutott eszébe szegény édesapja? 

- Dehogynem, bíró úr, de semmi neki valót nem találtam. 

Don Pepe 

    1            

2                     

  3                

 4                   

                   

  6                

 7                  

 8               

 9                   

1. Ebben a megyében található Eger is. 

2. Erről a vígjátékról a Filmajánlóban olvashattál. 

3. A fákról hull le ősszel. 

4. Éjszaka láthatók az égen. 

5. Ez a bajnokság zajlik az iskolában. 

6. Itt történt a terrortámadás 2001. szeptember. 11-edikén. 

7. Ekkor van a tökbál. 

8. Ezen az órán szoktunk hatványozni. 

9. Nyolcadik után ide is jelentkezhetsz továbbtanulni.  

Felelős kiadó: Bogárné Simon Klára  Felelős szerkesztő: Pap Szilvia 

Készítették: Újszászi Nevelési Központ, Vörösmarty Mihály Általános Iskola újságíró szakkörének tagjai: Lovas 

Bettina, Molnár Kristóf, Rézsó Péter, Kovács Gábor, Turza Richárd Dávid, Dobozi Boglárka, Mihá Alexandra, Ur-

bán Szabina, Kovács Gabriella, Kerepesi Veronika, Oszlányi Mercédesz; Külső munkatársak: Lázár Balázs, Sza-

bó Nándor Zsolt 

Cím: 5052 Újszász, Kossuth út. 13.  Email: miirtuk@gmail.com 

Don Pepe és Ricsi 


