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Vörösmarty Mihály emlékére 

Vörösmarty 1849-ben kétszer is megfordult településünkön. 20 évvel ezelőtt ennek tisz-

teletére vette fel iskolánk a híres költő nevét. 

 

Vörösmarty Mihályt méltán tartjuk a legnagyobb magyar költők egyiké-

nek. 1800-ban született, a kötelező klasszikus műveltség mellett már diák-

korában ismerkedik a felvilágosodással és a kibontakozó romantikával. 

 

Az ő tollából kerül ki a Szózat, második nemzeti énekünk a Himnusz mel-

lett. Vörösmarty elkötelezettje a nemzeti feladatoknak, hittel és szenve-

déllyel vallja: a múltat vállalni kell, a jelent és a jövőt magunk alakítjuk. 

Nemcsak hazaszeretetre buzdít, de teszi ezt olyan választékos, gyönyörű 

nyelvezettel, amely külön fegyver a kezében. Vörösmarty számára az 

irodalom életforma, hivatás. 

Mindösszesen 55 évet élt. Munkássága nemzeti örökség, életműve világ-

irodalmi érték. 

 

 

 

 

 

Merci  

„Mi dolgunk a világon? Küzdeni 

Erőnk szerint a legnemesbekért.” 

(Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban) 

Az idei Vörösmarty-hét 

Húsz évvel ezelőtt iskolánk új nevet vett fel: Kossuth Úti 

Általános Iskolából Vörösmarty Mihályra változott az intéz-

mény elnevezése. A választás azért esett romantikus irodal-

munk legnagyobb költőjére, mert Vörösmarty Mihály Új-

szászhoz való kötődése közismert volt. 

Erre az eseményre emlékezve 

nyílt meg december 1-jén a ha-

gyományos Vörösmarty-hét.  

Hideg idővel, havazással jött el a 

megnyitó reggele. Az ünnepélyes 

koszorúzás és a műsor után 50 

főnyi csapat indult el busszal, 

hogy meglátogassa a Fejér megyei Kápolnásnyéken Vörösmarty szülőházát. Az em-

lékmúzeumban sok fénykép, használati és műtárgy emlékeztetett a költő életére és 

munkásságára. 

A múzeumlátogatást követően a budapesti Vörösmarty-tér következett, majd a nap 

zárásaként a Parlamentet tekinthette meg a kiránduló csapat. 

Az iskolai rendezvények palettája idén is sokszínű volt, hisz volt adventi koszorúké-

szítés, karácsonyhoz kapcsolódó alkotódélutánok kicsiknek és nagyoknak, Szép Ma-

gyar Beszéd verseny a felső tagozatos diákoknak, természetismereti vetélkedő,  



idegen nyelvi és matek verseny.  

A szombati projektnap keretében pedig először az osztályok 

öltöztek karácsonyi díszbe, majd a Vörösmarty-vetélkedőn 

mérhették össze tudásukat a felső tagozatos tanulók.  

A Vörösmarty-hét eredményhirdetésére a téli szünet előtti 

utolsó tanítási napon kerül majd sor. 

  Merci  
 

Vörösmarty Emlékház Kápolnásnyéken 

Az Emlékház belülről 

XIX. Vörösmarty Kupa 

December 11-én a szombati projektnapon került megrendezésre a 

XIX. Vörösmarty Kupa.  

A mérkőzések a tornacsarnokban zajlottak, a megnyitót pedig az 

általános iskola mazsorett csoportjának bemutatója színesítette.  

A résztvevő csapatok a következők voltak: Újszász I. és Újszász 

II., Nyárlőrinc, Szászberek, Tápióbicske, Jászkisér, Zagyvarékas, 

valamint Túrkeve csapata. 

A körmérkőzések után a döntőt Nyárlőrinc és Újszász I. ifjú fo-

cistái vívták. A csoportmeccsek alatt alaposan elfáradt újszászi 

fiatalok nehezen mozogtak a pályán. Tovább nehezítette a dolgot, 

hogy a nyárlőrinciek 7 métereshez jutottak, amit Pásztor Tamás 

sikeresen védett.  

Az ellenfél szabadrúgásból szerezte meg a vezetést, ami után a 

mieink idegesen játszottak és a passzok is pontatlanok voltak. A 

cserék se tudtak frissítést vinni a játékunkba és a nyárlőrinciek 

teljesen felőrölték a csapatunkat. 

Így a következő végeredmény született: 

  1. Nyárlőrinc 

  2. Újszász I. 

  3. Jászkisér 

  4. Szászberek 

  5. Zagyvarékas 

  6. Tápióbicske 

  7. Túrkeve 

  8. Újszász II. 

Tóth Gábor tanár úr segítségével Balázs 

Mikulás ünnepéről 

A Mikulás vagy Télapó név hallatán mindenkinek egy piros ruhás, ősz szakállú, 

kövérkés, jóságos apóka jut az eszébe. Ő az, akit december 6-án a gyerekek várnak 

tele izgalommal. Szeretet, ugyanakkor félelem olvasható ki a pici gyerekek szemé-

ből, amikor meglátják ezt a csupa szív embert, aki számukra nem más, mint egy 

csoda. A Mikulás, akit Szent Miklósként is ismerünk, a kis-ázsiai Patara nevű vá-

roskában született Krisztus után 245-ben, gazdag család gyermekeként.  



A csodák már akkor végigkísérték az életét. Alig kezdte el az is-

kolát, amikor hatalmas járvány pusztított arrafelé, s az árván ma-

radt kisfiú a hatalmas örökséggel Patara városába költözött a vá-

ros kolostorába. Az itt töltött évek alatt megszerette a papi hiva-

tást, és életét az embereknek, a gyerekek tanításának szentelte. 

Segítőkészsége és emberszeretete tette híressé messze földön. 

Vagyonát az emberek és a gyerekek megsegítésére fordította.  

Amikor éhínség tört ki, a teljes egyházi vagyont a szegények ét-

keztetésére fordította, amiért az egyház egy időre ki is tagadta. 

Az estéket azzal töltötte, hogy órákon át a város kis utcáin sétálga-

tott, és beszélgetett az emberekkel. Így figyelt fel egy elszegénye-

dett nemes emberre, akinek már élelemre sem futotta. Három lá-

nya közül egyiket, hogy megmentse a családot, el kellett volna 

adnia rabszolgának. Erről folyt a vita köztük, amikor Szent Mik-

lós az ablakuk alá érve meghallotta beszélgetésüket, visszasietett a templomba, majd egy marék aranyat kötött 

egy kendőbe, és bedobta az ablakukon. A lányok azt hitték, csoda történt. Majd egy év múlva ezt újra megis-

mételte, de ezúttal a lányok a léptek zajára kisiettek, és annyit sikerült észrevenniük, hogy 

egy piros ruhás alak távolodik sietve a hóesésben. Jó ideig valamiféle csodának vélték az 

évenként megismétlődő eseményt.  

Emellett minden évben december 5-én édességgel ajándékozta meg a gyerekeket. Innen 

ered a szokás, hogy december 5-e estéjén ajándék reményében csizmát, zoknit teszünk az 

ablakba. 

Szent Miklós hosszú, békés öregkort élt meg. A legenda szerint lelkét az angyalok vitték 

végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás is eredt. 

Margó 

Nagykarácsony 

Nagykarácsony község a Dunántúlon, Fejér megyében található. Országos ismertséget ad a településnek, hogy 

a karácsonyi ünnep előtt különleges ünnepi képeslapot lehet innen küldeni szeretteinknek. Ezt az ez alkalomra 

szóló postai bélyegzővel érvényesíti a község postahivatala.  

A nagykarácsonyi Mikulásház  

A Magyar Posta 1994-ben alkotópályázatot tűzött ki általános iskolások részére 

"Tervezz karácsonyi bélyeget!" címmel. A győztesek jutalma a díjak mellett 

nagykarácsonyi táborozás volt a következő esztendőben. Ekkor született meg 

az ötlet, hogy a magyar Mikulás Nagykarácsonyban lakjon. Így a nagykarácso-

nyi önkormányzat és a Magyar Mikulás Alapítvány együttműködésével egy 

üresen álló épületet béreltek, ahol 1995-ben megnyílt a Mikulásház.  

A Mikulásház az 

első években nagy sikert aratott, mivel az egy hó-

napig működő házikót 2500-an látogatták meg az 

ország minden tájáról. Ezután a ház látogatottsága 

folyamatosan nőtt: 1997-ben már 10000-en látogat-

tak el a magyar Mikulás otthonába. 2006-ban a 

Mikulásházhoz kapcsolódó programsorozat elérte a 

15000 főt, vagyis a befogadóképességének a hatá-

rát. Azóta a létszám döntően nem változott. Így 

részben a ház sikerének köszönhető, hogy Nagyka-

rácsony lett a Mikulás-levelezés központja Magya-

rországon. 

      Margó 
Mikulásház Nagykarácsonyban a magyar Mikulással 

„Karácsony készül, emberek!  

Szépek és tiszták legyetek!  

Súroljátok föl lelketek,  

csillogtassátok kedvetek,  

legyetek újra gyermekek,  

hogy emberek lehessetek!” 

(Wass Albert: Karácsonyi versek) 



Újévi babonaságok 

Összegyűjtöttem nektek néhány régi babonát, mely az újévre vonatkozik, tessék hát be-

tartani őket, hogy szerencsések legyetek az új esztendőben is! Íme: 

♦Ha nem falunk fel mindent szilveszterkor, akkor az új esztendőben sem fogunk hiányt 

szenvedni. 

♦Újévkor nem szabad baromfihúst enni, mert a baromfi hátrakaparja a szerencsénket. 

♦A hallal is jobb óvatosnak lenni, hiszen vele elúszik a háziak szerencséje. 

♦A boldogságot és az életet többféle rétessel lehet hosszúra nyújtani. 

♦Újév napján semmit ne vigyünk ki a házból, mert a hagyomány szerint "elszáll a tehén haszna", ám ha nincs 

tehetnünk, akkor is "elszáll a hasznunk". 

♦Sok háznál mandulaszemet vagy más apróságot főztek a lencsefőzelékbe, és az a leányzó vagy legény, aki ezt 

megtalálta, a babona szerint férjhez ment, vagy megnősült a következő esztendőben. 

♦Aki lencsét eszik, annak az év során soha nem ürül ki a pénztárcája. 

♦A pogácsába szilveszterkor érmét sütnek, és aki a szerencsepénzt megtalálja, annak bőséges lesz a következő 

éve. Kivétel, ha ráharap, és fogorvosra költi az egész vagyonát. A pogácsának még éjfél előtt el kell fogynia, 

különben az egész a viszályára fordul. 

♦Újév első napján igyekezzetek tartózkodni a veszekedéstől, házi viszálykodástól, mert az 

egész évet veszekedéssel töltitek majd! 

♦Régen újév napján szokás volt kora reggel friss vízben mosakodni, 

hogy egészségesek maradjanak a háziak. 

♦Szerencsét hoz, ha megtöltjük az összes félig teli vagy üres konyhai 

tartónkat. 

♦Disznóhúst azért érdemes ennünk, mert a disznó előretúrja a szeren-

csét. 

♦Aki férjhez akar menni, az ügyeljen arra, hogy egy csinos ifjú férfi kívánjon neki elsőnek 

boldog újesztendőt. 

♦Sokan ezen a napon tankolják tele az autójukat, hogy a következő évben mindig tele le-

gyen a benzintank. 

♦Akik újév napján dolgoznak, olyan féle munkát végezzenek, amit egész évben kívánnak maguknak, és úgy 

végezzék, ahogy egész évben dolgozni akarnak és tudnak. 

♦Azok, akik malacos képet, kabalát, vagy marcipán malackát hordanak maguknál, bőséget és boldogságot 

nyerhetnek az új évre.  

Barbi 

Tökbál és halloween éjszaka az iskolában 

November 19-én pénteken volt iskolánkban a tökbál. A belépőhöz 

welcome drink és gumicukor járt. 

A gyerekek és az osztályok egy töklámpás készítő versenyen vehet-

tek részt. A legjobbakat a zsűri csokival és emléklappal jutalmazta. 

A vállalkozó szelleműek kipróbálhatták, hogy mennyire félnek a 

sötétben, így nagy sikere volt a sötétszobának. A tökbál ideje alatt 

büfé üzemelt, ahol sütit, üdítőt, csipszet vehetett, aki megéhezett. A 

diszkóban mindenki kedvére táncolhatott és szórakozhatott. Min-

denki nagyon jól érezte magát. 

A tökbál végeztével csak azok a tanulók maradhattak, akik pályázat 

útján bejutottak az éjszakai programokra. Hat csapat mérte össze tudását és kreativitását különböző érdekes 

feladatokban. Volt virsliujjkészítés, tökgurítás, lufifújás, rémmeseírás, 

boszorkányjármű-készítés, édességzsákmányolás, három érzék játék 

(ízlelés, szaglás, tapintás). 

A takarodó 3 órakor várt volna az iskolában alvó diákokra, de ekkor 

még senki sem akart aludni. Mire félálomba került a társaság, szelle-

mek tűntek fel a sötét iskolaépületben, akik rémisztgetni próbálták a 

diákokat, végül csak sikerült nyugovóra térni. 

Majd reggel, néhány óra alvás után mindenki fáradtan és álmosan jött 

reggelizni. Reggeli után kihirdették az éjszakai vetélkedő eredménye-

it. 

Ízérzékelés játék éjjel 



A nyertes csapatok jutalomban részesültek. Még mielőtt haza-

mentünk, egy vendégkönyvbe írhattuk le, milyen jól éreztük 

magunkat.  

Köszönjük a szervezőknek ezt az új élményt! 

 Vera 

A boszorkányjármű működésének bemu-

tatása a 8.-os lányok előadásában. 

Egészség-hét iskolánkban 

November 22-től 26-ig egészség hetet tartottunk az iskolában. Sok programon vehettek 

részt délutánonként a diákok, mint például salátakészítésen, sportversenyeken, gyü-

mölcsszobrászaton, szellemi vetélkedőn, filmvetítésen, turmixkészítésen, terítési verse-

nyen. Az osztályoknak az egészség témakörében pla-

kátokat kellett készíteni, melyek a II. emeleti aulában 

kiállításra is kerültek. 

A hét minden napján az első óra utáni szünetben zenére lehetett tornázni a 7.a 

osztályos lányok közreműködésével. Az eredményhirdetésre november 30-án 

került sor, a csokik helyett a jutalom is csupa egészséges gyümölcs vagy jog-

hurt volt. Én a szellemi vetélkedőn vettem részt, érdekes totót és rejtvényt old-

hattunk meg csapatmunkában, szerintem nagyon jól sikerült. 

Kristóf 

Takarékossági vetélkedő 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon délután az első emeleti aulában került 

megrendezésre a takarékossági vetélkedő. Minden felső tagozatos osztályból részt 

vett egy csapat vagy több a megmérettetésen. Mind összesen 10 feladatott kellet 

megoldani a csapatoknak. Volt közöttük könnyebb, de akadt nehezebb is. A ve-

télkedőt az 5-6.-osok között 5.c osztály nyerte. 

A hetedikes-nyolcadikos osztályok közül a 8.a lett az első helyezett, a 8.c máso-

dik helyen végzett, és a 7.a a dobogó harmadik fokára került. 

Fanni 

Karácsonyhoz kötődő népszokás: a Luca szék készítés 

Karácsony előtt december 13-án, Luca napján kezdték készíteni elődeink a Lu-

ca székét, amelynek segítségével karácsony éjszakáján felismerték a boszorká-

nyokat a templomban. Alig van olyan falu Magyarországon, ahol nem ismerték 

a Luca székéről szóló babonás történeteket.  

A Luca szék készítője mindennap dolgozik valamit az ülőalkalmatosságon úgy, 

hogy éppen karácsony estéjére készüljön el a székecske. Akkor elmegy az éjféli 

misére, és ott a székre állva megismeri a falu boszorkányait, mert ilyenkor a 

néphit szerint azok szarvat hordanak.  

Utána azonban gyorsan hazamenekül a szék készítője, 

különben a babona szerint széttépik a boszorkányok. 

Legjobb, ha mákot szór el az úton, mert a boszorkányok 

kötelesek a mákot felszedni, s így a történet hőse megmenekül a bosszújuktól.  

Luca napjához kötődő babona volt még a következő: 

Luca napon tiltott a szövés, a varrás, a fonás. Aki a tiltás ellenére varr, befoltozza a 

tyúkok püspökfalatját; aki sző, soha nem fejezi be; aki fon, egész évben fáj majd a ke-

ze. Luca napon tilos volt nagyobb munkát elkezdeni, ezeket más napra kellett halaszta-

ni. 

Heni  



Közösségi háló 

Mostanság az egyik legnépszerűbb közösségi oldal a Facebook. Ez ihlette a film-

készítőket is arra, hogy mozifilmet készítsenek az oldal létrejöttéből, illetve létrehozójáról. 

A Facebook-alapító harvardi diák, Mark Zuckerberg történetét idézi fel a Közösségi háló című film, melyet 

november óta a magyar mozik is vetítenek.  

A történet így indul: 2003 egyik őszi éjszakáján megváltozott a világ. A Harvard 

egyetem fiatal diákja, egy számítógép programozó zseni, Mark Zuckerberg 

(Jesse Eisenberg) leült számítógépe elé, és egy új ötlettel állt elő. Megszületett 

az első közösségi oldal. Ami a kollégiumi szobából indult, hamarosan eljutott a 

világ legtávolabbi szegletéig, átalakította az emberiség közösségi élményét és 

kommunikációs forradalmat robbantott ki. Csupán hat évvel és 500 millió barát-

tal később Mark Zuckerberg a világ legfiatalabb milliárdosa… de nem élhet 

békés, nyugodt életet: a siker személyes és jogi bajokat is bőven hozott számára. 

Az embernek nem lehet 500 millió barátja úgy, hogy közben ne akadjon néhány 

ellensége is. Ha felkeltettük érdeklődéseteket, irány a mozi! 

Műfaja: dráma 

Rendező: David Fincher 

Szereplők: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield, Joe Mazzello, 

Rashida Jones 

Forgalmazó: Columbia Pictures 

Vera 

High School Musical 

Egy kis filmismertető, hogy kedvet kapjatok a megtekintéséhez:  

Immáron elérkezett az utolsó év. Itt az érettségi, a szalagavató, na és persze a ballagás. Eme utóbbitól mindenki 

fél, hiszen a fiatalok útjai szétválnak, s ilyenkor sajnos a szerelemnek is mennie kell: ez alól természetesen nem 

képeznek kivételt a Vadmacskák sem. A barátok az állam különböző részeire adják be jelentkezéseiket. 

A film egy kosármeccsel indul, mely az állami bajnokság döntője is egyben: a west high knights mérkőzik meg 

az east high wildcats csapatával. A párviadalt kisebb ösztönzés hatására ugyan, de az east high nyeri 66:65 

arányban. Ezt követően Troy udvarán egy hatalmas bulit szerveznek, ahová szinte az egész iskola hivatalos. 

Troy és Gabriella már előre félnek a jövőtől: félrehúzódnak Troy 

faházába. 

Az iskolában hamarosan megrendezésre kerül a tavaszi musical, 

ahová Kelsi az egész osztályát beíratta. Ennek természetesen 

senki sem örül, de aztán végül mindegyikőjük elfogadja. Az 

előkészületek nem mennek simán: Troynak és Gabriellanek egy 

közös duettet kellene énekelnie, de Gabriella jelentkezését elfo-

gadja a Stamford Egyetem, így Kaliforniába kell utaznia előké-

szítőkre.  

Gabriellát Sharpey helyettesíti, és ez teljesen felborítja a készü-

lődés menetét: mindenki csetlik-botlik. Troy nem hajlandó bele-

törődni abba, hogy nem látja többé Gabriellát, ezért elindul érte 

a saját autójával; így aztán sikerül neki hazaráncigálnia a lányt 

mind az előadásra, mind a szalagavatóra, mind pedig a ballagás-

ra.  

Az előadás a vártakkal ellentétben sokkal jobban sikerül annak ellenére, 

hogy tele van bakikkal: Troy helyettese későn érkezik a színpadra, egy 

londoni cserediák ugrik be Sharpey helyett. Troy és Gabriella csak a 

műsor végére érnek vissza, ezért akkor éneklik el a duettet, melyet a 

szalagavató követ. Itt már mindenkinek határozott elképzelése van a 

továbbtanulásról.  

Végül Troy úgy dönt, hogy Gabriellához közel, egy állami egyetemre 

megy, így "csak 32 mérföldre leszek". Eme kijelentést követően a fut-

ballpályán, egy hatalmas parti veszi kezdetét, hiszen mindenki örül an-

nak, hogy vége az iskolának. 

Margó 



A december 11-én szombaton a projektnapon a felső tago-

zatos diákok és osztályaik Vörösmartyhoz kapcsolódó vetélke-

dőn vehettek részt. Itt az egyik feladata az osztályoknak az volt, hogy 

írjanak a csapatuk számára egy frappáns, Vörösmartyhoz kapcsolódó csapatindulót. Mivel 

nagy sikert arattak az indulók, úgy gondoltuk, hogy megjelentetjük őket az iskolaújságban is. 

   Íme, ti írtátok: 
5.a: 

Nagyok közt a legkisebbek, szeretjük az ötösöket! 

Sokszor volt már balhé nálunk, megoldotta az osztályunk. 

Az 5.a mi vagyunk, veszteni mi nem tudunk. 

Ugrálunk és nevetünk, minden versenyt megnyerünk. 

Vörösmarty példaképünk, és 5 éve a sulink nékünk! 

 

5.b: 

Mi vagyunk az 5.b-sek 

Ebben a suliban, 

Névadója híres ember 

A Szózat kitalálója. 

Házi és a tanulás 

Számunkra kihívás, 

Karcsi, Cinti, Kriszti, Soma, 

Hajrá, hajrá, hajrá! 

 

5.c: 

(Jingle bells dallamára énekelve!) 

 

Alsóból jöttünk, felsősök lettünk. 

Izgultunk, hogy milyen lesz, és nagyon készültünk. 

Várt a sok tanár, és a sok új tantárgy. 

Reményekkel nekivágtunk, tanul az osztály. 

Ötödik, ötödik, ötödik cések 

Vitatkoznak, veszekednek, de együtt élnek. 

Ötödik, ötödik, ötödik cések 

Tanulnak és vetélkednek, vidám az élet! 

 

6.a: 

Vörösmartysok vagyunk, 

A 6.a-sok. 

Ha jót akarsz, legyünk barátok. 

Vetélkedésben, versenyben jók vagyunk, 

Aranyérmet akarunk! 

És kapni is fogunk. 

 

6.b: 

Vörösmarty a király, a 6.b meg a sirály! 

Vörösmarty a névadó, jaj, de jó! 

Vörösmarty igaz hazafi, erről szólnak a versei! 

A tanároknak furcsa a 6.b arca, 

Mert olyan szép, mint egy alma! 

Az osztályunk a legrosszabb, de ez nem igaz! 

Minden tanár azt mondja, hogy a legjobb a 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola! 

7.a: 

Iskoládnak rendületlenül 

légy híve óh 7.a. 

Padod az, s majdan széked is, 

hol ülnöd s magolnod kell. 

Áldjon vagy verjen tanárok keze, 

Nincs mese: Tanulnod kell! 

 

7. b: 

Mi vagyunk a Vörösmarty diákok. 

Mi vagyunk az iskolánkban a legkisebb osztály. 

Szeretünk játékosan tanulni. 

Szeretünk szaktanárit gyűjteni. 

A fiúk nagyon szeretnek focizni, 

A lányok kézilabdázni. 

Szeretünk iskolába járni. 

Szeretjük az informatikát. 

Nagyon szeretünk kézműveskedni. 

Nagyon szeretjük a mi kedves osztályfőnökünket: 

Virágné Hamar Nóra tanárnőt. 

Van két olyan gyerek, akik nagyon sokat beteges-

kednek. 

A naplóban 3 hónap alatt pótlap szükséges. 

 

8.a: 

8. a csapata, 

Versenyzés a feladata. 

Termet díszít, 

Plakátot készít, 

Szurkolni rohan, 

Vagyunk mi sokan, 

Mindenütt ott vagyunk, 

Nyerő a csapatunk!!! 

 

8.b: 

8. b-s lányok mi vagyunk, 

éjjel-nappal tanulunk. 

Szép díszeket nyiszálunk, 

Ha kell, termet takarítunk, 

mert a tisztasági versenyen nyerni akarunk. 

Sok virágot ápolunk, 

a fiúkkal gombfocizunk. 

Nyílt napokra eljárunk, 

mert fontos a továbbtanulásunk. 

Júniusban ballagunk, 

a banketten vacsizunk, 

majd utána táncolunk. 

Tanárainkkal tisztelettudóak vagyunk. 

Örülünk, mert ide járhatunk. 



8. c: 

Vörösmarty iskola, 

itt tanul a sok diák, 

itt tanul a 8.c, 

nemsokára ballagunk már. 

Hosszú volt a nyolc év, 

tanultunk itt mindenről, 

írókról, költőkről, 

matekról, történelemről. 

Tanultunk Vörösmartyról, 

iskolánk névadójáról. 

    Zsófi néni és Szilvike néni 

Tóth Attila épp a 

8.c indulóját ol-

vassa fel a verse-

nyen a zsűrinek. 

November 16-án történt - Horthy bevonult fehér lován 

A Horthy-korszak szimbolikus kezdetét 1919. november 16-a jelen-

tette, amikor Horthy Miklós ellentengernagy, az akkor mintegy 30 

ezer főnyi Nemzeti Hadsereg fővezére serege élén, fehér lovon ülve ünnepé-

lyes keretek között bevonult Budapestre. 

Erre a Magyar Tanácsköztársaság, illetve Kun Béla bukása után kerülhetett sor, midőn az antant hatalmak nagy 

nyomására a román csapatok november közepéig kivonultak Budapestről, illetve Magyarország akkor már erő-

sen "megcsonkított" területeiről (a határok véglegesítésére az 1920. június 4-i trianoni békeszerződéssel történt 

meg). Horthy ekkor először a "főbűnös fővárost leckéztette meg", méghozzá oly módon, hogy a Gellért Szálló 

előtt a polgármesternek és a város többi vezetőjének többek között a következőket mondta: "Tetemre hívom itt a 

Duna partján a magyar fővárost: ez a város megtagadta ezeréves múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, 

nemzeti színeit. Ez a város börtönbe vetette, kiüldözte a hazából annak legjobbjait, és egy év alatt elprédálta 

összes javainkat. De minél jobban közeledtünk, annál jobban leolvadt szívünkről a jég, és készek vagyunk meg-

bocsátani (...) Katonáim, miután betakarították Isten áldását, fegyvert vettek kezükbe, hogy rendet teremtsenek 

itt, e hazában. Ezek a kezek nyitva állnak testvéri kézszorításra, de büntetni is tudnak, ha kell."  

Ez utóbbi fenyegetés be is következett a Horthy uralkodásának kezdetét 

jellemző "fehérterror" idején, de az igazsághoz tartozik az is, hogy a tria-

noni szerződés elismerésével a kormányzó rendszere megállította Ma-

gyarország további összezsugorodását.  

Az 1920. március 1-jei kormányzóvá választását követően Horthy felosz-

latta a fővezérséget, s a Gellért Szállóból a Várba, a királyi palota egyik 

szárnyába költözött. Az elkövetkező hetekben és hónapokban csak keve-

sen feltételezték, hogy Horthy kormányzósága, "király nélküli királysá-

ga" néhány hónapnál, esetleg évnél tovább tarthat. Mint ismeretes, közel 

sem így történt: az ideiglenesnek tartott megoldás néhány hónap vagy év 

helyett egészen 1944. október 15-ig, tehát csaknem 25 évig tartott.  

Horthy Miklós személye ily módon a két világháború közötti időszak 

jelképévé vált, amelyet teljes joggal neveztek el Horthy-korszaknak. 

Horthy uralmának fő jellemzői a merev és ellenséges állásfoglalás a Szovjetúnió, a kommunizmus és a forrada-

lom ellen, valamint a revíziós politika agresszív módon való megvalósítása voltak. Horthy Adolf Hitlert nem 

szívelte, de a német diktátor bolsevizmus elleni "keresztes hadjáratának" a gondolatával mindvégig rokonszen-

vezett, s kezdetben nem ellenezte, hogy Magyarország hadba lépjen a németek oldalán. 

Merci 

A kisebbek figyelmébe ajánljuk:  

Varázsold egyedivé az újságot! Színezd 

ki ízlésed szerint a Mikulást és házikóját! 

Jó szórakozást! 



Téli Divat 2010 
 

Mivel egyre hidegebbre fordult az időjárás, ezért ideje lesz beszerezned egy-két divatos, de 

melegebb darabot. Újra divatba jöttek a kötött pulóverek, bolerók. A bőr és a szőrme is újra hódít. Visszajön a 

divatba a trapéz szárú nadrág is. Az idei tél színei a lila, szürke illetve sárga. Egyre több emberen lehet látni 

fekete szövetkabátot, kötött sállal. Egy internetes weboldalon találtunk rá, hogy mi az a 7 alap ruhadarab, amit 

minden divatkövetőnek be kell szereznie: 

Bőr: A különböző természetes vagy műbőrből készült ruhadarabok ebben a szezonban is divatban vannak. A 

motoros zakót, a nagyon feszes bőrnadrág, hosszú kesztyű, fémdíszek, mind szemtelenné és különlegessé te-

szik a bőrt az idei tél divatjában.  

Szoknyák: Rengeteg típusú szoknyát láthattunk a kifutókon, de mindegyik fontos jellemzője a magas derék. 

Irodai öltözéknek válassz magas derekú szoknyát, és hordd egy egyszerű pólóval. Egy másik különleges darab 

a ferdén ráncozott szoknya. 

Felül bő nadrág: A magas derekú nadrág még mindig 

divat, csak az anyagok és hosszúságok változnak. A nők 

továbbra is hordanak testhezálló nadrágot, egyenes szárú 

hétköznapit, de az idei legnagyobb trend mégis a bugy-

gyos nadrág derékövvel. 

Kötöttek: A téllel együtt a kötött is újra itt van. Legyen 

szó poncsóról, kardigánról, köpenyről, ruháról, pulóver-

ről, kiegészítőkről, rengeteg csodálatos kötöttáru közül 

válogathatsz. 

Kockás: Bármilyen ruhadarabról is legyen szó - ruhák, 

szoknyák, kiegészítők - ha kockás anyagból készül, ak-

kor nagyon divatosnak számít. 

Teveszín kabát: A semleges színűnek számító, barátságos teveszín általános darabja lehet a gardróbodnak. 

Válassz az alakodnak megfelelő szabásban, hosszabb, rövidebb változatban. 

Szőrme: Most virágkorát éli a szőrme. A legtöbb kabát, mellény részben vagy teljesen szőrméből készülnek. 

Bátran viseld!            Viki és Noémi 

Bajnokok Ligája 
 

A Bajnokok Ligájának elődje 1955. évben került először megrendezésre. A 

Bajnokok Ligája címet az 1992-93-as szezonban vette fel, teljes neve UEFA. 

Ebben a ligában kizárólag európai csapatok vehetnek részt, ezzel a lehetőséggel Liechtens- tein 

kivételéve minden európai ország él. Minden ország bajnokságában elért 1. (2. 3. 4.) helyezettje indulhat. 

A Bajnokok Ligája minden évben selejtezőkörökkel kezdődik, me-

lyekből összesen négy kört rendeznek (bár a negyediket hivatalosan 

„rájátszásnak” hívják). A harmadik selejtezőkör vesztesei az Európa-

liga rájátszásában folytathatják. A rájátszás vesztesei az Európa-liga 

csoportkörében.  

A selejtezőkből 10 csapat kvalifikálhatja magát a csoportkörbe, aho-

va további 22 csapat az előző évi bajnokságban elfoglalt helyezésé-

től függően automatikusan bekerül. A csoportkörben 8 négy csapat-

ból álló csoportra osztják fel a résztvevőket. A csoportok első két 

helyezettje jut tovább a legjobb 16 közé, vagyis a nyolcaddöntőben, 

a csoportharmadikok pedig az Európa-ligában folytathatják.  

A legjobb 16 között minden csapat két mérkőzést játszik egy ellen-

féllel. A két találkozó góljai összeadódnak, és az a csapat jut tovább a negyeddöntőbe, amelyik több találatot 

szerzett.  

Ha két klub egyenlő gólaránnyal áll a két lejátszott mérkőzés után, akkor az ide-

genben lőtt gól szabályát alkalmazzák. Viszont ha ez sem dönt, akkor hosszabbí-

tással folytatódik a játék, legvégső esetben pedig 11-esekkkel dől el.  

A döntő már csak egy mérkőzésből áll, melyet a szezon elején már előre kiírt 

stadionban játszanak le. Rendes játékidő utáni döntetlen esetén itt is hosszabbí-

tás, majd tizenegyespárbaj dönt.  

A legtöbb eddigi BL győzelmet a Real Madrid érte el, pontosan 9 győzelemmel. 

A 2010-es címvédő az Internazionale, ezt a címet próbálják elhódítani a 2010-

2011-es idényben az esélyes csapatok.  

          Balázs 



Király L. Norbert 

A kaposvári születésű Király L. Norbert talán az egész X-Faktor legna-

gyobb meglepetése. A 22 éves fiú izgulva lépett először a színpadra, ám pillanatokon belül átadta magát a ze-

nének. Furcsa táncmozdulatairól így beszélt az előválogató után a műsort vezető Balázsnak: „Ha ütemesebb 

zenét hallok, akkor csak így jön ki a ritmus.” 

De ki is ez a fiú?  

Az internet segítségével a következőket tudtuk meg róla: 

♦ Születési ideje: 1989.02.08 

♦ Végzettsége, pillanatnyi foglalkozása: Érettségivel rendelkezik, 

és jelenleg egy ügyvédi irodában titkárként dolgozik. 

♦ Amit mindenképp szeretne, ha megtudnának róla: „Nem csak 

egy jópofa valaki vagyok a színpadon, hanem egy olyan ember, 

aki komolyan is vesz dolgokat, de ennek ellenére nem negatívan 

áll mindenhez. Ezért is gondolhatják azt, hogy egy kicsit őrült va-

gyok, pedig ez csak részben igaz.” 

♦ Eddigi tapasztalatai a zenével: Úgy is fogalmazhatnánk, hogy 

nem túlzottan sok. Egyetlen egyszer Kaposváron a Szivárvány 

Moziban lépett fel ötven ember előtt az X-Faktor előtt. 

♦ A Mi volt a legszebb pillanat az életedben? kérdésre így válaszolt: „Nincsen olyan, hogy legszebb, csak sok 

szebbnél szebb.” 

♦ Kedvenc előadója: Little Richard, AC/DC- Brian Johnson 

Király L. Norbi a tehetségkutató előválogatóján egy Joe Cocker számot adott elő. Geszti Péter meg is jegyezte 

a fiúnak, hogy szerinte rokonság van közte és az eredeti előadó között, annyira jól tudta előadni annak zenéjét. 

A kaposvári srácot azóta úgy is emlegetik, mint a magyar Joe Cockert. 

De mi is okozza a népszerűségét? Egy átlagos, vékony srác lépett ki a zsűri és a közönség elé. Az első megle-

petést az okozta, hogy a zene elkezdésekor a fiú igencsak érdekes mozdulatokat produkált. A nézőtérről és a 

zsűri tagjai közül is nevetés harsant fel. 

Ekkor következett a második meglepetés: Norbi elkezdett énekelni. Keresztes Ildikónak szó szerint tátva ma-

radt a szája, Malek Miklós pedig egy „hú”-t kiáltott, ezzel jelezve, mennyire élvezi az előadást. A tömeg hama-

rosan tapsolni, sőt őrjöngeni kezdett. Norbi pillanatok alatt felpörgette a közönséget és a mentorokat egyaránt. 

A nézők a produkció végén állva tapsoltak.  

Népszerűsége azóta is töretlen, ott van a legjobb négy között. Csak így tovább, hajrá Norbi! 

Lili 

Alaszkai malamut  

Testfelépítése: 

Az alaszkai malamut erőteljes, zömök testében vastag csontok és erős izmok 

dolgoznak. Háta a marjától a csípőig enyhén lejt, lágyéka kifejezetten izmos. Farka a hátával egy vonalban tű-

zött, s hullámzó tollbokrétaként hordja a háta fölött, nem mereven begörbítve, és nem is lógatva. Mellkasa 

mély, lábai izmosak, vaskos csontozatúak, mancsai nagyok és zártak. Erős nyaka mérsékelten ívelt. Széles és 

erőteljes feje van. A koponyája a fülek között széles, és a szemek felé fokozatosan keskenyedik. A megtermett 

arcorri rész enyhén szűkül az orr irányában, de nem túl kes-

keny, és nem is túl telt. Az ék alakú, viszonylag kicsi fülek a 

koponya oldalánál találhatóak; amikor a kutya figyel, előrefelé 

fordulnak. Nagy, mandulavágású szemei kissé ferde metszésű-

ek.  

Az alaszkai malamut harapása ollószerű. A kutyus szőrzete 

kétrétegű: a sűrű és durva fedőszőrzet alatt tömött, zsíros és 

gyapjas jellegű aljszőrzet húzódik. A nyári hónapokban a szőr-

zet rövidebb, és valamivel kevésbé sűrű. A megengedett színek 

skálája a világosszürkétől a feketéig terjed; a has és a lábak 

mindig fehér színűek. Előírás a pofiján a sapkaszerű maszk; 

emellett megengedett a nyakon egy kis fehér folt vagy fehér 

gallér is.  

Az összefüggő, fehér szőrgallér is megengedett, de ez igen 

ritka. Vannak barna szőrzetű egyedek is, de ezek nem általáno-

san elfogadottak. A szem mindig barna. 



A Mikulás szarvasai 

 
Így decemberben minden gyerek a Mikulás érkezését várja. Sőt minden 

 gyerek tudja azt is, hogy a Mikulás szánon közlekedik, s gyors haladását rén-

szarvasai segítik. Gyűjtöttünk tehát néhány érdekességet ezekről a kedves állatokról.  

A rénszarvasok Skandináviában, Oroszország északi területén honos emlősök. Csokoládébarna illetve fehéres 

szürke, a nyakuk környékén pedig világosabb színű szőr borítja testüket. Patáik különösen szélesek és laposak, 

hogy ne süppedjenek bele a hóba. A rénszarvasok különlegessége, hogy nemcsak a hímnek, de a nősténynek is 

van agancsa. 

A Mikulás szarvasai a következők: 

  ♦Táltos  

  ♦Táncos  

  ♦Pompás  

  ♦Csillag  

  ♦Üstökös  

  ♦Íjas  

  ♦Ágas  

  ♦Villám  

  ♦Rudolf 

Néhány szó a legfontosabbakról:  

♦Íjas: A hatodik rénszarvas. Szeretetet és örömet hoz a gyermekeknek, amikor a Mikulás elrepül a házak fölött. 

♦Pompás: A harmadik rénszarvas. Ő a legerősebb rénszarvas.  

♦Táltos: Az első rénszarvas, jobboldali vezető, mielőtt Rudolf csatlakozott volna. Ő a leggyorsabb.  

♦Rudolf: A Mikulás világító orrú rénszarvasa. Lehet, hogy lány volt, 

hiszen minden képen agancsa van - kering róla a szenzációs felfedezés 

az interneten. A sokakat megdöbbentő hírnek tudósok is utánajártak, és 

megállapították: Rudolf nemét ennél kicsit bonyolultabb meghatározni.  

Rudolf, az angolszász világban nagy népszerűségnek örvendő világító 

orrú rénszarvas, aki képes arra, hogy egyetlen éjszaka alatt az egész 

világot körbeszáguldja a Mikulással. Az ismeretlen író arra alapozza 

elképzelését, hogy minden ábrázoláson, legyen az több-száz éves fest-

mény vagy rajzfilm, Rudolfnak hatalmas agancsai vannak. A hímek 

azonban a párzási időszak után, november végére eldobják agancsukat, 

a nőstények viszont megtartják - szól az érvelés. Így december 24-én 

csak rénszarvaslányokkal utazhat a Mikulás, ha mindenáron ragaszko-

dunk az agancsokhoz.  

Eszter 

Mozgásigény: 

Munkakutya. Szánhúzásra lett teremtve, így vérében van a sok mozgás, a húzás utáni vágy. Gyakran kell sétál-

tatni, futtatni, és hevederrel húzatni vele nagyobb, nehéz tárgyakat (pl: autókerék, farönk). Nagy mozgásteret 

igénnyel, de kisebb lakásban is elél. 

Eszter 

Színezd ki Rudolfot! 

„Nagy szeműek világa”- Az Anime és a Manga 

 
Az Anime: 

Az anime az „animation” szó rövidüléséből a rajzfilm általános elnevezése Japánban, 

a szigetországon kívül a japán stílusú rajzfilmek összefoglaló neve. A műfaj eredeti 

hazájában több korosztályt is megcéloz, és az élőszereplős filmekhez hasonlóan ké-

szülnek az idősebbek számára is például romantikus, komikus, akció- és dráma, vala-

mint krimi stílusú animék. 

A japán animáció rajzstílusa a japán képregény művészetből vezethető le: a Manga , 

mint rajzstílus a hagyományos japán fametszetekre, és tekercsekre, rajzolt történetek 

és kompozíciók stílusát, valamint az akkori amerikai képregény stílust ötvözte. 



Az animének rengeteg műfaja létezik, a hagyományos, élőszereplős filmekhez hasonlóan: akció, kaland, gye-

rekmesék, romantika, dráma, középkorban játszódó vagy fantasy, sci-fi, horror. 

Az anime megjelenési formái: 

 ♦ A egész estés filmek, amiket többnyire mozikban vetítenek. 

 ♦ Az anime tévésorozatok rövidebb. 

 

A Manga:  

A manga a képregény japán nyelvű általános elnevezése. Alkotóit 

mangakáknak hívják. Érdekesség: A Margit név egyik beceneve a Manga. 

A kifejezés jelentése szószerinti fordításban "véletlenszerű képek" vagy 

"vázlat" de mostanra a szótárakban is csak képregény címszóval van feltün-

tetve. A szó két kandzsiból, avagy kínai eredetű japán írásjegyből tevődik 

össze. A manga olvasási módja: hátulról visszafelé. 

 

Animével, Mangával foglalkozó újságok, portálok, mangaka kiadók: 

Mangafan könyvkiadó 

Mangattack könyvkiadó 

Mondo magazin  

Animestars magazin 

www.manga.hu             Fanni 

Karácsonyi díszek 

Nemsokára megint eljön a karácsony. Ilyenkor szí-

vesen díszítjük fel otthonunkat. Itt van néhány ötlet, ho-

gyan tudod még szebbé tenni lakásodat, és a karácsonyfát saját készítésű díszekkel.  

Láncokat és füzéreket készíthetünk gyöngyökből, habgolyókból, tollakból, toboz-

ból és díszes szalagokból. Ezekkel díszíthetjük a karácsonyfát, ünnepi asztalt, abla-

kokat, polcokat. 

A karácsony az ajándékozás ideje. Egy-

színű csomagolópapírból készíthetünk 

pici ajándékdobozokat karácsonyi dísz-

ként is. Csomagoljunk be kisebb üres do-

bozokat, majd vékony arany-, vagy ezüst-

zsinórral kössünk át. 

Papírból kimeríthetetlen a karácsonyi díszek sokasága. Hullámkarton-

ból vághatunk csillagokat, majd kettőt-kettőt összeragasztva, közötte 

vékony cérnával, többet összeköthetünk vele. A csillagfűzért megtör-

hetjük szárított narancskarikákkal is. Remélem, kedvet kaptok az alkotáshoz! 

Vera 

Karácsonyi püspökkenyér 

Hozzávalók: 

15 dkg aszalt gyümölcs 

8 dkg mazsola 

1 citrom vagy narancs reszelt héja 

16 dkg liszt 

12,5 dkg puha vaj 

15 dkg porcukor 

1 csomag vaníliás cukor 

4 tojás 

1 kávéskanál sütőpor 

csipetnyi só 

2 evőkanál rum 

bevonáshoz: 10 dkg étcsokoládé 

Elkészítés: 

1. A lisztet kimérjük. A mazsolát langyos vízzel 

leöblítjük, majd papír kéztörlővel szárazra töröl-

jük. Egy őzgerincformát kikenünk vajjal és liszttel 

kiszórjuk. 

2. Az aszalt gyümölcsöt apró kockákra vágjuk. A 

vágott gyümölcsöt, mazsolát, reszelt és gyümölcs-

héjat 2 evőkanál liszttel elkeverjük. 

3. A maradék lisztet elkeverjük a sütőporral és a 

csipet sóval. A vajat géppel habosra keverjük a 

cukorral és a vaníliás cukorral. Egyenként dolgoz-

zuk hozzá a tojásokat. Keverjük bele a sütőporral 

elkevert lisztet, a rumot, végül forgassuk bele a 

gyümölcsöket. A masszát az őzgerinc formába 

simítjuk. 

4. 175 fokos sütőben 50-60 percig sütjük. Feltétlenül 

végezzünk tűpróbát! 

A kihűlt süteményt olvasztott csokoládéval bevonjuk. 

Jó étvágyat kívánunk!    Vera 



Karácsonyi viccek 
 

A skót kisfiú megkérdezi az apjától: 

- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 

- Parketta, kisfiam. 

 

Két nő beszélget: 

- Hallom, letartóztatták a férjedet. 

- Igen. Az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi bevásárlást. 

- Hogyan? Hiszen már majdnem karácsony van! 

- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna... 

 

- Mondja, mennyi ideig tart az út Budapestről Győrig? 

- Körülbelül két óra. 

- És azt megmondaná, hogy Győrtől Budapestig meddig tart az út? 

- Jaj, ilyen hülyeséget hogy lehet kérdezni? Természetesen az is ugyanannyi ideig, két óráig tart! 

- Nana, ez nem olyan egyértelmű! - Hiszen újévig karácsonytól csak egy hét telik el, de újévtől karácsonyig 

már jóval több…              Lili 

2011-es naptár 

Gondoltuk, az idén is teszünk az újságba egy naptárat, 

amely remélhetőleg segít majd számotokra is a jövő évi 

eligazodásban. Vágjátok ki, és használjátok minél többet! 

 

Boldog új esztendőt kívánunk! 

 

Vera 
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Karácsonyi számunk rejtvényének meghatározásait alább olvashatjátok. Jó fejtörést kívánunk! 

 

1.  Ez lóg a karácsonyfán, ékesíti azt. 

2.  Karácsonyi édes sütemény neve: ………kalács 

3.  Rajzfilmek japán elnevezése, Fanni is írt erről cikket az újságban. 

4.  Mikulás más szóval kifejezve. 

5.  Van ilyen rovat az újságban,  ruhákkal, kiegészítőkkel és szépségtippekkel is foglalkozik. 

6.  A karácsonyi készülődés időszaka. 

7.  A Mikulás szánját húzza. 

8.  Karácsonykor ő hozza az ajándékot. 

9.  Tantárgy a felső tagozatban, Csilla néni oktatja. 

10.  Ismert zeneszerzőnk vezetékneve, az évfordulójáról olvashattál az újságban is. 

11.  A világszerte legismertebb rénszarvas neve. 

Viki és Noémi 

Kellemes karácsonyi ünnepeket, és eredményekben 
gazdag, boldog új esztendőt kívánunk minden kedves 
olvasónknak. 

Szilvike néni és az újságírók :-) 
 
Reméljük, találkozunk az újévben is. A téli szünetre 
pedig kellemes pihenést kívánunk. 

A diákújságírók 


