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Vörösmarty-hét az iskolában 

 
Ha december, akkor Vörösmarty-hét. Az eddigi évek ha-

gyományaihoz hasonlóan idén is gazdag programok vár-

ták iskolánk tanulóit december első heteiben. November 

utolsó napján ugyanis kezdetét vette az a vetélkedőkben 

dúskáló időszak, melyben iskolánk névadója, Vörösmarty 

Mihály előtt tisztelgünk. 

A megnyitót követően – mely iskolarádión keresztül zajlott – koszorúzásra 

került sor a Vörösmarty-szobornál, ahol minden osztály három küldöttel 

képviseltette magát. December 1-jével pedig kezdetét vette a megméretteté-

sek sorozata: kedden matek, szerdán természettudományos, csütörtökön 

irodalmi vetélkedőn adhattak számot tudásukról a nebulók. A szombati 

napon a sporté volt a főszerep, ekkor a Vörösmarty-kupáért folyt a küzde-

lem a tornacsarnokban. Az újabb hét kezdetén, hétfőn a történelmet kedvelő 

diákok mérték össze tudásukat, kedden a legszebben olvasó tanulók küzdöt-

tek a zsűri kegyeiért a Szép Magyar Beszéd elnevezésű versenyen, végül 

szerdán az idegen nyelvi vetélkedőkre került sor. 

Az eredmények már megvannak, kihirdetésük hamarosan megtörténik ünne-

pélyes keretek között.  

Azt hiszem, az idei kínálatból mindenki találhatott magának valami kedvére 

valót. Köszönet a rendezésért a tanár néniknek és tanár bácsiknak. A helye-

zetteknek pedig ezúton is gratulálunk! 

Kemiagabi 

A Vörösmarty-ház kalandos sorsa 

A Vörösmarty-hét keretén belül zajlott le az az irodalmi vetélkedő, melyen az Újszászon bujdosó költő emléke 

előtt tisztelegtünk. Ehhez kapcsolódva a diákok olyan feladatot kaptak, hogy gyűjtsenek minél több információt 

a Kossuth úton álló Vörösmarty-házról. Balla Joci gyűjtőmunkájából idézünk: 

Vörösmarty Mihály 

„Vörösmarty Jánosék házát a rokonunk örökölte. Az 1800-as években Vörös-

marty János volt a tulajdonosa annak a háznak, amelyben Vörösmarty Mihály 

bujdosott Újszászon. Barta Antal Vörösmarty Jánoséknál volt mindenes eb-

ben az időben. Nagyon megszerették a dolgos és szorgalmas ifjút, és mivel 

nem volt gyermekük, Barta Antalra hagyták az összes vagyonukat. Tudták, 

hogy az ő kezében tovább fog virágozni a gazdaság. Barta Antal halála után 

fia, aki 1895-ben született, örökölte a birtokot. Később Barta Kálmán felesé-

gül vette rokonukat, Köböl Erzsébetet, akivel boldogan éltek. Sajnos közös 

gyerekük nem született, pedig minden vágyuk ez lett volna. Amikor 1986-

ban Barta Kálmán elhunyt, a gazdaság is hanyatlásnak indult, ami addig ha-

talmas és rendezett volt. Felesége Köböl Erzsébet halálával a gazdaság és a 

ház is teljes hanyatlásnak indult, s lassan már romokban hever. A mai napig 

is remélem, hogy egyszer újból láthatom majd rendezettnek ezt a házat, és 

virágosnak a birtokot.” 

Balla József 

Vörösmarty-ház a Kossuth 

úton 
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Adventi koszorúkészítés 
 

Karácsonyra készülődvén november 25-én délután a földszinten gyülekező gye-

rekcsoport lepte el az egyik tantermet. A Diákönkormányzat idén is adventi ko-

szorúkészítésre hívta meg azokat a felső tagozatos ügyes kezű, kreatív tanulókat, 

akik a bolti helyett önmaguk szerették volna elkészíteni a család asztalára a ko-

szorút. Az alapanyagok ügyes összeválogatásával készültek el a csodálatos aszta-

li díszek, melyeket természetesen mindenki hazavihetett. A szorgos tanulók mel-

lé elkeltek a segítő kezek: Zsuzsika, Ildikó néninek köszönjük a segítséget. 

Szabina 

Tökbál az iskolában 
 

Iskolánk idén is megrendezte a minden évben nagy sikernek örvendő tökbált. Az 

osztályok az eddigi hagyományokhoz híven egy töklámpás faragásával nevezhettek. 

Szebbnél szebb alkotások kerültek ki a diákok kezei közül. A bál 16 órakor vette 

kezdetét, minden tanuló a belépőjegy mellé „welcome drinket” kapott ajándékba 

mindenféle mókás gumicukorkával.  

A tavalyitól eltérően az idén jelmez- és sikoltóversennyel bővült a báli program kínálata. Nagyon sok vállalko-

zó szellemű diák öltött magára rémisztő álarcot és álruhát, amit aztán a zsűri díjazott is. A sikoltóverseny pedig 

a két jelmezes tanár úrnak köszönhetően valóban sikoltósra sikeredett, hisz végül ijedtükben kiáltottak fel a 

diákok. 

A diszkóban aztán az ünneplő tömeg kitáncolhatta a felgyülemlett feszültséget és félelmet. A bál végén a tökfa-

ragó verseny eredményhirdetésére került sor. A helyezettek a következő osztályok voltak: 

  I. 8.c osztály csapata 

  II. 7.b osztály 

  III. 6.a osztály 

A dekoráció is káprázatosra sikeredett az idén: tökfejek, szellemek, mennyezetről lógó denevérek fokozták a 

halloweenszerű élményt. Köszönet érte Siska Csilla tanárnőnek, a báli dekoráció és az új feladatok megálmo-

dójának. Reméljük, jövőre is hasonlóan jól szórakozhatunk. 

Vera 

Amerika legfélelmetesebb ünnepe: halloween 

 
A halloween az angolszász országokban a boszorkányok, 

kísértetek és más ijesztő lények ünnepe. 

 Az idők folyamán legfontosabb jelképévé a gyakran ijesztő 

arcot vágó töklámpás vált. A kivájt töklámpás elterjedt neve 

az angol nyelvterületeken: Jack O’Lantern. Az ehhez kapcso-

lódó történet szerint egy Jack nevű részegesről kapta, aki az 

ördögtől olyan ígéretet csikart ki, hogy lelke nem fog a pokol-

ra jutni. Jacket viszont a mennyországba sem fogadták be.  

Az ördög egy széndarabot adott neki, amit Jack egy marharé-

pába rakott lámpásnak. Azóta Jack lelke ennek a lámpácská-

nak a fényénél keresi nyugvóhelyét. Amerikában az eredeti 

marharépát a jóval látványosabb tök váltotta fel. 

Amerikában halloweenkor jelmezbe öltözött gyerekek jelen-

nek meg az ajtók előtt, akik „Cukor vagy bot!” (Trick or treat-

!) felkiáltással szólítják a lakókat állásfoglalásra. Elméletileg 

a felnőtteknek lehetőségük van botot választani, de ez nem 

szokott előfordulni. Európában is egyre gyakrabban ünnepel-

nek az amerikaihoz hasonlóan. 

A halloween keresztény átformálása a mindenszentek. 

Betti 

Töklámpás 

Tökfejek a bálban 
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Pillanatok a tökbálból 

Ijesztő jelmezesek 

Welcome drink és báli frizura 

Tökfejek 

Az idei tökbál kicsit bővebb programot kínált, mint az 

eddigiek. Aki akart indulhatott egy jelmezversenyen. A 

versenyzők kaptak egy számot, és ha valakinek tetszett 

a jelmez, akkor a belépőjegyére ráírta ezt a számot, és a 

büfénél beledobta egy ládába. Így a következő ered-

mény született: a harmadik helyezett Ágotai Csenge, 

Karászek Ivett, és Retter Barbara lett. A második Dani 

Leila, és az első pedig Gajdos Barbara lett. Gratulá-

lunk!        Vera 

A finn télapó 
A Télapót a 19. század óta azonosítják Szent Miklóssal. Korábban a mennyországban trónoló bácsiként ábrá-

zolták, segítői pedig az angyalok vagy krampuszok voltak.  

A 20. század közepe táján jelent meg az az elképzelés, 

hogy a Télapó Lappföldön lakik, és szánját rénszarvas-

ok húzzák. Ma már nehéz lenne megállapítani, kinek 

vagy kiknek a fejéből pattant ki az ötlet, elterjedésében 

azonban a modern tömegkommunikáció nagy szerepet 

játszott. Talán valahol Nyugat-Európában bukkanhatott 

fel a legenda, a gyerekek elkezdtek leveleket írogatni a 

Télapónak, Lappföldre. Egy idő után a finn posta meg-

válaszolta ezeket a leveleket, s világhódító útjára indult 

a finn Télapó, vagyis Joulupukki.  

Finnország a nem amerikai Télapó hazája. „Hivatalosan” Lappföldön lakik a Télapó – kivéve Amerikát, ahol 

azt hiszik, hogy az Északi-sarkon éldegél a „Santa Claus”. A finnek így hívják őt: Joulupukki, s eredete messze 

a kereszténység előtti pogány időkre vezethető vissza. A finnországi svédek viszont Julgubbennek nevezik. Az 

pedig egyáltalán nem meglepő, hogy errefelé inkább ő osztja az ajándékokat, nem pedig a Jé-

zuska. A finn Télapó megkérdezi a gyerekeket, mielőtt odaadná az ajándékokat, hogy jól visel-

kedtek-e az utolsó látogatása óta eltelt egy évben. Az itteni Mikulás természetesen rénszarvasok 

vontatta szánon érkezik, akárcsak a németajkú országokban. 

Hazánkba minden esztendőben ellátogat, és itt tölt 1-2 hetet a magyar gyerekek nagy-nagy örö-

mére. Sűrű programja közepette mindig ellátogat különböző jótékonysági rendezvényekre, be-

vásárlóközpontokba, magyarországi településekre, köztük Nagykarácsonyba is, valamint részt 

vesz a budapesti Vörösmarty téri karácsonyi vásáron is.      Betti 

A finn télapó: Joulupukki 
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Advent 
Adventus- latin eredetű szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete az 6

-7. századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére való felkészülés időszaka. 

Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje. 

Az advent 4 hétig tart, a december 25-e előtti negyedik vasárnappal kezdődik.  

Régen a keresztények advent idején szigorú böjtöt tartottak, hajnalonként pedig 

szent misére jártak. Ezeket a hagyományosan napfelkelte előtt tartott miséket 

aranymisének nevezték. 

Az adventi koszorú készítése a 19. században jött divatba, de a hagyomány gyöke-

rei a pogány korba nyúlnak vissza, amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel, magyal-

lal ünnepelték a téli napéjegyenlőség idejét. Ma hagyományosan fenyőgallyakból készül a koszorú négy gyer-

tyával, melyek advent 4 hetét jelképezik. Uralkodó színei a zöld, a piros és az arany, melyek a karácsonyi ün-

nepkör domináns színei. Minden héten egy-egy újabb gyertyát  kell meggyújtani  a koszorún. Az ajtóra erősí-

tett, gyertya nélküli koszorú a szíves vendégvárást ábrázolja.       Donpepe 

December 6 – Mikulás napja 

Miklós napja, Magyarországon Mikulás ünnepe. Ezen a napon a gyerekek szépen 

kitisztított cipőjükbe ajándékot kapnak. A jó gyerekek narancsot, diót, csokoládét, 

játékokat; a "rosszak" krampuszt és virgácsot. 

A Mikulás hagyományosan rénszarvas szánon közlekedik, a finnek szerint egyenesen 

Lappföldről indul a világ minden tájára. Az amerikai gyerekek nem csak a Mikulást 

kedvelik nagyon, de kedves szánhúzó rénszarvasát is. Egy amerikai gyermekdal sze-

rint Rudolfot, a rénszarvast testvérei kicsúfolták piros orra miatt, a Mikulás azonban 

őt választotta maga mellé. Azóta együtt járják a világot, hogy a gyerekeknek ajándé-

kot vigyenek. 

A Miklós napi ajándékozásnak a magyar néphagyományban is ismertek bizonyos 

formái. A Dunántúlon terjedt el az a hagyomány, hogy a fiúk bekormozott arccal, láncot csörgetve jártak az 

utcákon, ijesztgették a lányokat, meglátogatták a házaknál a gyerekeket, a háziaktól pedig apró ajándékot kap-

tak. A hagyományos Mikulás ünnep, ajándékozással, a falvakban csak az 1920-as években terjedt el.     Merci 

A szeretet ünnepe: a karácsony 
 

Már csak néhányat kell aludnunk, és nemcsak a téli vakáció kez-

dődik el, hanem az év egyik legszebb ünnepe: a karácsony is. 

Gondolom, te is várod már! De azt vajon tudod–e, hogy honnan 

ered ez az egész világon, ám mindenhol más népszokásokkal 

fűszerezett ünnep?  

Manapság a karácsonyi forgatagban és az egymást túllicitálni 

akaró vásárlási lázban sajnos, csak kevesen tudják, hogy mit is 

ünneplünk ilyenkor. Pedig a karácsony a pogány és a keresztény 

világ számára is a legfontosabb nap. 

Vajon hogy lehet ez? Valójában nagyon egyszerű, a karácsony két egymástól jelentősen eltérő ünnep ötvözésé-

ből keletkezett. Az év végi ünnepek hosszú időn keresztül egybeestek a téli napforduló idejével: december 25-

ével. Ekkor kezdtek a nappalok hosszabbodni. Nem ismerjük pontosan Krisztus születésének dátumát, de ez a 

bizonytalanság csak még több lehetőséget ad a teológusoknak különböző elméleteik bizonyítására. Legelterjed-

tebb teória Keresztelő Szent János születésnapjához, június 24-éhez köti a dátumot; a hagyomány szerint ő fél 

évvel volt idősebb Jézusnál, akinek születésnapja így december 25-ére esik.  

Miért jó a karácsonyfa? 

Ma már el sem tudnánk képzelni a karácsonyt a fényesen feldíszített, csillogó fenyők nélkül. Szinte soha nem 

látni az utcákon annyi kisgyerekkel sétáló apukát és nagypapát, mint de-

cember 24-én délután, miközben a család többi tagja otthon próbálja titok-

ban megteremteni a csodát: az ünnepet megtestesítő karácsonyfát. Az ünne-

pi együtt készülődésnek, a fenyőállításnak régi hagyományai vannak ha-

zánkban is. A csillogó, kellemes illatot árasztó, pompázó fától válik az ün-

nep mindenki számára varázslatossá, azaz igazi ünneppé.  

         Szandi 
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Ki mit tudott Újszászon?   :) 
 

2009. november 14-én szombaton rendezték meg a megyei Ki mit tud?-ot 

az újszászi Művelődési Házban. A mi iskolánkból is sokan indultak a 

megmérettetésen, de jelen volt pár zagyvarékasi diák is. A rendezvény 

reggel 8 órakor vette kezdetét, és körülbelül fél 5-ig tartott. 

Sok versenyszámmal készültek a tanulók. Először az alsó tagozatosak ver-

seket szavaltak, majd a felső tagozatosak jöttek. Ezt követően az alsósak 

mesemondása szórakoztatta a közönséget. Majd az egyéni éneklés kategó-

riája következett, melyet a hangszeres zene követett. Végül drámával, 

majd modern tánccal szórakoztatták a fellépők az egybegyűlteket. 

Az újszászi diákok jól szerepeltek, mindenki ajándékkal térhetett haza. 

Köszönjük ezt a napot a szervezőknek. 

Bogi 

Karácsonyfadísz gyöngyből 
Ha elég kreatív vagy, és szereted a karácsonyi készülődést, tarts velünk, és 

akkor együtt alkothatjuk meg az idei karácsonyfa csillogó díszeit. Kicsik, 

nagyok, "kétbalkezesek" figyelem! Ügyeskedjünk együtt! 

Először is kezdjük a szükséges kellékekkel: 

 1. ping-ponglabdák vagy hungarocell golyók 

 2. tetszőleges színű gyöngyök, 

 3. gemkapcsok, 

 4. hobbiragasztó.  

A) Ha beszereztél mindent, akkor indulhat az alkotás. Első lépésként 

vedd a kezedbe a gemkapcsot, és hajlíts belőle kampót, majd ezt a kis 

drótdarabot ragaszd hozzá a pingponglabdához, vagy szúrd a hungaro-

cell golyóba! 

B) Ezután a labda egy kis részét ragasztózd be, majd forgasd bele a 

gyöngybe! 

C) Egyengesd el egy kicsit a gyöngyöket, és apránként az egész pingpong-

labdát borítsd be velük! 

D) Kész is vagy. A csillogó golyócskák nagyszerűen fognak mutatni a ka-

rácsonyfán. Csak ügyesen! 

Bogi 

Íme a végeredmény: 

Ha elnyerte a tetszéseteket a sajátkezű díszek készítése, és még 

több kreatív ötletre vágytok, bátran használjátok ki az internet 

adta lehetőségeket.  

Rengeteg karácsonyi ajándékötlet vár még rátok, csak böngészni 

kell.  

Tehát keresésre fel! :) 
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Finnországi ajánló 
 

Hamarosan itt a karácsony, itt a mikulás és itt a tél. Mindehhez szoro-

san kapcsolódik Finnország és Lappföld, hiszen itt lakik a valódi tél-

apó, Joulupukki. S ami a legfontosabb, akár ide is kirándulhat az em-

ber, ha van rá megfelelő fedezete. 

Budapest és Helsinki között érdemes repülővel utazni. Innen folytathatjuk a túrát akár Lappföldre is. Mint tud-

juk, Lappföldön lakik a Mikulás is rénszarvasai és manói körében, innen indul minden decemberben világjáró 

útjára, hogy kedves ajándékokkal köszöntse a gyerekeket. Rovanimei Lappföld fővárosa, itt található a Mikulás 

Falu. Legszebb rész az országban talán a Finn-tóvidék. Helsinkiben található állatkert, múzeum és rengeteg 

érdekes látnivaló. 

Finnország jó kis hely, sok-sok érdekességgel, bátran lehet tehát kirándulást szervezni, ha van rá módunk. 

Ennek jegyében kívánok boldog karácsonyt és újévi ünnepeket! 

Kemiagabi 

Téli sejtelem 

Csendes éj szökött az ablak alá fák suhogása alatt, 

Fátyolos szirmait festette sebes röptében az égboltra. 

A Hold, mint fényes gömb mindenre árnyat borított,  

S a tájra rejtelmes csend, mámorító nyugalom omlott. 

 

Téli szélnek langyos keze simogatta a hófödte dombot,  

Felhők dézsájából a hórengeteg a föld felé tovább iramlott. 

Békés, andalító dalt dúdolt messze hegy a falunak,  

Elfedte már teljesen a fehér csoda, az ég ajándéka. 

 

Majd felhasadt egy új nap, egy új kezdet az élet tág mezején, 

Fényesen csillogott a zsenge napsugár a hó tiszta tetején. 

Nem szól a természet, lendült mély, hosszú álmába,  

De eljő a Tavasz, s új hajtás születik majd a meghaltban. 

 

De most minden, de minden csak álma a világnak,  

Bús kesergés a lét fájdalmas, ébresztő valójában. 

Éhes lelkeink égettetnek a tüzes koszorúban, 

Jövőnk reményében a szebb, érlelő, új Tavasz. 

Szabó Nándor Zsolt 

A finn főváros: Helsinki 

Színezd ki! 
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Szent Miklós legendája 

 
December 6-án valószínűleg mindannyian nagyon vártátok a Mikulás 

érkezését, de tudjátok-e, honnan ered ez az ünnep. Ennek jártunk utána. 

Íme: 

Krisztus után 245-ben kis-ázsiai Anatóliában, Patala városában született, egy gaz-

dag család gyermekeként. Már gyermekkorában is történtek vele csodák. Alig 

kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyer-

mek árvaságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt hatalmas vagyonával Patara érseké-

hez, a kolostorába költözött. Az érsek felügyelete mellett nevelkedett, s gyermek-

évei alatt megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi hiva-

tást választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanításának szentelte. Bárki 

kérte, mindig segített. Ember szeretete, segítőkészségének híre messze földre elju-

tott. Az emberek kezdték imáikba foglalni a nevét. Később püspökké avatták, és 

52 évig töltötte be ezt a tisztséget. Évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberek-

kel való törődése miatt annyira megszerették, hogy nem csak püspöküknek, de 

vezetőjüknek is tartották. Vagyonát a gyerekek és szegények megsegítésére fordí-

totta. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított. 

A nép azt hitte, hogy a hideg hónapokban egy titokzatos jótevő, a Télapó jön el ajándékokat hozva. Az idők 

folyamán azonban kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Kiderült ez abból is, hogy december 

5-én a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle 

édességgel. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte "Noel Baba"-nak, ami azt jelenti "ajándékozó apa". A ke-

resztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték. 

Végül hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét (342 december 6-án) az angyalok vitték végső 

nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. Legendája ma is él, a mai gyerekek viszont már csak utódját, a Miku-

lást ismerik. 

Szabina 

                                                        A szilveszter és az újév eredete 
 

Az újév Julius Ceasar naptár-reformja után került január elsejére, általánossá azonban csak 1582-ben, a Gergely

-naptár bevezetésével vált. Addig ugyanis az újév valamikor a tavasz folyamán kezdődött. Mint az elnevezés-

ből sejthető, szilveszterkor Szent Szilveszter pápát ünnepeljük. Habár a szilveszteri mulatság közben valószínű-

leg egyre ritkábban jut eszünkbe Szent Szilveszter, az ünnephez kapcsolódó hiedelmek nagy része a mai napig 

fennmaradt.  

Újévi népszokások 

Ha újév első napján az első látogató asszony vagy lány, az bizony szeren-

csétlenséget jelent, viszont ha férfi csenget be elsőnek, az éppen az ellenke-

zőjét jelentheti, mégpedig szerencsét. 

Az újév napján végzett cselekvések egész évben ismétlődni fognak. 

Újév napján szokás volt kora reggel friss vízben mosakodni, hogy egészsé-

gesek maradjanak az emberek.  

Aki reggel a kútról elsőnek mert vizet, "elvitte az aranyvizet", és egész évben szerencsés volt. 

Ezen a napon nem szabad orvost hívni, orvoshoz menni, mert akkor betegséggel töltjük majd az újévet. 

Különösen fontos szerepet kapnak az e naphoz kötődő zajkeltő szokások, melyek célja az ártó, rontó erők 

távol tartása a háztól. Eszközei igen változatosak: karikás ostor, duda, csengő, kolomp. Ezeknek a zajos mu-

latozásoknak a városi megfelelői a szilveszteri trombitálás, és sajnos a petárdadobálás is. 

Ha drága, úri italt iszunk az újév első perceiben, a folytatás is gazdag, úri, fényűző lesz – így alakult ki a 

pezsgőivás szokása, ami a tömegpezsgők megjelenése előtt csakis a kiváltságosok itala volt, hiszen méregd-

rágán lehetett hozzájutni. 

Étkezések  
A szilveszteri és új évi menüt nagyban meghatározták a vagyon gyarapodásához 

kapcsolódó hiedelmek, ezért nem kerülhetett ám akármi az ünnepi asztalra. Az 

étkezésekkel kapcsolatos szokások többségét valószínűleg nagyon sokan ismerik, 

de lássuk őket azok kedvéért, akik nincsenek felvilágosítva e téren! 
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Mit ehetünk? 

Malacsültet, hiszen a röfi befelé túr, így a szerencsét is betúrja a házba. 

Lencsét és egyéb szemes termésekből, magvakból készült ételeket, mert ezek az apró 

magvak a pénz bőségét jelentik 

Rétest, mert akárcsak a rétestésztát, a gazdagságunkat is hosszúra nyújthatjuk vele. 

Régi szokás az egész kenyér megszegése is, hogy mindig legyen a családnak kenye-

re. 

Minden szempontból megfontolandó jó tanács: ne faljunk fel mindent szilveszterkor, 

így az újesztendőben sem fogunk hiányt szenvedni 

Halat csak folyó menti vidékeken fogyasszunk, mert a többi helyen elúszik a háziak 

szerencséjével a halacska. 

Amit tilos enni: 

Baromfihús, mert a kétlábúak kikaparják a szerencsét. A fentiek alapján, akik nem folyó mentén laknak, ne 

egyenek halat, mert elúszik a szerencséjükkel .        Szandi 

Téli divat 
 

A tél beköszöntöttével ideje meleg ruhákba öltözni. De ez nem azt jelenti 

hogy nem lehetsz divatos. 

A tél abszolút trendszíne a piros,és a fekete, de főleg csak azért, mert csak ebben a színben 

mutat a legjobban a szezon nagy visszatérője a bőr. Ezeken kívül még divatosak lesznek a 

fényes anyagok-arany, ezüst, bronz vagy akár a fémesen csillogó türkiz, vagy lila. Most a 

minták sokaságából válogathatsz: kockás, pöttyös, és mindenféle állatminta. A kiegészítők 

közül inkább a nyakláncok és a karkötők lesznek a legjellemzőbb darabok. Idén a fülbeva-

lók háttérbe szorulnak. Karperecből és nyakláncból érdemes a hangsúlyosabb darabokat 

választani. A csizmák közül most a combcsizma lesz a trendi, amit érdemes harisnyával, 

vagy cicanadrággal viselni. Ruhákban előtérbe kerülnek a kötött darabok. 

Vera 

Fifa 10 
Előszó 

Az EA tavaly létrehozta mindenidők egyik legjobb focis játékát. 

Nem lehetett tudni, hogyan javítják, az amúgy már majdnem tö-

kéletes játékot. Az autós játékokban új pályákat és verdákat, míg 

a lövöldözős játékokban új fegyvereket raktak be, addig a focis 

játékokban semmi újat nem lehet változtatni. 
A játékmenet  

A foci játékszabályait mindenki ismeri. 

Egy meccsen 2 csapat mérkőzik, 11-11 

játékos. A cél, hogy a kapuba juttassák a 

labdát, amit az ellenfél próbál akadályozni. 

Újítások 

A legnagyobb újdonság a 360 fokos labdavezetés, ez nem jelent 

mást, minthogy a focistát bármilyen szögben irányíthatjuk.  

A fizikán is javítottak, valamint a távoli lövések nem érnek el akkora eredményt, mint az előző részekben. So-

kat javítottak a kapus intelligenciáján, pl.: ha meglőjük a labdával, akkor nem „fetreng” a földön órákig. A má-

sik újdonság a gyakorló mód, ahol letesztelhetjük a bonyolultabb rúgásokat és mozdulatokat is. A Légy profi 

mód (ahol egyetlen játékost irányítunk a csapatból) is jó időtöltés annak, aki egyedül akar játszani. 

Hibák 

A legnagyobb hibája a játéknak az elavult grafika, ami a 09-hez képest alig változott valamit. A közönség na-

gyon rondácskára sikeredett, az elmúlt 10 évben ez sem újult semmit. A másik nagy hiba, a sok bug, ami ront a 

játékélményen. 

Összesítés 

A játék nem sokat fejlődött az elődjéhez képest, de 

így is meg van a FIFA hangulat. Nincs jobb, mint 

összeülni a haverokkal és játszani pár meccset. 

Turza Richárd Dávid 

A játék 

részlete 
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Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a fiatalok köré-

ben az egyik kereskedelmi tévécsatorna által sugárzott 

tehetségkutató vetélkedő, a Csillag születik. Ennek 

egyik közkedvelt figurája Veres Róbert, róla készítet-

tünk egy kis összefoglalót. 

        Veres Róbert- McDc 

Veres Róbert, alias MC DC. 1982. szeptember. 29.-én született, jelenleg 27 éves. 

Mezőtúron él családja körében. Általános iskolai tanulmányait Budapesten a Pető Intézetben végezte, majd 

következett a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium. Végzettsége számítógépes szoftver-üzemeltető. Jelenleg ő 

tartja a freestyle rap nem hivatalos világrekordját 9 és fél órás teljesítményével. 

Nyolc éve - amikor Robi még azt sem tudta igazán, mi is a freestlye rap - egy házibulin kiderült, hogy nagyon 

megy neki a rögtönzött rappelés. Bár szoftver-üzemeltetőként végzett, reméli, egyszer eljön majd az idő, ami-

kor minden idejét a freestyle rap-re fordíthatja. 

Veres Robi „berappelte” magát a középdöntőbe 

Mc Dc a Csillag születik első elődöntőjén a zsűri és a közönség 

szimpátiáját is elnyerte, továbbjutásán azonban maga is megle-

pődött. 

Robi különösen örült a Strokes továbbjutásának, akikkel már 

egy közös produkció ötlete is felmerült, Inzsöl Gyula kiesését 

viszont nagyon sajnálja, mert nagyon jóban lettek a felkészülés 

során. 

Robi túl van már jó néhány fellépésen, a Csillag születik előtt 

azonban volt némi izgalom benne, tudja ugyanis, hogy az eddig 

megszokott közönségnél, most jóval többen figyelik szövegelé-

sét. 

 

Robi szerint bárki megpróbálkozhat a freestyle rappel, akinek 

elég gyorsan jár az agya, van némi ritmusérzéke, és kellő szó-

kinccsel rendelkezik. Persze a színpadi szövegelést is lehet, és 

kell is fejleszteni, például sok-sok olvasással. 

   A freestyle rap  
A freestyle rap a rap rögtönzött, improvizált formája. Általában nem előre megírt szövegrészletekből áll, vagy 

legalábbis nem ezek alkotják a szöveg nagyobbik részét. A freestyle így az előadó felkészültségét, illetve pilla-

natnyi szellemi állapotát és előadói formáját mutatja meg élőben, mind a témák, mind a rappelés gördülékeny-

sége, tempója, mind a rímek, mind az előadás stílusa tekintetében.      Donpepe 

A női kézilabda bajnokság 
Iskolánkban ismét megkezdődött a kézilabda bajnokság, ami a foci mellett ta-

valy is nagyon izgalmas, élvezetes volt, és nagy népszerűségnek örvendett. Idén 

a meccsek játékvezetője Tóth Gábor tanár úr. A mérkőzések igen kemények és 

fárasztóak szoktak lenni. 

 
Ebben a játékban is a szabályok uralkodnak, például nem lehet a hatoson belülre menni; ha 

kimegy a labda, akkor az ellenfélé a lehetőség stb. Mindezt persze játék közben észben kell 

tartani a játékosoknak. Az idei csapatok különbözőek: van erősebb és gyengébb csoport is. 

Ám nem mindig a győzelem a fontos a lelkes csoportok számára, hanem ahogy a mondás is 

tartja, a részvétel. A lényeg inkább, hogy jól érezzük magunkat, élvezzük a játékot, és emel-

lett mozogjunk is. Persze minden csapatot azért a győzelem esélye hajt előbbre. 

A meccsek jelenlegi állása:  1. helyen a 8A 

     2. helyen a 7A 

     3. helyen a Tanárok 

     4. helyen a 7B 

     5. helyen a 6A 

     6. helyen az 5B 

     7. helyen a 6B csapata áll. 

További kellemes versenyzést, élménydús mérkőzéseket kívánunk a megmérettetés résztve-

vőinek.            Szabina 
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Lábtoll-labda verseny 

 
Rekord létszám, hét egyesület (Cserszegtomaj SK, Jánoshida KSE, Nagykanizsa ZSE, Nyárlőrinc, Pusztaszer, 

Szepetnek SE, Újszászi VVSE) 102 gyermek és serdülő lépett pályára november 8-án a Nyárlőrincen megren-

dezett hagyományos – tíz versenyszámos – utánpótlás évadzárón. 

Az éjszakába nyúló verseny, amelynek programjában a ritkán játszott párosok is szerepeltek, a 

cserszegtomajiak kiemelkedő eredményével zárult. A lehetséges tíz aranyéremből hetet Takács Tamás tanítvá-

nyai vittek haza. A gyermek korcsoportban mind az öt versenyszámot a cserszegiek nyerték. (Fiú hármas: Hor-

váth Attila, Magyarósi Marcell, Tóth Marcell. Fiú páros: Horváth Attila, Magyarósi Marcell. Leány hármas: 

Magyarósi Réka, Pál Dorina, Udvari Boglárka. Leány páros: Pál Dorina, Udvari Boglárka. Vegyes páros: 

Magyarósi Marcell, Pál Dorina). A serdülő lányok két aranyéremmel járultak hozzá a szép sikerhez. (Leány 

csapat: Jaczó Lídia, Orbán Nikolett, Széles Kitti. Leány páros: Orbán Nikolett, Széles Kitti.) 

Az újszászaik közül most csak a serdülő fiúknak ment jól. Ők három aranyérmet gyűjtöttek be. (Fiú hármas: 

Bábosik Ferenc, Nagy László, Pető Tibor, Ráski Lajos. Fiú páros: Pető Tibor, Ráski Lajos. Vegyes páros: 

Ráski Lajos, Gulyás Adrienn.) 

Két éremmel adott újra hírt magáról a jánoshidai láb-

toll-labdázás. A nagykanizsai Kunics testvérpár két 

ezüst és egy bronzérem megnyerésében közreműkö-

dött. A tehetséges szepetneki lányok Nyárlőrincről két 

harmadik helyezéssel tértek haza. Lelkesen játszottak 

a pusztaszeriek és a házigazda nyárlőrinciek. 

A sok jó teljesítmény közül is 

kimagaslik három-három első 

helyezéssel a gyermek korcso-

portú Magyarósi Marcell 

(Cserszegtomaj SK) és a serdülő 

Ráski Lajos (Újszászi VVSE) 

eredménye. 

 

    

 Merci és Kristóf Taktikai megbeszélés a versenyen 

A XVIII. Vörösmarty-Kupa  

December 5.-én szombaton hat iskola 7 csapatával körmérkőzésben 

rendezték meg a Vörösmarty hét keretein belül a hagyományos Vörös-

marty-Kupa teremlabdarúgó tornát. Nagykorúvá érett a rendezvény, hi-

szen immáron 18. alkalommal mérkőztek meg egymással a csapatok. Az 

újszászi fiatalok kiválóan szerepeltek. Újszász első számú csapata pont-

veszteség nélkül végzett az élen és 2003 után ismételten elhódította a 

vándorserleget. Újszász második számú csapata küzdve és testi épségü-

ket sem kímélve végzett az előkelő negyedik helyen. 

Újszász I. mérkőzései: Újszász II. mérkőzései: 

 

Újszász I. – Szászberek: 5 – 0 Túrkeve – Újszász II.: 2 – 0 

Túrkeve – Újszász I.: 0 – 5 Újszász II. – Nyárlőrinc: 2 – 2 

Újszász I. – Nyárlőrinc: 4 – 0 Zagyvarékas – Újszász II.: 2 – 3 

Zagyvarékas – Újszász I.: 0 – 6 Szászberek – Újszász II.: 1 – 2 

Újszász I. – Újszász II.: 7 – 1 Újszász I – Újszász II.: 7 – 1 

Újszász I. – Jászkisér: 4 – 2 Jászkisér – Újszász II.: 4 – 0 
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40 újszászi gól született 
 

13 gól: Szarvák Krisztián (Újszász I.) 

8 gól: Rézsó Péter (Újszász I.) 

4 gól: Paplanos Ádám (Újszász II.) 

3 gól: Kenyó Márk (Újszász II.), Makai Ádám (Újszász I.), Menkó Attila 

(Újszász I.) 

2 gól: Fekete Tamás (Újszász I.), Fodor Gergely (Újszász I.) 

1 gól: Rácz Árpád (Újszász I.), Szarvák Zsolt (Újszász II.) 

Újszász I. és II. csapata együtt 

A Vörösmarty-Kupa legjobb játékosai 

     Gólkirály: Szarvák Krisztián (Újszász I.) 

     Legjobb játékos: Bali Gábor (Nyárlőrinc) 

     Legjobb kapus: Magyar Ádám (Jászkisér) 

A Bajnok csapat 
 

 Álló sor: Rácz Árpád, Fodor Gergely, Menkó 

Attila, Fekete Tamás, Hegedűs Péter 

Guggoló sor: Seres Dániel, Szarvák Krisztián, 

Rézsó Péter, Makai Ádám, Varga Bálint 

A 4. helyezett csapat 

 

Második sor: Matus Zoltán, Pásztor Tamás, Konka 

Csaba, Paplanos Ádám 

Első sor: Szabó Attila, Nagy Patrik, Kenyó Márk, 

Szarvák Zsolt 

Tóth Gábor tanár úr segítségével Donpepe 
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A skót kisfiú megkérdezi az apjától: 

- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 

- Parketta, kisfiam. 

 

Két szőke nő beszélget. 

- Képzeld idén a karácsony pont pénteki napra, esik! 

- De remélem nem 13-ára. 
Hallom, letartóztatták a férjedet. 

- Igen. Az idén túl korán kezdte meg a 

karácsonyi bevásárlást. 

- Hogyan? Hiszen már majdnem kará-

csony van! 

- Úgy értem, mielőtt még az üzlet ki-

nyitott volna. 

- Tessék, itt van a fizetésemelésről szóló írás. Remélem, 

meg van vele elégedve - mondja a főnök. 

- Igazán nagyon köszönöm, főnök. Tessék, itt van a video-

felvétel a tavaly karácsonyi vállalati bulinkról. 

Móricka nagyon boldog, hogy ma van karácsony. Megkérdezi anyját: 

- Ugye nagyon sok ajándékot kapok? 

- Nem hallottál még arról, hogy sokkal jobb adni, mint kapni? 

- Jó akkor adjál! 

 

Pistike rohan az anyjához: 

- Anya, anya, ég a karácsonyfa!  

- Az nem ég, hanem világit kisfiam!  

Úgy 10 perc múlva: 

- Anya, gyere, mert most már a függöny is világít! 

Óvodások beszélgetnek: 

- Milyen karácsonyfátok van? 

- Műanyag. 

- És járt nálatok a Mikulás? 

- Igen, de az se volt igazi. 

 

- Ti is szoktatok imádkozni 

karácsony előtt? 

- Nem, a mi anyukánk jól tud 

főzni. 

Az anyósom hét éve minden karácsonykor eljön hozzánk. Az idén újítani fogunk. Beengedjük.  

Bogi 

   1.              

    2.           

   3.                  

    4.                

      5.             

      6.         

     7.               

  8.                 

                     

1. A „boldog új évet kívánok” rövidítése. 

2.  Ez alatt vannak az  ajándékok. 

3. Ez a dolog legfontosabb karácsonykor. 

4. Ezt hozza a Jézuska. 

5. Tagjai: apa, anya, (gyerekek). 

6. Téli sport. 

7. Ennek a gyertyáit gyújtod meg. 

8.  A várakozás időszaka karácsony előtt. 

9. Ez esik télen. 

Színezd ki! 

Kemiagabi 
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Békés, boldog karácsonyt és 

sikerekben gazdag új esztendőt 

kívánunk mindenkinek: 

  

            A diákújságírók :) 

2010-re készülvén 

gondoltuk, megle-

pünk titeket egy nap-

tárral is.  

 

Reméljük, hogy hasz-

nát veszitek majd az 

új esztendőben. 
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Kos 2010 
Felfogtad, abból az évből, amely 

pont elmúlt, hogy egyedül nem él-

hetsz a földön, egyedül nem lehetsz 

boldog, az ember társas lény. Meg-

értetted, hogy a szerelemhez nem 

csak te kellesz, kész vagy tovább-

lépni. Igaz kellett egy kis idő, hogy 

ezt meg értsd. 

 Bika 2010 

A nagy átalakulások éve folytató-

dik. Az elmúlt években, amikor a 

Szaturnusz azon fáradozott, hogy 

ráébresszen dolgokra, és a fruszt-

ráltságot elűzze, eljött az idő a cse-

lekvésre. Az akarat nem játszik 

olyan sokat, mint eddig tette, és úgy 

érzed, hogy ha valamit elterveztél, 

az be is következik. 

 Ikrek 2010 

Szegény Ikrek, még el sem kezdő-

dik a 2010-es év, és te már a sor-

soddal kapcsolatos kérdéseket kere-

sed, hiszen azt hiszed rossz neked. 

 Rák 2010 

A 2010-es év első három hónapja 

idegességgel és nyugtalansággal 

telik. Ennek ellenére a február sike-

res lehet, ha anyagi befektetést sze-

retnél eszközölni. 

 Oroszlán 2010 
A 2010-es év felejthetetlen lesz 

számodra, a legnagyobb élmények 

magánéletedben érnek. Nagy leckét 

kell megtanulnod, az agresszivitás 

és a birtoklási vágy leküzdését, a 

partnerednek joga van szabadon 

dönteni. Meg kell tanulnod értékel-

ni a pillanatot, ugyanakkor türtőz-

tetned kell erős vágyaidat. A sport 

tevékenységek nagyon jól karban-

tartanak majd, segítenek elégetni a 

felesleges energiákat. 

 Szűz 2010 

2010-ben sok próbatételen kell, 

hogy átess. 2010 júliusáig darabok-

ra tépnek a körülmények, nagyon 

nehéz lesz kiválasztani, mit is sze-

retnél az életben. 

2010-ben nagyon vakmerőnek ér-

zed magad. Lassítani kell a tempón, 

legalábbis 2010 májusáig minden-

képpen, gondjaid adódhatnak a tör-

vénnyel. Munkahelyeden is nagy a 

lelkesedésed, kollégáid azonban 

gyanúsan szemlélik mindezt. 

 Skorpió 2010 

Miután eltelik a január, ami nagy-

részt nyugodt hónapnak tudható be, 

két igencsak zsúfolt hónapra szá-

míthatsz, mert ilyen lesz a február 

és a március. Nagyon figyelmes 

kell, hogy légy az üzleti ügyeidnél 

és az anyagi problémák megoldásá-

ban. Egészségeddel komoly gondok 

adódhatnak. Családod egészsége 

sem a legjobb. 

 Nyilas 2010 

Az év legerősebb csillagjegye vagy. 

A legerősebb, a legagresszívebb és 

a legdominánsabb. Két harcos és 

életteli bolygó hatása alatt vagy 

2010-ben: a Plutó és a Mars. Más 

szavakkal ambuláns bomba vagy. 

Ez az év több hónapja alatt érezhető 

lesz rajtad, kezdve márciustól egé-

szen szeptemberig. 

Bak 2010 

A 2010-es év a versengésről szól 

majd, félelmetes ellenségekről, kü-

lönböző veszteségekről. 2010 már-

ciusától a család erős konfliktusok 

lesz, legfőképpen áprilisban. Érzed, 

hogy el kell szakadnod a családtól, 

válások és otthon elhagyások lép-

hetnek fel. 

 Vízöntő 2010 

Íme az év leginnovatívabb és leg-

eredetibb csillagjegye. Semmi új 

nem lesz a nap alatt, évek óta csak 

az ötletvilágban élsz. Mi lenne a 

különbség? 2010-ben néhány ötletet 

meg is valósíthatsz. Ezt a leckét kell 

megtanulnod az elkövetkezendő 

években. 

 Halak 2010 

Az egyedüllét érzése mellett 2010-

ben sok kihívásnak kell eleget te-

gyél, a balszerencse sem kerül el, 

sokszor csalódsz abban a környe-

zetben, amelytől nem várnád el a 

csalódást. Elszigeteled magad még 

jobban, az ideálok világába mene-

külsz, amelyet csak te ismersz. 

Gabica 

Színezd ki! 
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