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Ballagás 2010 

„Ballag már a vén diák…” énekeljük mi nyolcadikosok. 

Idén is három nyolcadik osztály ballag el az iskolából, hogy 

másutt folytassa tanulmányait.  

Az iskolától és tőletek pénteken fogunk elbúcsúzni, a városi ballagás pedig szombaton lesz. Már na-

gyon izgatottan készülünk rá. A következő osztályok búcsúznak: 

8. a osztály:  

Osztályfőnök: Petrik Ferencné 

Ágoston Kristóf, Czakó Bettina, Dobozi Boglár-

ka, Farkas Viktória, Hájas Levente, Kaló Zoltán , 

Kanalas Dániel, Kanálos Gábor, Kanálos László, 

Lovas Bettina, Makai Ádám, Menkó Attila, Mé-

száros Barbara, Mihá Alexandra, Mozsár József, 

Szabó Nándor Zsolt, Szaszkó Fanni, Szaszkó So-

ma, Urbán Szabina, Varga Bálint, Vidák Róbert, 

Zachar András  

8.b osztály: 

Osztályfőnök: Kállóné Szabó Erzsébet 

 

Borsos Renáta, Czigány Norbert, Dani Leila, 

Dombai Donát, Faragó Emese, Farkas Beáta, Far-

kas János, Gajdos Barbara, Illés Alexandra, Kal-

már Rómeó, Kanálos József, Kovács Gabriella, 

Kovács Katalin, Papp Sándor, Rékasi Péter, Sallai 

Márk, Váradi Eszter, Varga Tamás, Völgyi István  

8.c osztály: 

Osztályfőnök: Pap Szilvia 

 

Dehenes Attila, Duka Olivér, Farkas Antal, Fe-

kete Tamás Sándor, Fodor Gergely Ferenc, Gu-

lyás Zsolt, Hegedűs Péter, Joó Bence, Kanalas 

Christopher, Kecskés Krisztina, Kecskés Sán-

dor, Kis Zsombor Mihály, Kovács Gábor, Laka-

tos Tamás, Nagy Gábor, Oszlányi László, Póti 

Szabolcs, Rézsó Péter, Seres Dániel, Terék Kin-

ga, Turza Richárd Dávid, Zakar Krisztina  

Kemiagabi 
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Vörösmarty Gála 

Iskolánkban szokássá vált, hogy minden év vége felé megrendezésre kerül a Vörösmarty Gála. Az 

idén sem volt ez másként. Ezen a rendezvényen a másodikos, negyedikes, hatodikos és nyolcadikos 

évfolyamok tanulói lépnek fel. Ez idén is így történt. Többek között szerepjátékokat, népi hagyomá-

nyokat, modern és népi táncokat láthattunk. A szülők is szép számban megjelentek, de nagyon sok 

tanár néni és tanár bácsi is jelen volt.  

A gyerekek az előadást 3 ciklusban mutatták be. Az énekkar különösen jól szerepelt. A nézők a két 

szünetben éhségüket és szomjukat a büfében csillapíthatták, amit a 8.a-s anyukák üzemeltettek.  

A műsor valamikor 9 óra után ért véget. Minden műsorszámnak nagy sikere volt. Reméljük, a közön-

ség jól szórakozott, és jövőre is ilyen jól sikerül a már hagyományosnak mondható gálaműsor. 

Bogi 

 A ballagás története 

Ballagunk, mi nyolcadikosok; mindenki máshol tanul tovább… 

De mi az a ballagás? Hogy alakult ki? Ezekre a kérdésekre fogok 

most válaszolni. 

A ballagás szokása Selmecbányán az 1870-es években alakult ki, 

ahol az erdészeti és bányászati akadémia hagyományaként a 

hallgatók a Ballag már a vén diák… kezdetű dal éneklésével bú-

csúztak el iskolájuktól. Lassan az egész országban és minden 

iskolatípusban elterjedt a ballagás szokása; a XX. század elejére 

pedig általánossá vált. 

Az 1920-as években a Ballag már a vén diák kezdetű dalt felváltotta az Elmegyek, elmegyek… kezde-

tű magyar népdal. Az 1950-es években betiltották, de azóta újra élnek a ballagási szokások. 

A ballagók a ballagás napján végigmennek a termeken és a folyosókon, vállukon egy kis tarisznyá-

val, amelybe a hetedikesek pogácsát, sót, földet és aprópénzt tesznek, és elhelyezik az iskola fény-

képét is. 

Kemiagabi 

Gála a Szigligeti Színházban 

Iskolánk egyik teátrumos csoportja 2010. május 4-én, hétfő este szerepelt a Teátrum Művészeti Alap-

iskola gáláján a szolnoki Szigligeti Színházban. A 3.b és a 7.a osztály teátrumosai közösen mutatták 

be az Akarsz-e játszani? című 

műsorukat Bartáné Mucza Tün-

de tanító néni vezetésével. Az 

este folyamán közel 350 gyerek 

lépett fel a 3 órás műsorban. 

Minden csoport nagy sikert ara-

tott, a nézőtér szinte teli volt. 

Jöhettek az érdeklődő szülők, 

barátok, és családtagok. A gála 

végén minden csoport egyszerre 

léphetett a színpadra, és a ferge-

teges fináléval zárult az este. 

Vidám volt a hangulat, és min-

denki jól érezte magát.  

 Köszönjük az élményt! 

 

Viki 

Az újszászi teátrumos csoport a Szigligeti Színház  színpadán 

„A tehetség adomány. Meghatározása valószínűleg annyira bonyolult, hogy az egyszerűség kedvéért 

csak azt mondjuk, Isten adta.” 
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Hulladékgyűjtés 

A második félévben is megrendezésre került a hulladékgyűjtés egy hétfői délutá-

non az órák után. A belterületi tanulók a benti iskolába a Bajcsi útra gyűjtötték a 

papírt és a vasat, míg a kertvárosiak a nagykerti iskolához vitték a hulladékot. A 

konténerek gyorsan megteltek hála a szorgos kezeknek. A begyűjtött hulladékok 

árát a gyereknapi programokra fordítjuk, és reméljük, ez a nap is olyan izgalmas 

lesz, mint az eddigiek. 

Don Pepe 

Anyák napja 

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékeznek meg. A különböző 

országokban más és más napon ünneplik. Az amerikai eredetű hagyományt Magyarországon a Ma-

gyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első megemlékezést 1925-ben szervezték. Az anyák 

napját hazánkban minden év május első vasárnapján ünnepeljük. A történelem során mindvégig volt 

olyan ünnep, amellyel ilyen vagy olyan módon az édesanyáknak tisztelegtek. Már az ókori Görögor-

szágban is tartottak ilyen ünnepségeket az istenek anyja tiszteletére. Az anyák napja hamar elterjedt 

Európában is. Magyarországon 1925 óta az iskolai ünnepek közé is tartozik. 

Bízunk benne, hogy ti is megemlékeztetek erről az eseményről. Mi ezzel a versel köszöntjük utólag 

az édesanyákat. 

Juhász Gyula: Anya 

(részlet) 

 

De az anya, ki méhe bús gyümölcsét 

Úgy látta mindig, mint a nagy jövőt, 

Nem sejti, hogy mily messze költözött! 

 

S míg óceánok ágyán alszik ő rég, 

Az anya vár, vár valami hajót 

S ragyognak rá rég elmúlt csillagok! 

Don Pepe és Vera 

A szorgos 

kezeknek 

köszönhetően

gyorsan tele 

lettek a  kon-

ténerek vas és 

papírhulla-

dékkal. 

„Az ember a legnagyobb kártevő a természetben, pe-

dig csak vendégségben, átutazóként vagyunk a földön. 

Ehhez mérten kell viselkednünk.” 

                                           Friedrich Hundertwasser 

„A világ különleges és bonyolult, akárcsak a pók háló-

ja. Ha megérinted egy fonalát, remegése végigfut az 

összes többi szálon. Mi nemcsak megérintjük a hálót, 

hanem bele is szakítunk.”           Gerald Durell 

 

Ne szennyezd a környezetet, hisz tőle függsz!!! 
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Európai Uniós vetélkedő az iskolánkban 
 

Iskolánkban május elején megszervezésre került az Európai Uniós vetélkedő, amellyel egyrészt meg-

emlékeztünk hazánk Unióhoz való csatlakozásáról, másrészt a tanulók az izgalmas kérdések segítsé-

gével adhattak számot efféle tudásukról. A felkészülés hetekkel korábban megtörtént: plakátot ter-

veztünk és megrajzoltuk a magyar eurót, ahogy azt mi képzeljük. A vetélkedőn számtalan feladat 

közül a legérdekesebb a számítógépes országfelismerés volt. A csapatok egy plakát segítségével mu-

tatatták be az általuk kiválasztott Uniós tagállamot. A zagyvarékasi iskola tanulói is részt vettek a 

versenyen, amelyen nagyon ügyesen szerepeltek. Ezt az eredmények is mutatják. 

A verseny helyezettei: 

I. helyezett a zagyvarékasi csapat lett. 

II. helyen a 8/c osztály végzett. 

III. helyezett a 8/a lett. 

IV. helyen a 7/a kettes számú csapata végzett. 

              Balázs 

Május 1. 

Május 1-je eredetileg a munka ünnepe: a nemzetközi munkásmozgalom harcolta ki magának. Hason-

ló ünnepe a katolikusoknak: Munkás Szent József napja. 

Sajnos mostanában az emberek többségének inkább a karneváli hangulat és a búcsúszerű kirakodás 

jut eszébe az ünnepről. 

Idén is volt Újszászon majális, ahogy szokásos mindenütt. Reggel 10 órakor kezdődött a megnyitó, 

amihez fergeteges műsor párosult. Ahogy mindig szokott lenni, lehetett kapni lángost, különféle ita-

lokat, fagylaltot, játékokat. Volt ovisátor, ökolabirintus, sergők. A szombati nap délutánján már in-

kább a színpadi előadásoké volt a 

főszerep: láthattuk a Fire dance 

tánccsoport korosztályait, a Nosza  

mami tánckarát és más csoporto-

kat, énekes produkciókat. Bi-

zonyára még este is mulatoztak az 

emberek a sportpályán és otthon is 

az ünnep örömére, méginkább ta-

lán azért is, mert másnap kipi-

henhették az ünnep fáradalmait.  

Betti 
A mazsorettek zászlós gyakorlata a sportpályán 

Gyermeknap az iskolában 

Mint minden évben, így az idén is gyermeknapoztunk május végén az iskolában. Május utolsó vasár-

napja a gyermekeké, és ezt a nevelőink, tanáraink is jól tudják, hiszen minden évben igyekeznek 

újabb és újabb meglepetéseket kieszelni erre a napra, ezzel okozva számunkra örömet. Az idei gyer-

meknapot eredetileg a Parkerdőbe tervezték, ám a Zagyva áradása keresztülhúzta a terveket, így az 

iskolaudvar adott helyet a rendezvénynek. A megnyitóra kilenc órakor került sor, melyet egy bemele-

gítés és futóverseny követett. Abádszalókról népi hagyományőrzők érkeztek erre a napra, és a gye-

reknek régi, elfeledett játékokat mutattak be, melyeket természetesen ki is lehetett próbálni, sőt zseto-

nokat is gyűjthettünk, melyek aztán finomságokra voltak beválthatók. A tanár és tanító nénik vezeté-

sével kézműveskedhettünk: hennáztunk, gyöngyöt fűztünk, bőrkarkötőt készítettünk. A fiúk és a lá-

nyok az ebédet követően le is mozoghatták azt a tanár-diák és a szülő-diák kézilabda és foci meccse-

ken. Az idén is nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük a szervezőknek, és várjuk jövőre az újabb 

meglepetéseket. 

Szandi és Szabina 
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Vajon 2012-ben tényleg bekövetkezik a világvége? 

Úgy tűnik, már az ókorban is megjósolták, a Nibiru, másnéven 

Planet X, eljövetelét. A maják csupán 2012-ig írták meg naptá-

rukat, azutánra semmilyen feljegyzést nem készítettek.  

Gondoljunk csak bele, hogy a maják mikor éltek? Mégis megjósolták, hogy a Nibiru, a 10. bolgyó, 

olyan közel lesz a Földhöz 2012-ben, hogy annak megfordul a polaritása, és az emiatt bekövetkező 

katasztrófák lakhatatlanná teszik a bolygót. Azt mondják, a 2012-es év nagy változást hoz az egész 

emberiség életében. A maja naptár innentől kezdve nem számlálja az időt. De vajon tényleg bekövet-

kezik? És ha igen, akkor mire számíthatunk?  

A maja naptár alapján ez az időszak 2012-re (vagy in-

kább 2013 elejére) éri el a csúcspontját. Nem lehet tudni, 

pontosan mi történik majd 2012. december 21-én, de az 

biztos, hogy a Földön már egy ideje nagyon erős energe-

tikai változások folynak. 

Leginkább azt fogjuk érezni, hogy könnyebb a testünk, 

állítólag áttetszőbb is lesz. Egyfajta átalakuláson megy 

majd mindenki keresztül mind testileg, mind szellemileg, 

mind lelkileg. A szellemi felemelkedés folyamata lesz a 

legjelentősebb.  

Balázs 

Stohl balesete 

Előállították Stohl András színész-műsorvezetőt, 

miután május 8-án hajnalban Budapest és Fót között 

balesetet okozott. Több szálon is nyomozást folytat a rendőr-

ség Stohl András szombat reggeli balesete okán. Nyolc év után újból balesetet okozott ittas állapot-

ban. A közben elvégzett vizsgálatok eredménye alapján 

azonban kiderült, Stohl drogot is fogyasztott balesete 

előtt. A balesetben egy idős férfi súlyos, egy fiatal nő pe-

dig könnyű sérüléseket szenvedett. A vélhetően vétkes 

sofőr a helyszínt a baleset után elhagyta. 

Stohl András lemondta az ősszel induló X-Faktor tehet-

ségkutató műsorának vezetését, derült ki egy közlemény-

ből. Az ismert műsorvezető értesítette a csatornát, hogy a 

történtek miatt nem vállalhatja az ősszel induló X-

Faktornak, Európa egyik legrangosabb zenei tehetségku-

tatójának vezetését. 

Vera és Viki 
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„Aki barátot talál, kincset talál.” 

 

„- Micimackó! Mi van, ha egyszer elkö-

vetkezik egy olyan nap, amikor el kell 

válnunk? 

- Ha együtt válhatunk el, akkor semmi 

kifogásom ellene.”  

 

Alan Alexander Milne 
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Just cause 2 

 

Előszó 

A játék a Just cause első részének folytatása, már az első rész is vegyes véleményt váltott ki a játéko-

sokban. Egyesek túl sokat vártak a játéktól és rossznak titulálták, míg mások elégedettek voltak, örö-

müket lelték a robbantgatásban és ugrándozásban a hatalmas pályán. 

Történet 

A történet Rico Rodriguez, amerikai titkos ügynök küldetéséről szól, akit „skorpiónak” is neveznek. 

A feladata, hogy megdöntse egy diktátor hatalmát egy dél-kelet ázsiai szigeten, Island of Panau szi-

getén. Persze ez nem olyan könnyű, hisz a szigetcsoporton hemzsegnek a katonák, akik fel vannak 

szerelve fegyverekkel, rakétákkal, harckocsikkal, vadászgépekkel és egyéb dolgokkal. Ahogy megér-

kezik a szigetre a „skorpió” egyből felfogadják a hatalmat megtörni készülő ellenállók. 

Játékmenet 

Ez az egyik nagy hibája a játéknak, ugyanis a fő külde-

tésen kívül szinte mindig ugyanazt kell csinálnunk, 

mégpedig teljesíteni az ellenállók küldetéseit. Ennek 2 

fajtája van, az egyik a területfoglalás, a másik az álta-

lános küldetés. 

A területfoglalásnál helikopterrel elszállítanak egy ka-

tonai létesítményhez pár katonát „segítségül kapva”. 

Ezek közül az egyiket meg kell védeni, ugyanis ő teszi 

tönkre az ellenség kommunikációs berendezéseit, ezzel 

bevéve az erődöt. De ahhoz hogy ezt teljesítse, el kell 

jutnunk odáig és közbe nyakunkba kapunk rengeteg ellenséget. Ha elértünk a célunkhoz és végez-

tünk mindenkivel, akkor meg kell védenünk a kommunikációt tönkretevő szabotőrünket az ellentá-

madástól. Ehhez általában kapunk telepített gépfegyvereket. 

Az általános küldetés változatosabb, mivel ott kaphatunk bármit feladatul. Ilyen például semmisít-

sünk meg 4 rakétát, mielőtt kilövik őket az űrbe, vagy raboljunk el egy fontos politikust és szállítsuk 

az ellenállókhoz. 

A fő küldetés az általános küldetéshez hasonló, de általában kidolgozottabb és hosszabb, valamint 

tovább viszi a történeti szálat. 

A végére hagytam a kiegészítő tartalmat, ami nagyon fárasztó és unalmas, de nem is kötelező. Ez 

arról szól, hogy a szigetcsoporton található falvakban és városokban felrobbantjuk vagy likvidáljuk 

az épületeket, illetve megtaláljuk az ott található „fejlesztési ládákat”, erre rátérek a fegyverek rész-

nél. 

Fegyverek, járművek, a fekete piac  

A fegyverekből nincs túl sok, de nem is nagyon kell. A robbanószerek megteszik a hatásukat, a tűz-

párbajnak nem tulajdonítanak túl sok érdemet a játékban. 

Fegyverek, robbanószerek:       

2 pistoly: revolver, sima pisztoly 

3 gépfegyver: egykezes (MP5), közepes méretű kétkezes 

(M4/M4 Carbine), egy nagy méretű kétkezes 

1 shotgun 

 1 mesterlövész puska 

2 robbanószer: egy tojásgránát, egy időzített bomba 
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Járművek: 

2 helikopter: egy felderítő és egy harci 

1 sugárhajtású repülőgép 

1 hajó 

2 autó: egy sima és egy gépfegyverrel felszerelt 

1 harckocsi 

A fegyverket és a járműveket lehet fejleszteni, méghoz-

zá a pályán elrejtett „fejlesztési ládákkal”. Fegyvereket, 

járműveket a fekete piacról lehet vásárolni, amit bárhol 

meglehet tenni. Ilyenkor érkezik egy helikopter és a kiválasztott csomagot ledobja a megfelelő hely-

re. 

Érdekességek 

A játékba belekerül a Lost szigete, és ha fölötte repülünk repülővel, akkor az lezuhan, a szigeten 

megtalálható a bunker is, és a kövekből kirakott SOS jelzés. A másik érdekes dolog az a Final 

Fantasyból vett repülő hőlégballon szerűség, amin található egy diszkó. 

Végszó 

A Just cause 2 nem egy rossz játék, csak egy idő után monoton. Akik egy könnyed játékra vágynak, 

azoknak tudom ajánlani.  

Turza Richárd és Kemiagabi 

Assassin’s Creed 2 
Előzmény 

Már az Assassin’s Creed első része is ért el sikereket, hisz a bérgyilkos játékokból elég nagy hiány 

van, nem úgy, mint a II. világháborús lövöldözős játékokból (pl. COD). Azonban az izgalmas törté-

net mellett a játék monoton volt, és a készítőknek ezt kellett kiküszöbölniük. 

Történet 

A történet – ahogy az első résznél is – zavaros, igazából ott kezdődik, ahol befejeződött. Mindent 

összevetve arról szól a játék, hogy egy Desmond nevű alany beszáll egy gépbe, az Animusba és egy 

bérgyilkos memóriáját éli vagy játssza át.  Ahogy bekerülünk a játékba, egyből követnünk kell segí-

tőnket, Lucyt, aki fegyveres őröket legyőzve rohan előre. Aztán egy búvóhelyen kell felkészülni a 

gonoszok ellen az Animus 2.0-val. Az előző részben Alatair, egy középkorban élő bérgyilkos életét 

követtük végig, itt viszont Ezio Auditore, egy olasz család gyermekeként növünk „öldöklővé”. 

Játékmenet 

Az egyben úgy történt a játékmenet, hogy végig „éltünk” egy fejezetet a gépben, aztán kiszálltunk 

belőle, és megbeszéltük, majd megint beszálltunk, és ez így folytatódott. Nos, itt tudunk beszélni a 

gépen keresztül is, így nem kell kiszállni, csak pihenés céljából. A sok használat után eltanuljuk Ezio 

képességeit, erejét, illetve ennek mellékhatásaként hallucinálunk.  

Ezionak meg kell bosszulni apja és testvérei halálát, mivel őket 

kivégzik, és ezért levadássza az összes tagját a templomos szerve-

zetnek, akik hatalmat akarnak szerezni az egész világon több va-

rázserejű ereklye segítségével. Őket kell megtalálnunk és megöl-

nünk, ez először monotonnak tűnik, de a változó helyszínek és 

körülmények miatt egyáltalán nem az. 

Helyszínek 

A játék Olaszországban játszódik főként a városokban, például 

Velencében vagy Rómában. Nagyon szépen lemásolták a hatalmas 

építményeket, templomokat, tudniillik a készítők kimentek meg-

nézni ezeket. 

 

 

A játék szereplője 
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A villámtolvaj – Percy Jackson és az olimposziak 

Történet 

A történet Percy Jacksonról szól, aki tizenéves kortársaihoz ha-

sonlít, azonban kiderül, hogy ő egy görög isten, Poszeidón fia.  

Amint megvádolják, hogy ő lopta el Zeusz villámját, veszélybe ke-

rül az ő és anyja élete.  Egy táborba megy, ahol társakat szerez, 

hogy eljusson a pokolba, és találkozzon Hádésszal.  

Fontosabb szereplők 

Percy Jackson, Poszeidón fia - Logan Freeman 

Grover Underwood - Brandon T. Jackson  

Zeusz – Sean Bean 

Poszeidón – Kevin McKidd 

Annabeth Chase, Athéné lánya – Alexandra Daddario 

 

Vélemény 

A villámtolvaj egy jó film, nem egy Oscart érdemlő alkotás, de jó 

szórakozást nyújt, és izgalom is van benne bőven. Az egyetlen gond 

az akció hiánya, nagyon kevés van belőle a filmben. 

Turza Richárd és Kemiagabi 

Kihívások 

Levadászhatunk bűnözőket és kémeket, ezt a küldetést 

a galambketreceknél kapjuk meg. Elverhetünk embe-

reket puszta kézzel, például mert megcsalják feleségü-

ket. Elszállíthatunk üzeneteket, versenyezhetünk, meg 

kell találnunk az elrejtett 30 kódex oldalt a bérgyil-

kosok kódexéből, illetve összegyűjthetjük a 6 legna-

gyobb bérgyilkosának jelét (egy hengert), amit a sír-

juknál találhatunk meg. 

Új lehetőségek 

Rengeteg újdonság van az első részhez képest, amik nemcsak a harccal kapcsolatosak. Például lesz 

saját városunk, amit fejleszthetünk, vagy találkozhatunk Leonardo Da Vincivel, aki új találmányokat 

ad nekünk, például a repülő szerkezetet, vagy a csuklónkra erősített pisztolyt. Felkaphatjuk az ellen-

felünket, és elrejthetjük vagy félrevezethetjük vele az ellenfelet. Vehetünk páncélokat, fegyvereket, 

mérgeket és életet, illetve új ruhát is.  

Folytatás 

A játék vége miatt lesz folytatás, sőt már úton van egy kiegészítő, amiben mi irányítjuk az összes 

bérgyilkost. Tehát nagyobb szerepet játszik az irányítás, mint az ügyesség. 

Végszó 

Az Assassin’s Creeddel öröm volt játszani, végig izgalmas és szórakoztató, leköti az embert. A vége 

után már meg akartam venni a harmadik részét, amit még be se jelentettek. Szívesen ajánlom min-

denkinek a játékot. 

Turza Richárd 

    Vasember 2 

Előzmény 

Idén került a mozikba a Vasember első részének folytatása. A film vegyes érzéseket váltott ki a né-

zőkből, de inkább pozitív véleményt kapott. 
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Történet 

A történet ott folytatódik, hogy kiderül Tony Stark a vasember, 

és ettől fogva még az eddiginél is fényesebb életet él. De ahogy 

halad a történet, sorra jönnek a bajok. Például az Egyesült Álla-

mok magának akarja a fegyvert, Tony beteg lesz, illetve egy 

újabb főgonosz (vagy inkább kettő) is feltűnik. 

Szereplők  

Két fontos szereplővel büszkélkedik a film: az egyik a főszerep-

lő - a Tony Starkot alakító Robert Downey Jr. - aki végig az 

egyik legnagyobb alakítást nyújtja a filmben; a másik pedig Sa-

muel L. Jackson, akinek nem jut túl fontos szerep - hisz ő csak 

egy ügynököt alakít - de ezt a kis szerepet is a legjobban játssza 

el. 

Vélemény 

A Vasember 2 egy nagyon jó film, az egynek kitűnő folytatása. 

Az akció jelenetekkel sem volt semmi gond, volt belőlük jócskán a filmben. Egyetlen hiba van a 

filmben, mégpedig a felbukkanó tömérdek új szereplő. Annyian vannak, hogy egyszerűen nincs jelle-

mük. Ez igazán bosszantó, hogy egy ilyen hiba fordul elő egy ilyen nagysikerű filmben. Rengeteg 

fórumoldalon lehúzzák a filmet, de én azt tanácsolom, hogy hallgassatok saját magatokra, és nézzé-

tek meg, ha érdekel. 

Turza Richárd 

 Trianoni emléknap 

A parlament megszavazta, hogy június 4.-e a Nemzeti Összetar-

tozás napja, illetve Trianon emléknapja legyen. A javaslatra 302-en 

igennel, 55-en nemmel szavaztak, és 12-en tartózkodtak. 

Az emléknapot az iskolákban minden évben megtartották volna, azonban néhány politikus szerint ez 

nem terjed ki az oktatási intézményekre.  

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés hatalmas változásokat eredményezett Közép-

Európa mind történelmi, mind gazdasági és mind politikai életében. Új országok jöttek létre, és ren-

geteg magyar a határon túlra került. 

Turza Richárd 

Lábtoll-labda országos diákolimpiai döntő Zánkán 

 

Május 13-14-én 12 iskola 87 versenyzője vett részt a Zánkai Gyermek 

és Ifjúsági Centrumban rendezett lábtoll-labda diákolimpiai döntőn.  

III. és IV. korcsoportos tanulók mérték össze lábtoll-labda tudásukat. A döntőt megelőzve egy me-

gyei selejtezőn vettek részt, ahonnan az jutott el Zánkára, aki az 1-6. helyezésben benne volt.  

A kétnapos Zánkai versenyen izgalmas és színvonalas mérkőzéseken dőlt el a bajnoki címek sorsa. 

A cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola tanulói három, a nagykanizsai Kőrösi Csoma Sán-

dor Általános Iskola és a szepetneki Királyi Pál Általános Művelődési Központ tanulói két-két baj-

noki címet nyertek.  

Az újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanulói nyerték a legtöbb érmet, de csak egy arany-

érmet szereztek. Ezt a Baláti Márton, Ágotai Olivér, Farkas Balázs és Kökény Zsolt összeállítású 

csapatnak köszönhetjük. 

A verseny után egy balatoni hajózáson vettünk részt. Igazán jól éreztük magunkat. 

Merci és Kristóf 
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A feleségem azt mondta, ad egy támpontot, hogy mit szeretne 

születésnapjára: 

- Legyen vörös, és menjen 0-ról 100-ra 3 másodperc alatt. 

Így ajándékoztam neki egy piros fürdőszoba mérleget. 

A feleségem a tükörben magát nézegetve azt mondta: 

- Rettenetesen nézek ki, öreg, kövér és ráncos vagyok. Most tényleg szükségem volna egy bókodra! 

Azt mondtam: 

- De a látásod nagyon jó… 

 

Móricka hazamegy az iskolából, és újságolja az anyjának: 

- Anya, képzeld, a tanító néni ma megkérdezte tőlem, hogy van-e húgom vagy öcsém, aki ide fog 

járni az iskolába. 

- Nahát, milyen figyelmes a tanító néni, hogy így érdeklődik a családunk iránt! És mondtad neki, 

hogy egyetlen gyerek vagy? 

- Igen.  

- És mit felelt? 

- Azt, hogy "Hál' Istennek!". 

A skót házat épít, ám az épület egy részére nem épít tetőt. 

- Itt miért nincs tető? - kérdezi a szomszédja. 

- Mert itt lesz a zuhanyozó. 

 

Két skót találkozik: 

- Voltál vasárnap a templomban? 

- Persze. 

- Érdekes, nem vettelek észre. 

- Nem csodálom, ugyanis én vittem körbe a perselyt! 

Don Pepe és Balázs 

De szeretném 

 
De szeretném karjaimmal átölelni a messzi végtelent, 

Az elvesztett, bús keservnek adott drága Szent Földet, 

A rónát, a hegyeket, az édes patakot, a szép hajnalt, 

A rügyező tavaszt, az énekesmadarat, a hazámat. 

 

De szeretném, ha Tavasz lenne, ha ezernyi fa éledne, 

Gond és baj, fájdalom és rút érzelem tova mehetne, 

 Nem fázna a lelkem olyan nagyon mélyen, fagyosan, 

Szememben a szívem is jobban élhetne, álmodhatna. 

 

De mit ér vágyakozni, ha nem acél s kő az alapja, 

Ha nem hit, remény, szeretet néki az édesanyja, 

Annak, mit oly tisztán s igazul, szívedből akarsz, 

Szeress, hogy legyen az életednek való aranya. 

 

Olyan arany, mely örökkön az időben is a  tied marad, 

Emberi szívnek lágy zene mézédes selyemfátyolban, 

Egy élhető, szép jövő az eljövendő nemzedéknek, 

Biztos pont neked, nekem, s minden egyes embernek. 

Szabó Nándor Zsolt 
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    Előrejelzés a nyárra 
 Kos:  

Számodra a június a legkedvezőbb nyári hónap a szerelemre. Olyan kisugárzásod van, hogy férfi le-

gyen a talpán, aki ellen tudna állni neked. Járj nyitott szemmel, és meglátod nem lesz eseménytelen a 

nyárindító június. Ha van lehetőséged elutazni, az a lehető legjobb döntés, hiszen nincs kizárva, hogy 

épp a nyaralás közben talál rád a nagy szerelem.  

Bika: Ha épp egyedül vagy, akkor semmi okod búslakodni, hiszen a nyár kitűnő lehetőségeket tarto-

gat a számodra. A nyár közepe a legesélyesebb időszak a szerelemre, még az is előfordulhat, hogy 

külföldi lesz az illető.  

Ikrek: Nem ártana idén nyáron belevetned magad a társasági életbe. Járj minél többet bulizni, kon-

certekre, programokra! Minél több emberrel találkozol, annál közelebb kerülsz a várva várt ember-

hez.  

Rák: Érdekes élményben lesz részed a nyáron, ugyanis nem a szemeddel fogod felismerni az igazit. 

Hallanod kell a hangját és a nevetését, ez fog elvarázsolni, és rá is nagy hatással lesz a te hangod és a 

lényed. Ehhez viszont ki kell mozdulnod, és nyitottan viszonyulni az emberekhez.  

Oroszlán: Az idei nyáron lesznek udvarlóid bőven, csak arra ügyelj nagyon, hogy ne keverd össze az 

erős vonzalmat a szerelemmel, és ha foglalt a másik, akkor ne menj bele a kalandba! Júniusban és 

júliusban több izgalmas kaland is vár rád. Élvezd!  

Szűz: Nyár közepén valaki gyökeresen felforgathatja az életedet. Az kétségtelen, hogy nagy hatással 

lesz rád, csak nem lehet előre tudni, hogy pozitív vagy negatív értelemben. Éld meg a pillanatot! Rá-

érsz majd utólag elemezgetni a történteket. Egész nyáron több lehetőséged is lesz utazni, ekkor meg-

ismerkedhetsz olyan emberrel, akit hosszú távon érdemes lesz komolyan venned.  

Mérleg: Rólad aztán nem lehet elmondani, hogy otthonülős lennél. Alig vártad a jó időt, hogy végre 

elkezdődjön a buli szezon. A sok flörtölés jót fog tenni az önbizalmadnak, csak vigyázz, hogy a nagy 

forgatagban, nyüzsgésben, nehogy elszalaszd a nagy ő-t.  

Skorpió: Egész nyáron zavaros helyzetek alakulhatnak ki körülötted. Vigyázz, hogy ne keveredj 

semmilyen méltatlan szituációba! Legyél óvatos, ne dőlj be minden szép bóknak! És mielőtt komo-

lyan vennél bárkit, tudd meg, hogy független-e. Ha csak egy könnyű kalandra szeretnének téged, ak-

kor küldd el az illetőt. Semmiképp menj bele titkos kapcsolatba! Várd ki, amíg eljön az, akinél te 

vagy az első!  

Nyilas: Izgalmasnak ígérkezik az idei nyár, tele érdekes programokkal, kalandokkal. Nagyon felsza-

badult leszel, ami sok férfira lesz hatással. Vigyázz, hogy ne dúlj szét kapcsolatokat, és ne akarj el-

csábítani foglalt férfit, és ne is fogadd el az ilyen kétes ajánlatokat. Keress független, őszinte embert, 

aki nyílt lapokkal játszik! Ha nyitott szemmel jársz, meg fogod találni életed szerelmét.  

Bak: Ha keresed a párodat, akkor júniusban nyisd ki a szemedet! Ott járhat a közeledben, de csak 

akkor veheted észre, ha megszabadulsz a gátlásaidtól. Júliusban számíts rá, hogy ketten is nagy ha-

tással lesznek rád. Ne lepődj meg semmin, főleg magadon ne, mert két egészen eltérő emberről van 

szó.  

Vízöntő: Idén nyáron biztos nem fogsz unatkozni, több jelentkező is lesz, aki szeretne meghódítani. 

A döntést nem kell elhamarkodnod. Az idő segíteni fog ebben, bár arra vigyázz, hogy ne futass pár-

huzamos szálakat, mert nagy az esélye, hogy két pad közül végül a földre esel. Nyár közepe felé ki-

tisztul a kép, és végre megleled a szerelmi boldogságot egy férfi 

oldalán.  

Halak: Ezen a nyáron megtalálhatod az igazit, annak ellenére, 

hogy nem így indul a kapcsolat. A nehézséget a másik stílusa 

jelentheti, ugyanis olyan hévvel ront rád, ami megrémíthet. Nem 

a szenvedéllyel lesz bajod, hanem a hőfokkal. Tudnod kell, hogy 

a szerelem nem loboghat takarékon.  

Kellemes nyarat mindenkinek! 

Vera és Viki 
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1. Megmérettetés más szóval. 

2. Ide járunk fürdeni. 

3. Hajnal más szóval. 

4. Lányok és fiúk egyaránt játszák Újszászon. 

5. Jegestea angolul. 

6. Ide nem fogsz járni nyáron. 

7. Állatok tartására szolgál. 

Kémiagabi 

Minden kedves olvasónknak kívánunk tartal-

mas, pihentető, vidám pillanatokban gazdag, 

kellemes nyári szünetet.  

A jövő tanévben találkozunk. 

A diákújságírók 

 

A ballagó diákújságíróktól ezúton is búcsú-

zunk. Köszönjük a munkátokat, hiányozni fog-

tok jövőre.  

 

Kívánjuk, hogy álljátok meg helyeteket a választott közép-

iskolában.  

Kellemes pihenést nektek is a nyárra! 

 

Szilvike néni és a többiek 


