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2011.  

június 

5. szám 

100 Ft 

Ballagás 2011 

Idén is eljött az év vége, és ezzel egy időben a végzős tanulók búcsúja 

iskolánktól. A városi ballagásra június 11-én kerül sor, az ezt megelőző 

pénteki napon pedig tanulótársaiktól búcsúznak a nyolcadikos diákok. 

Íme névsoruk: 

8.a  Osztályfőnök: Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Balla József, Falusi Fanni, Farkas Kinga Andrea, 

Farkas László Martin, Földi Helga, Hajdú Tünde, 

Juhász Gábor Gergő, Kanálos Angelika, Kanálos 

Ferenc Roland, Kanálos Júlió, Kovács Zsolt Ri-
chárd, Lázár Balázs, Lengyel Emese, Pásztor Ta-

más László, Peszeki Viktória, 

Rácz Árpád, Sándor Georgina, 

Szabó Péter, Szarvák Krisztián 

Gergő, Szurmai Nikolett, Ur-

bán Noémi, Vidák László, Viola 

Henriett 

8.b Osztályfőnök: Utasi Katalin 

Bíró Zsolt, Duka Vivien, Elek Alexandra, Elekes 

Csaba, Erdős Dorottya Gyöngyi, Fehér Aladár, 

Gajdos István, Gonda Szebasztián, Gulyás Ádám 

Zoltán, Hudra Tímea, Kanálos Martin Róbert, 

Oláh Vivien, Prunner Benjámin, Rab Judit Julian-

na, Szabados Szabina, Szabó Dorottya, Szakál Ti-

bor Richárd, Tamás Ri-

chárd László, Vakhal Vio-

letta Szilvia, Vidák Márk, 

Szakál Amanda Szilvia 

8.c  Osztályfőnök: Kézérné Kis Mária 

 

Ágotai Olivér, Andó Katalin, Balaska Bianka, Ba-
log Nikolett, Barta Bettina, Barta Sándor, Bodó 

Regina, Farkas Eszter, Fodor Bianka, Jakab 

Lázsló, Kerepesi Veronika, Kökény Zsolt, Matus 

Zoltán, Molnár Kristóf, Oszlányi Mercédesz, Terék 

Richárd, Tóth Attila, Tóth Tibor, 

Tuba Ákos Mihály, Tuba Petra 

Fanni 



Megérkeztünk 

a Kossuth 

térre, még a 

rekord előtt 

álltunk. 
De megdön-

töttük. :) 
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Gyermeknap Budapesten 

Május 20-án iskolánk felső tagozatos tanulói Budapesten töltötték a gyer-

meknapot. A korai indulás ellenére mindenki időben kiért a vasútállo-

másra. Budapestre körülbelül 9 órára érkeztünk meg, majd osztályonként 

mindenki kisétált a Kossuth térre.  

A Parlamentnél a gyerekek (kb.13000-en) egy rekordkísérletben vehettek 
részt, körbe kellett állniuk az épületet. A rekordkísérlet pár percig tartott. 

Előtte a gyereksereget Schmidt Pál, köztársasági elnök köszöntötte, és a 

csoportoknak lehetőségük nyílt arra is, hogy az ország fájára elhelyezzék 

iskolájuk szalagjait. Ezután a diákok a Margit-szigeten, a Néprajzi Múze-

umban és a Westendben tölthették idejüket.  

Délután mindenki betekintést nyerhetett az Országházba. Megnézhettük a koronázási ékszereket és az épület 

egy részét. Öt órakor indultunk haza vonattal. Mindenki nagyon jól érezte magát, felejthetetlen napot tölthet-

tünk el. 

Vera 

Újszászi gyerekek a rekordkísérlet közben 

Parlament 

Vörösmarty Gála 

Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy minden tanév végén a páros évfolyamú osztá-

lyok gálaműsorral kedveskednek a szülőknek. Az idén május 7-én került megrendezésre a 

gála. A 2-4-6-8.-os évfolyamok szinte már év eleje óta készültek a különféle műsorszám-
okkal. A főpróbát megelőzően egy előválogatóra került sor, amelyen csak a legjobb pro-

dukciók jutottak tovább.  

A gálaműsor szombatján az érdeklődők három felvonásban tekinthették meg a műsorszámo-

kat. Volt itt minden: énekszó, modern és néptánc, szavalat, hangszeres zene, humoros jele-

net. A felvonások szünetében büfé állt a vendégek rendelkezésére, amelyet a 8.a osztályos 

diákok szülei üzemeltettek. 

A gála az idén is sikeresen zárult, minden fellépő diák a maximumot hozta ki magából. 

Kellemes estét tölthettünk együtt. 

Heni 
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Hulladékgyűjtés 
 

Mint minden évben, idén tavasszal is megrende-

zésre került a tavaszi hulladékgyűjtés.  

A meleg ellenére rengeteg gyerekcsoport járta a 

város utcáit kiskocsival, talicskával. Ennek eredménye meg is lett, a Bajcsy úti konténerek hamar megteltek a a 

már kidobásra ítélt papír és fémhulladékokkal. Sok szülő segítette gyermekét, autóval is érkezett bőven az újra 

hasznosítható anyagból. 

A diákok által összegyűjtött pénz egy részét a DÖK a gyermeknapi kirándulásba fektette be. 

De kaptak belőle az osztályok is, amit akár az év végi kirándulásba is fektethetnek. 

Így minden osztály szorgalmasan gyűjtötte a papírt és a vasat. Ebben a félévben a felsősök 

kötött a 7.a osztály lett az első, a 6.a csapata a második helyezett, és a 6.b a harmadik helye-
zést érte el. Az alsó tagozatosok is ügyeskedtek, náluk is kialakult a győztesek rangsora. 

Fanni 

 Találós kérdések 

     Szórakozásképpen összegyűjtöttünk nektek 

néhány találós kérdést. Írjátok a vonalakra a megfejtést! Ha mégsem menne egyszerűen a megoldás, 

a túloldali szókereső rejtvény segít, hisz elrejtettük benne a megfejtéseket. Megleled? 

♦Se hárfája, se gitárja, mégis szól. Mi az? ______________________ 

♦Szádba teszed, mégsem eszed, mi az? ________________________ 

♦Két kezemmel füled fogom, s ott csücsülök az orrodon. _________________ 

♦Télen virágzik, de ha kisüt a nap, elázik. ______________________ 

♦Bárki kinyithatja, de senki be nem csukhatja. __________________ 

♦Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne. _________________ 

♦Éjjel-nappal mindig jár, mégis egy helyben áll. _________________ 

♦Fúr-farag, de mégsem ács, kopog, mint a kalapács. Fák orvosa, doktora, erdőben az otthona. _____________ 

♦Édesanyád gyermeke, de neked nem testvéred, ki az? ________________ 

♦Ágról ágra, fákról fára fürgén, vígan szökkenek, ám legvígabb akkor vagyok, hogyha diót törhetek. Szeretem 

a mogyorót is, a rügyet is megeszem! Találjátok ki gyerekek, Hogy mi lehet a nevem! _________________ 

♦Mi a falusi energiaital? ___________________ 

♦Melyik az az állat, amelyik halála után még vagy 300-at fordul? ________________ 

♦Hogy hívják a sültnyulat? _________________ 

♦Hogy hívják az indián benzinkutast? ________________ 

Lili 

Pedagógusnap 

Egy 1951-es határozat a pedagógusok munkájának 

társadalmi elismeréseként június első vasárnapját PE-

DAGÓGUSNAPNAK nyilvánította.  

Megünneplésére először 1952-ben került sor: ekkor 

adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország 

legjobb oktatóinak. Mára megünneplése sokat veszített 

hivatalos jellegéből, e napon elsősorban a gyermekek 
köszöntik tanáraikat.  

Mi is szeretnénk kedveskedni tanárainknak, tanítóink-

nak a következő verssel, így köszönve meg nevelő-

oktató munkájukat. 

Fogadják szeretettel. 

 

 

„Mi már tőled sokat kaptunk,  

de tőlünk te keveset,  

az arcodból, a hangodból 

sugárzik a szeretet. 

Fogadd tőlünk ezt a csokrot,  

mit kötött a szeretet,  

hála-hála mindig hála 
jó tanítónk teneked.” 

 

 

A diákújságírók 
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Nyári előrejelzés a csillagok terén 

Kos: Nyugtalansággal teli nyárnak néznek elébe.  

A Jupiter mozgásából adódóan életében jelentős változások 

fognak bekövet- kezni. 

Bika: Életének eddigi nyugalmi periódusa néhány külső tényező által befolyásol-

va lesz. A nyáron szükségét érzi annak, hogy kreatív dolgokat vigyen véghez. 

Ikrek: A nyár során a csillagállások sikerek sorozatával támogatják. A 2010-es 

erőfeszítéseinek most meglesz a jutalmuk. 

Rák: A nyári időszakban minden területen sikerekre számíthat. Mindössze a Plútó 

fogja némi nosztalgiázásra hajlamosítani, de ez nem fogja visszahúzni jövőbeli 

terveit illetően. 

Oroszlán: Az oroszlánok jelmondata az eredetiség és a megvalósítás lesz a nyá-

ron. A nagy lelkesedésből egyedül a Szaturnusz fogja némiképp visszahozni a valóság talajára. 

Szűz: A nyáron mindent maximum sebességgel fog véghezvinni. Karrierjét illetően itt az ideje, 

hogy többet kommunikáljon munkatársaival. 

Mérleg: A nyár a mérlegeknek az elszigetelődés iránti vágyat hozza, ez azonban azt vonja ma-

ga után, hogy semmi érdemleges nem fog az életükben történni. 

Skorpió: A nyári időszakban számos új terv megvalósítása kerül előtérbe. A 

Szaturnusz kedvezően befolyásolja kreativitását, míg a Jupiter segítségére 

lesz abban, hogy a leghelyesebb döntéseket hozza. 

Nyilas: A nyár hatásainak köszönhetően képes lesz arra, hogy az élet problé-

máit könnyedebben szemlélje. 

Bak: A bakok ezen a nyáron érzékelni fogják a bolygók jótékony hatásait. Munka területén egy 

erős csapattal fog dolgozni, a siker pedig garantált lesz. 

Vízöntő: A nyár a vízöntők életébe is számos pozitív tényezőt hoz majd. Tervezzen és valósítsa meg álmait. 

Halak: A halak jegy szülötteinek a nyár eleje és vége tartogat kedvező helyzeteket, használják hát ki. 

Viki 

K Ö T I J Á É S Z M 

Ú V A C É W N Y I K 

T E M A G A D Ú D Ó 

B M Ő F V T L J F N 

U R K Ő I Ü Y Ű H N 

L E U S R C R Q A J 

L D S Á Á S Ó X R F 

B Ú V J G Ö R Í K E 

S Z T O R K A N Á L 

T Ö L T Ő T O L L H 

S Z E M Ü V E G Y Ő 

T E P S I F Ü L E S 

Keresd meg a találós kérdések megfejtéseit a 

szókeresőben! A szavakat fentről lefelé, lentről 

fölfelé, jobbról balra, esetleg visszafelé rejtettük 

el. A képek is segíthetik a munkádat, úgyhogy 

csak ügyesen. 

Jó fejtörést kívánunk! 
        Az újságírók 
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Fluor Tomi botránya 

Nemrég nyilvánosság elé került egy videó, mely-

ben a fiatal „Mizus srác” elég csúnya dolgokat mond Kiszel Tündéről ittas állapot-

ban. Fluor azt állítja, hogy a videó több, mint két éves, és elnézést kért már a tetté-

ért. Azonban Tünde ugyanezt nem gondolja, hiszen azt mond-

ja, hogy Tomi tőle nem kért bocsánatot. Fluornak számos fellé-

pése is elmaradt a kirobbant botrány miatt, és ismerősei is fel-

háborítónak tartják, amit tett. 

Kiszel Tünde úgy látja, hogy ez megengedhetetlen, hiszen nem lehet pont egy ilyen ember 

a fiatalok példaképe. Úgy döntött, jogi úton folytatja a dolgot, és ügyvédjével már beszélt is 

erről. Bizonyára Tomi sem gondolta, hogy egy jókedvű éjszaka után felelőtlen kijelentései-

vel így pórul járhat. 

Mesy 

Való Világ 4 

Magyarország legnézettebb valóságshow-ja volt. De ezennel vége, Nagy Alekosz 

nyerte a VV4-et és a fődíjat is. 165 napig tartott ez a játék a „luxusbörtönben”.  A 

műsor legelején Alekosz, Éva, és Olivér költözött be. Aztán a testvérpár Gigi és 

Béci. Majd Zsófit, később Anikót köszöntötték a villában. Jött Laci, pár napra rá 

Szandika, ezután Gombi. Befutott Jerzy is. Egy idő után Leonidasz, Zsuzsi, és a 

Gina-Kristóf házaspár egymás után libasorban. Így laktak egy ideig a villában 15-

en. Az 1. kiválasztásig.  

Itt Éva és Leonidasz párbajozott, Éva tért vissza. De még 1 ember is kiesett a „narancsos malőr” miatt, ő volt 

Zsuzsi. De helyette jött Ildikó. A 2. párbajon Olivér és Kristóf harcolt, Olivér jött vissza, de Kristóf felesége, 

Gina nem bírta, így kiszállt.  

A 3. párbajon Éva és Ildi ideje jött el. Éva tért vissza győztesen.  A 4. párbajon Zsófi és Alekosz ment ki, hát ki 
más tért volna vissza, mint Alekinyó. Az 5. megmérettetésen Olivér és Béci párbajozott, s így Béci, míg a 6. 

párbajon Alekosz Gombi párosból Alekosz élhetett tovább a villában. A 7. párbajon újra Béci harcolt 

Szandikával, a lány ki is esett, Béci tért vissza újból.  

A 8. alkalommal Éva Gigivel mérette össze magát, ezt Éva nyerte meg. Gigi kiesése után pár nappal már Laci 

magától kilépett, mert nem bírta fizikailag a be-

zártságot.  

Majd a gyengének hitt Jerzy és Béci párbajnak 

nem várt vége lett, Béci esett ki. Az utolsó pár-

bajra Éva és Anikó jutott, Éva került megint ki 

jól és így ő, Jerzy és Alekosz lettek a finalisták. 

Eljött a döntő ideje, Évának a 3. hellyel kellett 
beérnie. A csatából Alekosz került ki győztesen. 

A villában bent a barátságtól, a harcon, narancs-

dobáláson át minden volt. Nem csak érzelmek-

ben, párbajokon, hanem feladatokban is megmé-

rettették magukat a versenyzők. Erőnlét hét, dzsungel hét és még sok más is volt a feladatok közt, sőt még jóté-

konysági hét is szerepelt a listán. A pénzt, amelyet összegyűjtöttek ez idő alatt, azt a Minden gyerek lakjon jól 

alapítványnak küldték. Sok szálló ige is született, mint például a „mindig minden körülmények között”. 

De a Való Világ után jött Alekosz műsora a Szerelem a legfölsőbb szinteken, aminek szintén vége. Ősszel indul 

az újabb VV, azt azonban nem tudhatjuk, hogy ilyen humorosak, lesznek-e a következő szereplők is.  

Nehéz lesz másokat megszokni. 

Barbi 

    Top 10 zene a nyárra 

 1.Usher – More 

 2.Jennifer Lopez ft. Pitbull – On The Floor 

 3.Lady Gaga – Judas 

         4.Black Eyed Peas – The Time (Dirthy Bit) 

         5.Children of Distance – Kedves Naplóm  

         6.Pitbull ft. T-pain – Hey Baby 

         7.Bruno Mars – The Lazy Song 
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 8.Katy Perry – ET 

 9.Cozombolis – A zenétől felforr a vérem 

 10.Eminem – Not Afraid 

Usherről 

Pályája: 

1978. október 14-én született Usher Raymond IV, előadó nevén Usher, aki R&B, pop-

énekes és színész. Dalszövegei többségét ő írja. 11 évesen egy NuBeginnings nevű ban-

dába lépett be, majd 13 évesen benevezett egy tehetségkutatóba, ahol felfigyeltek rá. Első 

kislemeze a Call Me a Mack volt, majd 16 éves korában kiadta első nagylemezét Usher címmel. Azóta óriási 

sikereket ér el, a világ minden részén ismerik nevét és zenéit. Nem véletlen tehát, hogy slágerlista élén most ő 

áll. 

Viki 

Bőrápolás mitesszeres bőrre 

A kamaszok többségét sújtja, hogy a felnőtté válás kezdetén arcbőrükön csú-

nya pattanások, mitesszerek jelentkeznek. A mitesszeres, pattanásos bőr nem egyik napról a másikra alakul ki, 

és szinte mindig "belső" folyamatok felelősek a bőrhibák megjelenéséért. Nem is várható az, hogy heteken be-

lül kitisztul a bőrünk. Mivel a pattanásosság súlyossága, vagy a mitesszerek állapota egyénenként eltérő lehet, 

körültekintően kell megválasztani az ápolószereket is. 

Az ápolás első és legfontosabb lépése az arctisztítás. Ez nemcsak a felesleges faggyút, 

az elhalt hámsejteket és a bőrre tapadó port távolítja el, de a legtöbbször meg is nyug-

tatja a bőrt, sőt hatóanyagai még a baktériumokkal is felveszik a harcot. Naponta két-

szer: reggel és este mossuk meg az arcot, csak langyos vízzel és lágy, nem szárító hab-

zó lemosóval. Lemosás után puha törülközővel itassuk fel a felesleges vizet az arcról; a 

túl erős dörzsölés árthat a bőrnek. 

Az arctonik használatával kapcsolatban a szakemberek között sincs egyetértés: egyesek 

szerint felesleges, mások viszont úgy gondolják, többet árt a bőrnek, mint amennyit 

használ. Ugyan kellemesen frissíti a bőrt, összehúzza a pórusokat és a "tisztaság" érzését nyújtja, de hatóanya-

gai erősen száríthatják a bőrt, így még több faggyú termelésére késztetik azt. Ennek eredménye, hogy az arc így 

még zsírosabbá válik. Vannak azonban kifejezetten problémás, mitesszeres bőrre ajánlott arctonikok, amelyek 

valóban segítenek csökkenteni az arcbőr fényességét, zsíros érzetét. Válasszuk tehát a megfelelő terméket. És a 

nyáron se feledkezzünk meg a megfelelő fényvédelemről, az arcnak is szüksége van ugyanis az UV védelemre. 

Mesy  

Nyári körömlakk trend 2011 

 

Szeretnéd tudni hogy az idei nyáron melyek a legmenőbb színek a körömlakkok 

terén? Akkor olvasd el ezt a cikked! 

 
Az elegáns francia: 

Ami soha nem megy ki a divatból, az a trendi francia pedikűr és manikűr. A kör-

mök szinte ujjá élednek a fehérített végektől.  

Fukszia: 

A nyár a vidám és meleg színekről szól, így van ez a lábkörmünkkel is. Fessük egy 

trendi fukszia árnyalatra! 

Tarka: 

Ki mondta, hogy a lábkörmön csak 1-2 szín lehet? Fessünk egy rózsaszín vagy világos lila alapot, erre jöhetnek 

a sötétkék, fehér és a pink árnyalatai. 

Rózsaszínek: 

Nincs gyönyörűbb a nyári körmökön, mint egy halvány barack- vagy szelíd eperszín. 

Türkiz: 

A nyár egyik legdivatosabb színe a türkiz, és ez a körömlakkokra is igaz. A kék körmöt díszítheted fehér virág-

mintákkal is, ezzel még mediterránosabb hatást érhetsz el. 
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Gyöngyházszínek: 

Ha egy elegáns árnyalatot szeretnél, próbálj ki egy halvány gyöngyszínű lakkot! Előnye, 

hogy csodásan tükrözi a fényt és bármely színű ruhadarabbal hordhatod. 

Pasztell színek: 

A pasztell színű körömlakkok mindig barátságos, ízléses hatással bírnak. Próbálj ki pél-

dául egy kellemes barack színű árnyalatot és festess rá sötét-fehér mintázatot! Nagyon 

szép az összhatása. 

Élénk vörös: 

Az örök elegáns vörös körömlakk idén kicsit változott. Trendinek számítanak az élénk vörösek fuksziás beütés-

sel és a narancssárgás pirosak is. 

Csillámos sötét lila 
A nyári estét és partikat juttatja eszünkbe a csillogó sötétlila árnyalat. 

Díszített francia: 

A francia pedikűr önmagában is elegáns, de egy nőies rózsamintával még csodásabban mutat. És nem is olyan 

nehéz elkészíteni, vagy az ügyetlenebbek választhatnak körömmatricát is. 

Remélem, segítettem abban, hogy milyen színű legyen idén nyáron a körmöd. Jó alkotást kívánok hozzá. 

Mesy 

   Így öltözz a nyáron, hogy sikered legyen! 

Pasztell: 

            A pasztell szín figyelemre méltó visszatérését észlelhetjük az idei 

nyári kollekciókban. 

Hosszú szoknya: 

Annak ellenére, hogy a bokáig érő szoknya nem a legkényelmesebb viselet a hét-

köznapokon, a kifutókról mégsem sikerült őket kiszorítani. Idén a hosszú szoknyák újra 

előkerülnek. 

Farmer: 

A farmerlány korszak visszatért! Legyen szó patchworkszerű szerelésről, kezeslábasról vagy ingről, a farmer 

idén is hódít. Nem véletlen hívják örök viseletnek, a legnépszerűbb ruhadarab a mai napig. 

Aszimmetrikus: 

Ezek az 1980-as éveket idéző darabok a vállakra fektetik a hangsúlyt. A jó megjelenés 

érdekében a tervezők idén a ruhák ujjait aszimmetrikusnak tervezték, egyesek a félvállas 

ruhák pántját szabták hatalmas méretűre. 

Mély dekoltázs: 

Íme az idei év nyári kollekciójának legszexisebb darabjai. Ha idén te is mély dekoltázst 

szeretnél viselni, válassz egy V-alakút, amely ráadásként minden testalkatot 

„meghosszabbít”. Akik mégsem elég merészek, és nem akarnak túl sokat megmutatni, 

vegyenek fölé egy kardigánt.  

És még egy jó hírem van: a fodrok visszatértek. Idén trendi minden, ami természetes árnyaltú, legyen az egy 

bézs árnyalat vagy természetes bőrszínszerű alkotás. A khaki szín megjelenése az idei nyári divatban igazi vi-

hart kavart, és kiszorította a terepmintás ruházatot.  

Helyesen összeválogatott ruhadarabokat, és kellemes öltözködést kívánok. :) 

Mesy 

- Móricka, mi történt veled? Miért van összevissza szabdalva az arcod? 

- Tetszik tudni, vendégségben voltunk. 

- Na és? Megvertek? 

- Dehogy, késsel-villával kellett ennem.  

Móricka sír a lépcsőnél, odamegy hozzá egy tanár és megkérdezi tőle: 

-Miért sírsz Móricka? 

-Mert a Pisti leesett a lépcsőn. 

-És ez téged ennyire meghatott? 

-Nem. Azért sírok, mert mindenki látta, amikor leesett, csak én nem.        Heni 
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Ősi írásunk, a rovásírás 

2010 óta egyre több városhatáron láthatunk rovásírással feltüntetett helység-

névtáblákat. Az azóta eltelt idő alatt számos helyen avatták fel az útjelző táblákat. A tábla avatóinak célja, hogy 

idén mintegy 100 helyen álljon a rovásírásos helységnévtábla. A székely-magyar rovásírásos táblák a kárpát-

medencei magyarság összetartozását és a dicső múltunkhoz való visszatérést jelképezik. 

De mi is az a rovásírás? 

A hun-magyar rovásírás több ezer éves múltra tekinthet vissza, a legré-

gibb írásrendszerek közé tartozik. Nem mellesleg az észak-európai rúna 

vagy rovásírás is rokonságot mutat e kultúrkincsünkkel. Őseink egyes 

helyeken még a 17-18. században is használták, végül azonban - miután 

a korabeli Habsburg hatalom üldözte és betiltotta, mint a lázadó magya-

rok egymás közti titkos üzenetváltási eszközét - gyakorlati alkalmazása 
megszűnt. Bizonyos kutatások eredményei azt mutatják, hogy talán ez 

az a forrás, amelyből minden más nép merített az írásrendszere kialakí-

tásához.  

Ezer évvel ezelőtt István király volt az, aki a római kereszténység felvételével a latin betűkre cseréltette le a 

rovásbetűinket, hogy ezzel is feledtesse a „pogány” múltat. 

A rovásunk a képíráshoz közelálló jelkészlettel rendelkezik, így gyakran fölismerhetők bennük azok a tárgyak, 

amikről a formájukat kapták. Ezeknek kezdőbetűi megegyeznek a betű jelentésével. Az egyszerűség kedvéért 

ezeket a betűk hívószavainak nevezzük el. A rovást mindig jobbról balra írjuk. A mássalhangzóinkat önmaguk-

ban „e” hanggal ejtjük ki: eB, eC, eD, eF, eG, eGY és a ma is ismerős eM, eN stb. A szavakat szóközökkel 

választjuk el egymástól. Az írásjelek ugyanazok, mint a latin betűs írásnál. Nincs különbség a nagy- és kisbetűk 

között, de nagyobb mérettel jelölhetjük a mai helyesírásunknak megfelelő nagybetűt. 

Miért fontos, hogy ismerjük saját, eredeti 

írásunkat? 

Más nemzetek, akiknek van saját írásuk, 

általában ápolják azt, hiszen jól tudják, 

hogy nemzeti önismeretüknek, önazonossá-

guknak ez talán a legfontosabb eleme. Ter-

mészetesen tanítják elemi iskoláikban is. 

Így vannak ezzel a japánok, kínaiak, ara-

bok, héberek, szlávok, s emellett nyilván-

valóan átveszik a latin betűket is, hiszen ez 

a nemzetközi szóértés alapja. 

Merci 

Íme a rovásírásos jelkészletünk: 

    Csokis muffin készítése  
           Hozzávalók: 

 15 dkg liszt 

 2 tojás 

 15 dkg vaj 

 15 dkg cukor 

 3 evőkanál barackíz 

 fél csomag sütőpor 

 5 dkg keserű kakaópor 

 5 dkg tört étcsokoládé 

Elkészítés: 

Keverd össze a hozzávalókat, hogy a tészta szép sima legyen! Robotgéppel célszerű keverni, úgy még gyorsabb 
a massza összeállítása. Adagold ki a 12 muffinformába, majd 170 fokon süsd meg kb. 20-25 percig. Kellemes 

sütögetést, jó étvágyat kívánok hozzá.          Fanni 
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A vadászgörény 

A vadászgörény vagy házi görény a vadon élő európai görény, illetve a mezei 

vagy molnárgörény rokona. Körülbelül 2500 éve háziasították. Főleg üregi nyúlra vadász-

tak vele, de ma már egyre többen csak mint hobbiállatot tartják. A közhiedelemmel és kinézetükkel ellentétben, 

a görények nem rágcsálók, hanem ragadozók, a menyétfélék családjába tartoznak, ugyanoda ahova a menyétek, 

borzok, vidrák is. Természetes étrendjük csak a zsákmányállatokból áll. Képtelenek megemészteni a növényi 

táplálékot. 

Étrend: Nagy választékban kaphatók görénytápok az állatboltokban. Macska- 

vagy kölyökmacska eledel is megteszi, feltéve, hogy biztosítja a görény anyagcse-

réjéhez szükséges fehérjét és zsírt. Ennek ellenére a macskatápok nem biztosítják 

tökéletesen a görények táplálását, a kifejezetten görények részére készült tápok 

jobbak. Az ideális görénytáp 32-38% fehérjét, és 15-20% zsírt tartalmaz, és a há-
rom fő összetevője hús alapú. 

Viselkedése: A görények viselkedése olyan, mint a kiscicáké, amelyek soha nem 

nőnek fel. Tele vannak energiával, kíváncsisággal, erősen figyelik a környezetüket, 

egész életük a káoszról szól.  

Emellett sokkal inkább emberközpontúak, mint a macskák, igen sok törődést, játé-

kot és odafigyelést igényelnek a gazdájuktól. Épp ezért kevés ember alkalmas tar-

tásukra. 

Meglehetősen változó ideig élnek, de többnyire 6-10 évig. Ritka esetekben meg-

élik 13-15 éves kort. Nagyon aranyos házi kedvenc válhat belőlük, ha elég odafigyelést, jó nevelést kap. Aján-

lom tartását mindenkinek.  

Lili 

Afrikai oroszlánkutya 

Származási helye: Dél-Afrika 

Eredeti feladata: Csoportokban használták arra, hogy a nagymacskákat és a nagyvadakat a vadászok felé 

hajtsa, de őrkutya is volt. 

Eredeti neve: Rhodesian Ridgeback 

Eredete: Feltehetően vadon élt valamikor, falkában kóborolt, az embereket elkerülte. Az afrikai telepesek házi-

asították.  

Tulajdonságai: Hűséges, megbízható, könnyen képezhető, jó természetű. 

Profilja: Őrző-védő kutya. 

Marmagassága: kan 64–69cm, szuka 61–66cm. 

Testtömeg: szukák 30-35, kanok 40-45  

Alomszám: 7-12 kölyök  
Várható élettartam: 10-14 év 

Tulajdonságai részletesen: 

Nagytermetű, izmos állat. Feje elkeskenyedő. Szeme sötétbarna. Füle lelóg. 

Arcorri részén fekete maszkot visel. Végtagjai egyenesek, párhuzamosak. 

Farka lelóg, a végét kissé kunkorítja.  

Szőrzete érdekesen nő: rövid, hátán sajátos szőrbarázda van, amely a test-
szőrzettel ellentétes irányú, s a faroktól a fej felé húzódik. Színe sárgásvö-

rös. 

Az ember mellett hűséges, jóindulatú társsá vált. Megbízhatósága, és vele-

született intelligenciája alkalmassá teszi a kiképzésre. Ültetvényeket, telepü-

léseket, szafarik sátortáborait kellett őriznie az afrikai éjszakában, valamint ragadozó nagyvadakat kellett elri-

asztania. Ha kellett, harcba is szállt, és gyakran győzedelmeskedett, innen kapta nevét: oroszlánkutya.  

Napjainkban terület- és vagyonvédelemre képezik ki őket. 

Nyugodt, kiegyensúlyozott, idegenekkel szemben tartózkodó, de nem agresszív, nem félénk. Nagy mozgásigé-

nyű. Rendkívül családcentrikus, kiváló őrző kutyus. Testileg-lelkileg kb. 2-3 éves korukra érnek meg. 

Jó nevelés mellett a család kedvence lehet, tehát érdemes vele törődni. 

Eszter 

"Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél."  
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg 
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Nyuszi futás 

Április 20-án délután a húsvét jegyében nyuszi futáson vehettek részt az alsós és a fel-

sős tanulók. Először az alsósok mérettették meg magukat 60, illetve 800 méteres távon. Utánuk a felsősök kö-

vetkeztek annyi különbséggel, hogy ők már 2000 méteres távon is indulhattak. A legjobbak érmet kaptak. 

60 m futás: 

1-2. osztályos fiúk: 1-2. osztályos lányok: 

1. Konka Márk 2. c 1. Diós Letícia 2. a 

2. Regényi Dániel 1. b 2. Rigó Mercédesz 1. c 

3. Konka Tamás 1. c 3. Tóth Kitt 2. b 
 

3-4. osztályos fiúk:            3-4. osztályos lányok: 

1. Faragó László 4. c 1. Kenyeres Lívia 4. b 

2. Paplanos Ákos 4. c 2. Rábai Melinda 4. b 

3. Paplanos Kristóf 4. c 3. Nagy Beatrix 4. b 

 

5-6. osztályos fiúk:            5-6. osztályos lányok: 

1. Kanálos Róbert 5. b 1. Zakar Alexandra 5. b 

2. Kanalas Renátó 5. b 2. Mucza Gabriella 6. a 

3. Kovács Gergő 5. a 3. Sándor Cintia 6. a 

 

7-8. osztályos fiúk:            7-8. osztályos lányok: 
1. Paplanos Ádám 7. a 1. Papp Zsuzsanna 7. b 

2. Tóth Attila 8. c 2. Bottyán Rózsa 7. b 

3. Szarvák Krisztián 8. a 3. Rab Judit 8. b 

800 m futás: 

1-2. osztályos fiúk:            1-2. osztályos lányok: 

1. Oláh Krisztián 2. c 1. Oláh Viktória 1. b 

2. Regényi Dániel 1. b 2. Móra Mercédesz 2. b 

3. Lakatos Márk 1. c 3. Kanálos Letícia 2. b 
 

3-4. osztályos fiúk:             3-4. osztályos lányok: 

1. Varga Károly 4. a 1. Szakál Elizabet 4. a 

2. Dalmadi Dávid 3. a 2. Balogh Ramóna 4. a 

3. Lázár Alex 4. a 3. Vakhal Krisztina 3. c 

 

5-6. osztályos fiúk:             5-6. osztályos lányok: 

1. Kanálos Róbert 5. b 1. Zakar Alexandra 5. b 

2. Kanalas Renátó 5. b 2. Molnár Bianka 5. c 

3. Kovács Gergő 5. a 3. Földi Emese 5. a 

 

7-8. osztályos fiúk:             7-8. osztályos lányok: 
1. Kanálos Róbert 8. b 1. Papp Zsuzsanna 7. b 

2. Szarvák Krisztián 8. a 2. Bottyán Rózsa 7. b 

3. Pásztor Tamás 8. a 3. Mucza Szilvia 7. b 

2000 m futás: 

5-6. osztályos fiúk:            5-6. osztályos lányok: 

1. Kanálos Róbert 5. b 1. Borsos Viktória 6. b 

2. Kanalas Renátó 5. b 2. Barta Elizabet 5. a 

3. Kovács Gergő 5. a 3. Molnár Bianka 5. c 
 

7-8. osztályos fiúk:            7-8. osztályos lányok: 

1. Szarvák Krisztián 8. a 1. Mucza Szilvia 7. a 

2. Szabó Attila 7. a 2. Ágotai Csenge 7. a 

3. Paplanos Ádám 7. a 

 

Felnőtt férfi:                  Felnőtt nők: 

1. Kanálos Róbert         1. Ágotai Emese és Sándor Judit 

Vera 

Lábtoll-labda diákolimpiai döntő - Zánka 
 

Május 10 11-én rendezték meg Zánkán a III-IV. korcsoportos diákolimpiai döntőt, amelyen az iskola néhány 

tanulója is részt vett. A két napos verseny első napján a csapatversenyek és az egyéni versenyszámok zajlottak 

le. A második napon pedig az egyéni folytatódott. A vártnál jobban szerepeltek az újszászi Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola tanulói. A nyolc versenyszámból hatot megnyertünk. A csapatversenyből mind a négy a mi 

győzelmünkkel zárult. A megmérettetés után hajókázással és bobozással pihentük ki a fizikai fáradtságot.  

Jó élmény volt. 

Kristóf 

 

Újszászi fiúk 

a dobogón 

 

Együtt 

a csapat 
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Franck Ribéry 
 

Teljes nevén, Franck Bilal Ribéry egy francia származású labdarúgó, aki két-

éves korában autóbalesetet szenvedett a szüleivel, ekkor szerezte az arcán lévő 

hegeket. A labdarúgó eredeti posztja támadó középpályás, de a középpálya tel-

jes részén (főleg a széleken) egyaránt bevethető. Arab származású barátnője 

révén ő is áttért az iszlám vallásra, és mélyen hívő embernek ismerik. 

A játékos jelenlegi klubja a Bayern München, amely a 2010-2011-es szezonban 

a 3. helyet szerezte meg. 2005-ben egy török csapathoz, a Galatasaray-hoz szer-

ződött, ekkor kezdődött meg igazán a pályafutása, ugyanis a 2005-ös Török 

Kupán az elődöntőben az ő góljával nyertek 1-0-ra. A döntőben pedig egy gól-

lal és egy gólpasszal járult hozzá az 5-1-es győzelemhez.  
A szurkolók el is nevezték „Ferrarinak és „Ferrariberynek”. 

Még ebben az esztendőben az Olympique de Marseille-be szerződött, amiben 

szintúgy kitűnően szerepelt. Hozzásegítette a klubot, hogy a 2006-07-es szezon-

ban az UEFA Bajnokok Ligájában részt vehessenek, sőt a Marseille az idényt a második helyen végezte. 

Eközben az európai csapatok folyamatosan figyelték a teljesítményét, végül 2007-ben a Bayern München csa-

patánál kötött ki, amely klubrekord összegen vásárolta meg a játékost. A csapatnál megkapta a 7-es mezszámot, 

ami nagy dicsőségnek számított, ugyanis az előzőt a klub legendája, Mehmet Scholl viselte.Ribéry a Bayernben 

elsőként az Ft Gern csapatával játszott, amit 18-0-ra nyert meg a csapat. (Ebből kettő gólt szerzett.) Ribéry még 

mindig a Bayernnél játszik, gólokkal és gólpasszokkal segítve a csapatot. 

Balázs 

Jön a Harry Potter 

befejező része 

A sokak áltál várt Harry Potter befejező része hamarosan a mozikban 

lesz látható. Az utolsó epizód olyan hosszúra sikerült, hogy 2 részben 

adják le. Az első részt tavaly vetítették. Július 15-én viszont érkezik a 

hazai mozikba is a második rész. A főszereplők természetesen ugyan-

azok maradtak. 

Rövid tartalom: A három jó barát visszatér a Roxfortba, hogy felkutassa 

és elpusztítsa az utolsó horcruxot.  

Voldemort tudomást szerez a tervükről. A tét hatalmas, így nem is csoda, 

hogy mindent bevet a siker érdekében. Megkezdődik a Roxfort ostroma - 

és már soha többé, semmi nem lesz ugyanolyan, mint volt. 

Használjátok ki a szünidőt, úgyhogy irány a mozi. Jó szórakozást! 

Kristóf 

Ezel, bosszú mindhalálig 

Omer a nők álma, neki azonban csak egy álma van: tíz hosszú év után 

bosszút állni azon, aki hamis vádakkal börtönbe juttatta és elvette a szerelmét. 

Omer a női ideál. Szenvedélyes, mint Johnny Depp; férfias, akárcsak Clive Owen és gazdag, mint Bill Gates. 

Felvett személyisége, Ezel jól ismert a maffia és az éjszakai élet világában, ezért biztosra veheti, hogy minden 

lépését figyelik majd. Egy török filmsorozat középpontjában mi más is állhatna, mint a szerelem és a barátság, 

az árulás és a bosszú. 

A sorozat rövid tartalma eddig: 
Omer kötelező katonai szolgálat letöltése után tér haza idős szüleihez és kisöccséhez és minden vágya, hogy 

végre feleségül vehesse álmai asszonyát, a rá türelmesen várakozó Eysant. Már-már úgy tűnik, pontosan azt az 

életet élheti, amire vágyott, amikor egy nap a rendőrség ráront a békésen alvó férfira és gyilkosság vádjával 

letartóztatja. Életfogytiglan tartó ítélete alatt csak arra tud gondolni, vajon ki 

az, aki csőbe húzta, mivel érdemelte ezt ki, és hogyan állhatna bosszút. Az 

alkalomra tíz hosszú évet kell várnia, de végül elérkezik az idő, és a plasztikai 
műtéten átesett Omer új külsővel és új névvel sétál be a kaszinó ajtaján, hogy 

egyszer és mindenkorra fényt derítsen a múltjára. 

Nagyon izgalmas sorozat azok számára, akik kedvelik a keleti környezetet, a 

váratlan fordulatokat. Ajánlom figyelmetekbe, ha délutáni kikapcsolódásra 

vágytok.        Margó 
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1. Ezt oldjátok meg most. 

2. Hűsítő édesség, amit tölcsérből esztek. 

3. A nyolcadikosok számára szervezik meg ezt. 

4. Ezen a napon a gyerekeket ünnepeljük. 

5. Ide járunk. 
6. Ettől van a nyáron meleg. 

7. A tanév utolsó ünnepsége. 

8. Belföld ellentéte. 

9. Ilyen hónap van most. 

10. Ismert közösségi oldal. 

11. Húsvét alkalmából rendezett sportesemény.    Noémi, Viki 

Felelős kiadó: Bogárné Simon Klára  Felelős szerkesztő: Pap Szilvia 

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

Molnár Kristóf, Kerepesi Veronika, Oszlányi Mercédesz, Peszeki Viktória, Falusi Fanni, Urbán Noémi, Viola 

Henriett, Retter Barbara, Dóka Lili, Lakatos Margit, Molnár Emese, Kovács Eszter  

Külső munkatársak: Lázár Balázs 

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

A tanév utolsó rejtvényével kívánunk nektek kellemes nyári szünetet. 

 

Jó fejtörést, 

szórakozást 

hozzá! 

Aló tagozatos olvasóink figyelmébe 

ajánljuk júniusi színezőnket. Varázsold a 

képeket egyedivé! 

 

Kellemes nyári szünetet kívánnak: 
 Szilvike néni és az újságírók  :) 


