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Alapítványi bál 2010 

Iskolánk az idén is megrendezte a már hagyományossá vált 

alapítványi bált. Az idei a bűvös 13. volt, amely az eddigiekhez 

hasonlóan szintén sikeresen zárult. 

Mi, nyolcadikosok is nagyon vártuk az áprilisi eseményt, hiszen 3. éve számunkra is tartogatott e 

rendezvény bőven izgalmat. Hónapok óta ugyanis a szerda délutánjainkat a táncnak 

áldoztuk, keringőt tanultunk Sándor Nóra néni vezetésével. Bár a párok eleinte nehe-

zen „alakultak ki”, mégis sikerült két csapatnyi táncos fiatalt megmozgatni ezeken a 

próbákon. A lépések kezdetben nehéznek tűntek, aztán a bál előtti héten mindenki 

próbálta kihozni magából a maximumot. A szombat este aztán fergetegesre sikeredett. 

A vendégek fogadását követően elkezdődtek a műsorszámok. Volt itt minden: ének-

kar, furulyaszó, mazsorett, modern és néptánc, szóval kedvére válogathatott minden-

ki. Az este fénypontja pedig a nyolcadikosak keringője lett, amely a tapsból ítélve 

szintén elnyerte a közönség tetszését. A lányok gyönyörű ruháját Köbölné 

Varga Julianna néni biztosította, ezúton is köszönjük neki a segítséget. Sán-

dor Nóri néninek pedig köszönjük a sok türelmet, amellyel megkönnyítette a 

tánctanulást számunkra. 

A báli éjszaka a műsorszámok után valóban kezdetét vette, a vacsorát követő-

en minden jelenlévő kitáncolhatta magát a parketten. Éjfélre járhatott az idő, 

mikor a tombolatárgyak is gazdára találtak, majd a mulatság egész hajnalig 

tartott. A bálozók nevében bizton mondhatom, kellemes este volt. Köszönjük 

a szervezőknek. 

Don Pepe és Viki 

Báli pillanatképek 
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Ünnepi műsor március 15 tiszteletére 

Mint minden évben, így az idén is megemlékeztünk az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról az iskolá-

ban. Március 12-én reggel ünneplőbe öltözött diákok vonul-

tak a Művelődési Ház nagytermébe, hogy megtekintsék az 

5.b osztály ünnepi műsorát.  

A megemlékezés igazán színvonalasra sikeredett, a szavala-

tokat, az emléke-

ző gondolatokat az énekkar verbunk dalai és az ötödikes 

fiúk legényes tánca színesítette. A műsort előbb a felső 

tagozatos diákok, majd ezt követően az alsósok is megte-

kintették.  

Jó érzés volt együtt emlékezni a forradalom hőseire. 

Vera 

MÁRCIUS 15. – Ahogy Petőfi látta 

 
Gondoltuk, az idén nem csak az iskolai ünnepségről tudósítunk március 15-e 

kapcsán, hanem utána nézünk a leghitelesebb beszámolónak.  

Petőfi naplójában így emlékezik az eseményekre: 

”A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. 

Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s ez egész késő estig tartott, de a lelke-

sedés olyan, mint a görögtűz: a víz nem olthatja el. Jókai fölolvasta a felhívást 

és a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a "Nemzeti-dal" -t. Mindkettőt kitörő lel-

kesedéssel fogadták, s a refrénben előjövő "esküszünk"-öt mindannyiszor vissza-

harsogta az egész sereg, mely a téren állt. 

Landerer nyomdájához mentünk, amely a legközelebb volt hozzánk, s a 12 pon-

tot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osz-

tották szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három órára gyűlést hir-

dettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára mintegy 10000 ember gyűlt 

össze a múzeum elé, onnan a városházához mentünk.  

A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanácskozás után a 

polgármester aláírta a 12 pontot. 

Óriási lelkesedés tört ki!... 

Budára! Budára! Nyitassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a 

nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. A választmány lega-

lább húszezer ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanács-

hoz és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt 

vala, és reszketni méltóztatott, s öt percnyi tanácskozás után minden-

be beleegyezett.  

A katonaságnak kiadatott a tétlenségi rendelet, a cenzúra eltörölte-

tett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a 

töméntelen sokaság Pestre...” 

 

Kristóf 

A megemlékezés pillanatai 

Petőfi Sándor portréja 
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Éneklő ifjúság 

 
2010. március 19-én pénteken az iskolai kórus Szolnokra utazott a Kodály Zoltán Ének-zenei Általá-

nos Iskolába, hogy részt vegyen az Éneklő Ifjúság elnevezésű rendezvényen. Az újszászi Zengő 

Gyermekkóruson kívül még hét kórus lépett fel, mind szolnoki intézményekből. Mi másodikként ke-

rültünk színpadra. 

Műsorunk: Bárdos Lajos: Este van már, Szőnyi Erzsébet: Én a hegyre és Szőnyi Erzsébet: Az ürögi 

faluvégen.  

A kórus vezetője Virágné Hamar 

Nóra. 

Mindenkit szakmai zsűri értékelt. 

Nagyon jól éreztük magunkat, hi-

szen sok gyönyörű dalt halhattunk 

más és más kórusok előadásában. 

Miután mindenki fellépett, a zsűri 

meghozta döntését. Végül kihirdet-

ték az eredményeket. A kórusunk 

„ezüst minősítésben” részesült, 

aminek természetesen nagyon 

örültünk. 

Vera  
Énekkar és Nórika néni 

A víz világnapja 

Az ENSZ 1994-ben nyilvánította március 22-ét a 

Víz Világnapjává, azóta világszerte ezen a napon 

ünneplik egyik legféltettebb kincsünket, a vizet. 

Amióta az ember öntudatra ébredt, felfogta az őt 

körülvevő éltető elem jelentőségét. Az őskor kez-

detleges kőszerszámokat használó embere is tud-

ta, hogy a vízből táplálékot szerezhet, az ókori 

kultúrák legtöbbje is folyók mentén alakult. 

Magyarország is csatlakozott a nemzetközi kez-

deményezéshez, amelynek egyik fontos célja, 

hogy a jövő generációiban tudatosítsa a víz szere-

pének, védelmének jelentőségét. Az idei mottó: 

„Tiszta vizet az 

egészséges vilá-

gért!”. 

A vízhiány az embe-

ri biztonságot fenye-

geti: az élelmiszer-

termelést és a kör-

nyezet egészségét. 
Ahhoz, hogy a jövő-

ben is mindenkinek 

jusson tiszta ivóvíz, 

hogy megmaradhas-

sanak a folyók és 

tavak, erőfeszítése-

ket kell tennünk vizeink megóvásáért, állapotuk 

javításáért.  
Ezt célozza meg az Európai Unió Víz Keretirány-

elve, amely kimondja, hogy a tagállamokban 

2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és fel-

szín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt 

a jó állapotot. 

A hazai vizek állapota 

nem rossz, de nem is 

elég jó. Jelenleg soha 

nem látott mértékű, sok-

milliárdos vízminőség-

javítási, csatornázási, 

szennyvízkezelési prog-

ramok zajlanak szerte 

Magyarországon. 

A víz világnapja alkalmából egy héten keresztül 

az iskolában is rengeteg programon vehettünk 

részt, amely tudatosította bennünk, hogy milyen 

fontos természeti elem a víz, és hogy milyen fon-

tos ezt mindannyiunknak megóvni. Kísérletezhet-

tünk vele, prezentációt készítettünk róla, rádiós 

és interaktív vetélkedőn gyarapíthattuk tudásun-

kat. Sőt még a szolnoki vízműt is megtekinthettük 

egy pénteki kirándulás alkalmával. Reméljük, 

jövőre is lesz ehhez hasonló témahét az iskolá-

ban. 

Balázs 

http://www.vizeink.hu/
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A Föld napja 

1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgal-

mat indított el a Föld védelmében. Azóta a diák Hayesből az alternatív 

energiaforrások világhírű szakértője lett. Már mozgalmának megindí-

tásakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az 

egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél 

több szervezet vesz részt benne.  

A FÖLD NAPJA célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet 

a környezetvédelem fontosságára. Magyarországon 1990 óta emlékez-

nek meg erről a jeles napról.  

Országszerte e napon általában fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, 

környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek civil szerve-

zetek és helyi önkormányzatok, iskolák.  

Viki 

A húsvét  

A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a 

tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónap-

ban tartanak. 

A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harma-

dik napon, vasárnap feltámadt. Áldozatával megváltotta minden em-

ber bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. 

A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termé-

kenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászüle-

tés.  

Húsvétvasárnapi szokások: 

Délelőtt ünnepi szentmisét tartanak. Ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A déle-

lőtti misére letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A 

húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az újjászületés jelképe. 

Az egészben főtt tojás ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi.  

A magyar néphagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, 

hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a 

húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak. A húsvét ünnepe akkora ünnep az egyházban, hogy nem 

egy napon keresztül, hanem nyolc napon keresztül ünnepelik. Utána még több héten át húsvéti idő 

van. 

Húsvéthétfő népszokásai: 

Ezen a napon sok népszokás él, például a locsolkodás, a hímes tojás 

ajándékozás. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja 

ennek a szokásnak, mely aztán idővel, mint kölnivízzel való locsolás 

maradt fenn napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolko-

dás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltáma-

dás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, 

hogy lelocsolták őket. Régi korokban a piros színnek védő erőt tulaj-

donítottak. A húsvéti tojások piros színe egyes feltételezések szerint 

Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása és a tojások díszítése az 

egész világon elterjedt hagyomány. 

Balázs 
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 A húsvét eredete 

Itt volt a húsvét, verset mond-

tunk, locsolkodtunk, hímes tojást kap-

tunk, minden megvolt, ami kellett. De mi is az a hús-

vét? Honnan ered a neve? Ezekre a kérdésekre adok most választ. 

A húsvét, az azt megelőző időszak: Jézus sivatagi böjtjének emlékére 

tartott negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A böjt után ezen a na-

pon szabad először húst enni. Innen ered magyar elnevezése. 

Húsvét a legfontosabb keresztény ünnep, fontosabb a karácsonynál is. 

Jézus keresztre feszítése után, a harmadik napon, vasárnap feltámadt, 

így megváltotta minden ember bűnét. Az eredetileg zsidó ünnep az 

egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt hajdan. A húsvét egy-

beesik a tavaszi termékenységi ünnepekkel is, amelynek eleme az újjá-

születés, a feltámadás, a megújulás. 

Innen ered húsvét ünnepe. Remélem, meg tudtam válaszolni kérdéseite-

ket. 

Kemiagabi 

Humoros locsolóversek 

Itt van pár humoros versike húsvétra, sőt jövőre is elraktározható, és újra felhasználható. Válogassa-

tok kedvetekre! 

„Falu végén templom, locsoljak-e? Nemtom. 

Falu végén megint templom, locsoljak-e? Megint nemtom.” 

„Én verset nem tudok, azt mondjanak a kicsik,  

én csak azért jöttem, hogy igyak egy kicsit.” 

„Húsvét van, odakinn mosolyog az ég is, 

adjanak egy ezrest, mosolygok majd én is!” 

„Igaz, hogy én mókás vagyok, 

a vágyaim mégis nagyok: 

meglocsollak, s cserébe 

tojást tégy e tenyérbe! 

Csak tojással be nem érem, 

az áfával együtt kérem.” 

„Józsi vagyok, szép és laza, 

locsoljak vagy menjek haza?” 

„Én még kicsi vagyok, verset ezért nem is tudok. 

De majd jönnek a nagyok, aztán majd mondanak azok!” 

„Van nálam egy kis pacsuli, leloccsintom magát, 

ha egy kicsi mázlija van, szereti a szagát. „ 

„Sivatagban él a teve, 

locsolkodni jöttem, he-he.” 

„Egy gondolat bánt engemet ... 

Elfelejtettem a locsolóversemet.” 

Turza Richárd Dávid 
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Bolondok napja 
 

Április elseje a tréfálkozás, poénkodás ünnepe. Ilyenkor nem szabad ma-

gunkra venni a vicceket, több minden megengedhető. Azt, hogy miért 

pont áprilisra esik, és hogy honnan ered a tréfálkozás szokása, a követke-

zőkben megtudhatjátok. 

Az időszakot eredetileg a rómaiak ünnepelték, akik Vénuszt dicsőítették, a 

szerelem istennőjét, ugyanis a naptárt Julius Caesar reformálta meg, aki 

nagyon tisztelte ezt az istenséget. A Vénusz szó másik neve „Aprilis” volt, és a konzulok ezt elsejére 

tették. Így már világos az időpont, de miért épp a bolondok napja lett? Merülhet fel mindenkiben a 

kérdés. 

A másik forrás Franciaországból ered, ugyanis régen a francia naptár szerint ez az év első napja, és 

hagyománynak számított megajándékozni egymást, de egyesek aján-

dék helyett tréfákat küldtek a másiknak. 

Az első tréfát XIV. Lajos eszelte ki, aki ugyancsak francia szárma-

zású volt. Az egyik nemesét szemelte ki áldozatul, aki miközben 

aludt, beosont hozzá, és szűkebbre varrta a ruháit. Így amikor reggel 

az fölkelt, csodálkozva nézett, hogy nem ment rá se a nadrágja, se az 

öltönye. Innen tehát a viccelődés szokása. 

Azt hiszem, ma már ilyen poénokra nem kell számítani, de azért 

készüljön fel mindenki a csínytevésekre. 

Turza Richárd Dávid 

Diákszínpad   
 

Gonda Adrienn vezetésével diákszínpad nyílt Újszászon. Min-

den pénteken 5 órától a Művelődési Házban vannak a próbák. 

Az összejöveteleken színpadi darabokat tanulunk be, amit ün-

nepségeken adunk elő. Szavalóversenyeken is lehet indulni, me-

lyekre Adrienn készít fel minket. Mindenkit szeretettel vár, aki 

kedvet érez ez iránt. Ha többet szeretnétek megtudni, akkor ér-

deklődjetek Adrinál az alábbi telefonszámon: 06-70/413-40-81, 

vagy ezen az e-mail címen:  adriennenn@freemail.hu.  

Viki és Vera 

A verseny csapatmérkőzésekkel kezdődött, ebből 3 versenyszámot megnyertünk. A gyermek fiúcsa-

patot Baláti Márton, Ágotai Olivér, Farkas Balázs és Kökény Zsolt képviselte, a gyermek lánymérkő-

zést Becskereki Nikolett, Tűri Alexandra és Szacskó Ágota csapata nyerte. A serdülő lánymérkőzésen 

pedig Oszlányi Mercédesz, Varga Frida, Tóth Virág és Gulyás Adri-

enn állhatott a dobogó első fokára. 

A verseny az egyéni versenyszámok után fejeződött be, amiből végül 

csak a serdülő lány győzelem lett a miénk, ezt iskolánk volt tanulójá-

nak, Tóth Virágnak köszönhetjük. 

Merci 

Nyárlőrinci lábtoll-labda verseny 
 

Hat egyesület – Cserszegtomaj SK, Nagykanizsa ZSE, Nyárlőrinc, 

Pusztaszer, Szepetnek SE, Újszászi VVSE – 69 versenyzője vett 

részt az év második országos gyermek és serdülő versenyén. 

mailto:adriennenn@freemail.hu


Vörösmarty Mihály Általános Iskola lapja 

Mi Írtuk, 2010. április 

Bajnokok ligája 

A Bajnokok Ligája (röviden csak BL) egy európai klubcsapatok részvéte-

lével játszott labdarúgó sorozat, mely évente kerül megrendezésre. Minden 

európai országból az elmúlt időszakban elért eredményeiktől függően in-

dulhat egy, kettő, három, illetve négy klub. Az induló csapatok az adott 

ország bajnokságának megnyerésével (illetve második, harma-

dik, negyedik helyének elérésével) vívják ki a részvételt. 

Története  
A Bajnokok Ligája elődje, a bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) 1955-ben indult világhódító útjá-

ra. Azóta rendezi meg rendszeresen az UEFA évről évre az európai elit klubcsapatok tornáját, amely 

során minden évben eldől, melyik csapat a legjobb a legjobbak között. A megtiszteltetésen kívül a 

győzelem nem kevés pénzjutalommal is jár. A torna az 1992/93-as szezonban vette fel a Bajnokok 

Ligája nevet, és ezzel együtt a rendszer is átalakult. Az UEFA bevezette a korábban csak világverse-

nyeken használt csoportküzdelmeket, amivel izgalmasabbá és még nagyobb üzletté tette az addig 

kieséssel működő legnagyobb európai kupasorozatot. Kezdetben egy selejtező, valamint két egyenes 

kieséses kört követően két négyes csoportban folytak a küzdelmek, melyek első két helyezettje vívta 

ki a jogot a döntőbe jutásra. 

Lebonyolítása 
A Bajnokok Ligája minden évben selejtezőkörökkel kezdődik, melyekből összesen 

három kört rendeznek. 

A selejtezőkből 16 csapat kvalifikálhatja magát a csoportkörbe, ahova további 16 

csapat az előző évi bajnokságban elfoglalt helyezésétől függően automatikusan 

bekerült. A csoportkörben nyolc négy csapatból álló csoportra osztják fel a résztve-

vőket. A csoportkörök során hat fordulót rendeznek, melyek alatt egy csoporton 

belül mindegyik csapat kétszer játszik mindegyikkel, egyszer otthon egyszer pedig 

idegenben. 

A csoportok első két helyezettje jut tovább a legjobb 16 közé, vagyis a nyolcaddöntőbe, a 

csoportharmadikok pedig az UEFA-kupában folytathatják.  

A döntő már csak egy mérkőzésből áll, melyet a szezon elején már előre kiírt stadionban játszanak le. 

Esélyesek: 
Az idén a legnagyobb esélyes az FC Barcelona, Inter és a Manchester United. 

Don Pepe 

A BL logója 

Tenisz 

A tenisz egy ütős labdajáték, melyet már a 19. században játszottak. Két válto-

zata van, az egyéni (két játékos játszik egymás ellen) és a páros (két-két játékos 

áll mindkét oldalon). Lényege, hogy a labdát az ellenfél térfelére üssük úgy, 

hogy az ellenfél igen nehezen, vagy ne is érje el. 

A férfi toplistát Roger Federer vezeti, aki már évek óta az elsők között van. Nagyon technikás 

játékos, aki képes minden meccsen „csodát” művelni. Tavaly megnyerte a legfontosabb tornának 

számító Wimbledoni mérkőzést, amelyet Andy Roddickkal játszott. Andy Roddick igen erős játékos, 

agresszív játékával nyeri el a közönség figyelmét. Federer riválisai közül a másik legnagyobb Rafael 

Nadal. 

A női ranglistát jelen pillanatban Serena Williams vezeti, aki „mestere” ennek a játéknak. Úgy tűnik, 

ebben a családban öröklődik ez a tehetség, mivel testvére, Venus Williams szintén benne van az első 

10-ben, szám szerint 5. 

Ha valaki kedvet érezne teniszezni, Szolnokon is működik egy klub, melynek információit a holnap-

ján találhatod meg.             Balázs 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.czajlikranch.sk/images/tenisz1.jpg&imgrefurl=http://www.czajlikranch.sk/tenis-hu.html&usg=__7-uNbed_j67JBVn_5N4lbLxmQbU=&h=272&w=393&sz=90&hl=hu&start=15&um=1&itbs=1&tbnid=adGOmK_JH2lW6M:&tbnh=86&tbnw=124&prev=
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Assassin’s 

creed 2 
Megérkezett az Assassin’s 

creed folytatása, pár újdonsággal együtt. Az alap-

játék, hogy itt is egy szervezet hatalomra törését 

kell megakadályoznunk. Az első részben egy bér-

gyilkost alakítottunk, itt egy kisfiút, Ezio 

Auditore-t, aki megismeri a szerelmet. Ahogy 

felnövünk Ezio-val, addig a jelenben is haladunk, 

ugyanis ránk törnek, és ki kell lépni a 

„mátrixgépből”. Persze az új búvóhelyünkön me-

gint visszatérhetünk Ezio történeti szálához, és 

megtanulunk vívni, falat mászni stb. A történet 

mellesleg Olaszországban játszódik. 

 

Az első részhez képest fejlesztették a grafikát, a 

harcrendszert és növelték a lehetőségeket, például 

úszhatunk Velence vizein. A harcrendszeren azt 

értem, hogy elvehetjük az ellenfél fegyverét, a 

mozgások élethűbbek, illetve az ellenfelek kicsit 

okosabbak lettek. 

A történet és az átvezető videók izgalmasabbak, a 

karakterek „élnek”, ahogy a városok is. 

Ebben közrejátszott az is, hogy a fejlesztők kilá-

togattak a játék helyszínére. Az Assassin’s Creed-

ben 2-ben találkozhatunk Da Vinci-vel, aki fel-

szerel minket különböző segítő tárgyakkal, példá-

ul egy repülő szerkezettel. 

 

A játék nagyon jó lett, így bátran ajánlom nektek 

is! 

Turza Richárd 

Részlet a játékból 

Battlefield: Bad Company 2 

Megjelent egy újabb Battlefield játék, aminek 

sokan örülnek, és trónfosztást kiáltanak a Call of 

Duty Modern Warfare 2 ellenében. Hát mit lehet 

mondani róla, egy kitűnő játékot kapunk, igaz 

unalmas az egyjátékos módja, de kiválóan játsz-

hatunk a többjátékos móddal. 

A történetről röviden annyit, hogy az amerikaiak 

harcolnak az oroszokkal, hogy megszerezzenek 

egy pusztító fegyvert. Az egyjátékos mód a II. 

világháborútól napjainkig játszódik, sablonos 

sztori. Ez alapján egy nagy nullát kapna a játék, 

ha nem lenne a többjátékos mód. 

Ebből a szemszögből egy teljesen új játékot ka-

punk. Kezdjük a rombolható környezettel, igen 

jól értettétek, rombolhatóak a házak, kidőlthetőek 

a fák. 

Igaz az 

épüle-

tek 

alapza-

tai meg-

maradnak, de ha az adott célpontot pusztítjuk el, 

akkor azok összeomlanak, és a benne lévő kato-

nák meghalnak. 

Több játékmód is van, például semmisítsünk meg 

egy épületet, foglaljunk el egy állást stb. Minde-

gyik küldetésnél ledob a térkép egy szélére és 

odarak járműveket is. A járművek között rengeteg 

a választék, van dzsip, tank, vadászhelikopter, 

távirányítós helikopter és sok más is. 

Választhatunk minden ledobás előtt kasztot. Le-

hetünk egyszerű katonák, támogató lövészek, 

gépfegyveres „felcserek” vagy felderítők. 

Röviden a kasztokról: 

Katona: Gépfegyveres egység, nincs semmi kü-

lönleges képessége. 

Támogató lövész/szerelő: Olyan egység, amely-

nek támogató gépfegyvere van, tud járműveket 

szerelni. 

Gépfegyveres/felcser: Nehézgépfegyvert hord 

magánál, gyógycsomagokat tud osztogatni, illetve 

fel tudja éleszteni a korán meghalt csapattársakat. 

Felderítő: Távcsöves puskával járkál, tud lőszert 

osztani, illetve csapdákat elhelyezni. 

Remélem, felkeltettem érdeklődésed a játékról, 

szerintem megéri játszani vele.      Turza Richárd 
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Xbox 360 

Egy újgenerációs játékkonzol, amelyet főleg a 

Microsoft fejlesztett, a sima Xbox utódja, 2005 

májusán került a boltok piacára. Eleinte hűtési 

problémákkal küzdött, de mára már nincs gond a 

melegedésével, és vetélytársa lett a Wii-nek és a 

PS3-nak.  

A rá megjelenő exkluzív játékok (amelyek csak 

erre a konzolra jelennek meg) rengeteg embert 

vásárlásra buzdított, így felülmúlta a PS2 eladása-

it, és eleinte a PS3-ét is. A játékok szebbek voltak 

először az Xbox-on, de az optimalizáltabb PS3 

játékok végül túlszárnyalták az Xbox 360 grafiká-

ját. 

Képes a CD és DVD lemez lejátszásra, a Blu-ray 

lejátszására viszont nem. Lehet rajta zenéket hall-

gatni és filmeket is nézni.      

A netszolgáltatás elérhető rajta, de ha 

többszemélyesmóddal akarunk játszani, akkor 

havidíjat kell fizetni érte, amit a boltokból is be-

szerezhető kóddal is megszerezhetünk. Azonban 

ingyenesen letölthetünk játék- és filmelőzetese-

ket, illetve demókat. 

A jövő találmányának gondolják a Natalt, amit 

csak Xbox 360-ra fejlesztenek, ez tulajdonképpen 

egy kamera, ami érzékeli az ember mozgását, és 

„belehelyezi” a játékba. Ez várhatóan ősszel fog 

megjelenni, és kb. 20000Ft-os áron lehet besze-

rezni.  

A már megjelent híresebb, exkluzív játékok: 

Gears of War 2, Fable 2, Forza 3, Halo 3, Halo 

ODST. 

A még meg nem jelent játékok: Fable 3, Gears of 

War 3 (még nincs megerősítve), Halo Reach, 

Alan Wake. 

Turza Richárd 

Xbox 360 

kontrollerrel 

és távirányí-

tóval 

Johnny Depp 

Színész karrierje 

előtt: 

1963-ban született Amerikában, 

Kentucky  államban. Anyja, Betty Sue Palmer, pincérnőként, apja, 

John, mérnökként dolgozott. Két lánytestvére van, Debbie és 

Christine, valamint egy fiútestvére, Danny, aki íróként futott be. 

Legjobb barátja nagyapja volt, aki fiatal korában meghalt. A csa-

ládjával Floridába költözött és ott is nőtt fel, azonban nagy hatással 

volt rá, hogy szülei elváltak. Ezután a zene megszállottja lett. Zene-

imádata hatására egy bandába lépett be, a Kids-be. Később telefo-

non árult tollakat, majd 17 évesen kicsapták az iskolából. 

Pályafutása: 

Nicolas Cage indította el színészi pályáját a 80-as években. Első filmje a kasszasikerű horrorfilm, 

Rémálom az Elm utcában. Majd A szakasz-ban is játszott, igaz kis szerepet, de a filmet Oscar-díjra 

jelölték. Ezután indult be igazán a filmes karrierje, és lett a nők egyik bálványa. Az ismertebb filmjei 

közé tartozik A Karib-tenger kalózai trilógia, amelyben Jack Sparrow-ot alakítja, a sorozat negyedik 

részét később (2011-2012-ben) forgatják. Eddig 41 filmben szerepelt, és már jelölték Oscar-díjra is. 

Érdekességek a színészről: 

- Zöld öves karatéból. 

- Eddig 6 hölggyel járt, az egyiküktől, Vanessa Paradise-tól van egy fia és egy lánya. 

- Egy bárja van Los Angelesben: The Viper Room. 

Turza Richárd  
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Az anime és a manga 

 
A manga legegyszerűbben a japán képregény. Rajzfilmesített változata az 

anime. Évezredekkel ezelőtt keletkeztek az első mangák, melyek akkor még csak életképek megraj-

zolását jelentették. A japán manga alkotója a mangaka. 

A hagyományos japán festészet az ukiyo. Ebből a festészetből alakult 

ki a manga. Kb. a XVIII.-XIX. században kezdett népszerűsödni az 

akkoriban használt fametszet. A mostani stílusa csak a XX.-XXI. szá-

zadra jellemzőek. 

A második világháborút követően tört be Japánba az anime. Ez teljesen 

ugyanaz a stílus, mint a manga csak ez már a televízión keresztül  rajz-

filmként mutatkozik. Az első animékben gyakori téma volt a háború. 

Ma is jellemző még a legtöbb animében a hagyományos népviselet a 

kimono. 

A manga és anime stílusjegyei: - A legfontosabb érzelemkifejező esz-

köz a szem. Ez általában a fejhez képest aránytalanul nagy.- Nagyjából elég 

aránytalanok a karakterek is (nem mind). Az úgynevezett chibi karakterek a leg-

aránytalanabbak (nagy fej, kis test, óriási szemek). 

Ismert tévécsatorna Magyarországon az Animax, amelyen műsoron van például 

az Inuyasa vagy a Slayers, Kaleido Star, amelyeket korábban az Rtl klub vagy a 

Tv2 is játszott hétvégente reggel. 

Minden korosztály és nem számára létezik megfelelő manga és anime. Lányok-

nak rengeteg romantikus sorozat van (pl.:Nana), fiúknak mecha sorozatok 

(pl.:Blue Gender), kisebb gyerekeknek pl.:Kukucska. 

Animék híres színdarabokból és könyvekből is készültek, mint például a Romeo 

és Júliából és a Monte Cristo grófjából. Olyan sorozatokból is készülnek 

mangák, mint a Star Trek. Sok ilyen anime és manga tér el eredeti forrásától má-

sodlagosan a tartalmával, de a szereplőkben, helyszínekben, lényeges mondani-

valóban ugyanaz marad. Nem szabad őket lelkileg felkészületlenül olvasni vagy 

nézni, mert az eredeti történetet pontosan ismerőknek leeshet az álla már a soro-

zat első részénél is. 

Mangával és animével foglalkozó újságokban (pl.:Mondo) vagy interneten sokat meg lehet tudni a 

különböző műfajokról.             Betti 

Karcsúsító divattippek tavaszra 

Itt a tavasz, lekerülnek rólunk a vastag pulcsik, kabátok, melyek eddig ta-

karták a télen felszedett kilókat. Karcsúbbnak akarsz látszani? Míg le nem 

mennek a plusz kilók, fogadd meg e néhány divattanácsot, és a siker nem 

marad el! 

Karcsúbbnak és vékonyabbnak hat az alakod, ha tetőtől talpig azonos színeket választasz, esetleg 

ugyanannak a színnek az árnyalataiba öltözöl. Válassz azonos színeket, párosítsd a pasztell színeket a 

törtfehérrel. A függőlegesen csíkozott ing, vagy felső megnyújtja az alakod, és minél közelebb van-

nak egymáshoz a csíkok, annál nagyobb hatást érhetsz el. 

Széles a csípőd? Apró trükkökkel mindent meg lehet oldani, például egyszerű fekete farmer, ami de-

réktól lefelé vékonyít, párosítva egy feltűnőbb fényes felső résszel, kitűnő választás. Fontos szabály, 

hogy a ruháid színei, mindig fentről lefelé legyenek egyre sötétebbek. 

Kicsit nagyobb a hasad? Akkor most kerüld a nagy virágmintás felsőket, mint amit a 2010-es tavaszi 

divat mutat. Ha nem muszáj, ne vegyél fel övet, mert kettévág, és alacsonyabbnak látszol. Válassz, 

hosszú has középig érő nyakláncot, ez eltereli a figyelmet, kissé szélesebb csípődről. Jó öltözködést 

kívánunk!           Szabina és Szandi 
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A mostani Diáktoll rovatba nagy örömünkre több írást is kaptunk 

tőletek. Többek között Turza Richárd, Szabó Nándor Zsolt, és Ko-

vács Norbert Dániel fogtak tollat a kezükbe. Tőlük olvashattok most 

verseket, és egy tanulságos történetet. Reméljük, tetszeni fognak. 

Királyból bolond 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király nagyravágyó és hiú volt. 

Egyszer a királyságban egy híres ember munkát kért a királytól. Azt mondta: 

 - Felséges királyom, munkát szeretnék tőled kérni. 

 - Takarító lehetsz, de fizess érte! – mondta a király. 

 - Mennyit kér a munkáért cserébe? – kérdezte a híres ember. 

 - 5000 aranyat. — Mondta a király. 

Az ember odaadta a pénzt, és takarítani kezdett. A király csak arra gondolt, hogy szép legyen a vár.  

Miközben takarított az ember a kincstárban, kifosztotta azt. Ekkor azt mondta a királynak: 

 - Legközelebb gondold meg, kire, mit bízol rá! 

Kovács Norbert Dániel 

Bolondok napja az iskolában 

Nevetések zaja, 

diákok tréfája, 

ez a bolondok napja. 

Viccet csinálók, 

komolytalan nebulók, 

ez a bolondok napja. 

Tanárok rémálma, 

hogy ő lesz a csínyük áldozata, 

ez a bolondok napja. 

Ha elsül egy tréfa, 

felcsap a kacagás robaja, 

csak ez lehet a bolondok napja. 

Turza Richárd 

Egy pillanat 

Gyöngy szemedben alszik az ég, 

hajadban remél a reggeli fény, 

arcodban pihen egy világ varázsa, 

kezeidben kacag az élet pillantása. 

Mosolyodban nevet egy tavaszi hajnal, 

hangodban nyugalom andalító álma, 

fejecskéd, mint éji homályban a fény, 

halálában a szívnek is szépet s jót ígér. 

Létedben szebben ragyog a Nap, forr a mező, 

megered a patak, dalol a pacsirta, ég a felhő, 

lángol a folyó, izzik a lélek fénylő ragyogásban, 

hisz a szív mesét, lehetetlent, szédítőt s jobbat. 

Egy röpke perc, s minden érzelem a múlt csupán, 

elmúlt, s úgy szárnyra kelt, mint a fürge madár, 

nem jő vissza, elment s hagyott bús magányban, 

ne hagyd hát veszni hagyni, legyen örök a pillanat! 

Szabó Nándor Zsolt 

Mosópor reklám: 

- Nézze, milyen ragyogóan fehér lett ez az ing! 

- Szép, szép, de nekem kockásan jobban tetszett… 

 

Vérmes feleség mondja a férjének: 

- Mennyivel jobban tettem volna, ha magához  

az ördöghöz mentem volna feleségül! 

- Erre ne is gondolj! Közeli rokonok nem házasodnak! 

 

A gyorsan kérdező ember találkozik a szűkszavú kis-

lánnyal: 

- Hogyhívnak-hovamész-mivana kosaradban? 

- ESZTERGOMBA. 

Három elítélt beszélget a börtönben: 

- Téged miért ítéltek el?- kérdi az egyik. 

- Elkötöttem egy autót egymillió forintos 

kárt okozva. És te? 

- Én loptam a bank pénzéből kétmillió fo-

rintos kárt okozva. 

- Hát te, cimbora? Te mit csináltál? 

- Én hárommillió forintos kárt okoztam. 

- Akkor köztünk te vagy a legjobb. Hogy 

csináltad? 

- Hóvirágot szedtem az 

erdőben. 

 

Bogi 
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1. Az év első hónapja 

2. Pattogatott kukorica angolul. 

3. Zödségféle, a nyuszi kedvence. 

4. Ő hozza a tojásokat húsvétkor. 

5. Április 1-jén ezt csinálják a gyerekek. 

6. Ide jársz minden hétköznap. 

7. Húsvét németül. 

8. Kikel a tojásból. 

9. Habfürdőből és szappanból készítheted. 

10. Böjt idején csak ezt a húsfélét eheted. 

11. Japán autómárka. 

12. Narancsízű szénsavas üdítőital. 

13. Keddet követi. 

14. A régi ellentéte 

15. Fejezd be a nevet: Kukorica… 
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Kemiagabi 

SZÍNEZD KI! 


