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Ünnepség október 23-a tiszteletére 

Az 1956-os forradalom 55. évfordulójáról a mi iskolánkban is megemlékezett a tanulóifjúság. Az ünnepi mű-

sorra október 21-én az első órában került sor a Művelődési Házban. A műsort idén is a diákszínpadosok és az 

énekkarosok adták, amely nagyon színvonalasra és változatosra sikeredett.  

A megemlékező gondolatokat táncos és zászlóforgató produkciók tarkították. A próbák már hetekkel korábban 

megkezdődtek igazi csapatmunkában. A felkészülésben tanáraink segítettek (Székelyfalvi Gáborné, Virágné 

Hamar Nóra, Bakó Jánosné, Pap Szilvia).  

Az ünnepi beszédet idén is Klárika néni mondta. A Szózat elhangzását követően 

a megemlékező diáksereg visszavonult az iskolába, és folytatódott a tanítás. 

Iskolánk diákjai a péntek esti városi ünnepségen is előadták a műsorukat, és a 

felnőttek körében is sikert aratottak.          Vali 

Az ünnepi műsor záróképe 

Az énekkar 

 

Klárika 

néni be-

szédet 

mond 

A közönség 



Október 6. - Nemzeti gyásznap 

Miért nem koccintanak sörrel a magyarok? 

A felnőttek ünnepi alkalmakkor italt töltenek a poharaikba azokat egy-

máshoz érintve valaminek vagy valakinek az egészségére isznak. A 

magyarok nem koccintanak sörrel. Miért? 

A legenda szerint így tisztelgünk az Aradon kivégzett tizenhárom hon-

véd emléke előtt. 

A mendemonda szerint a kivégzések utáni megtorlásokat irányító Hay-

nau báró és társai sörrel koccintottak a győzelemre. A százhatvankettő 

éve történt esemény számunkra szomorú emlékezésre ad okot. 

Miután Világosnál letették a fegyvert befejeződött az 1848-49-es szabadságharc. A császári haditörvényszék 

alapján pedig Aradon kivégezték a magyar honvédsereg tizenkét tábornokát és egy ezredesét, akik a bukás után 

kerültek fogságba.  

Ők a nemzet vértanúivá váltak: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Ká-

roly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, 

Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. 

A vértanúk neveivel napjainkban is találkozunk. Terek, utcák, emlékhelyek őrzik hősiességüket.  

Igaz a százötven éves „sörrel való nem koccintás” fogadalma már lejárt, de a legtöbb magyar ember őrzi ezt a 

szokást. 

Lilla 

Az idei zenei világnap 

Idén a zenei világnap október 3-án került megtartásra az újszászi 

középiskola aulájában. A jeles esemény ezen a hétfői napon 11 

órakor kezdődött és 13 óráig tartott. 

A műsorban szerepeltek az óvodások, iskolánk énekkara, az alsó 

tagozatos diákok, valamint a gimnázium tanulói. 

Az óvodások népzenei daljátékot adtak elő.  

Iskolánk Zengő Gyermekkórusa a következőket énekelte: Bach 

G Dúr Menüett főtémájának zenei játékként való megszólalása a 

„bom bala bala bom”, Hogyha vár a kedvesem és A komáromi 

kisleány népdalokat. Alsósaink énekeltek és hangszereken ját-

szottak. 

A középiskolások zongoráztak, citeráztak, énekeltek és gitároztak is. 

A rendezvényen az általános iskola minden osztályából megjelent 3 képvise-

lő, ők tekintették meg a színvonalas előadást. 

Nagyon élvezetes műsor volt, sok embert megmozgatott a világnap. Reméljük, jövőre is lesz 

ilyenben részünk. 

Niki és Dóri 

Magyar népmese napja 

A nagy magyar meseíró, Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án a mesék hagyományát ápolják szerte 

az országban. 

Október 3.-án reggel nálunk is megemlékezést tartottunk a könyv-

tárban. Az iskolarádióban meseolvasás volt, a mesék nyolcadik 

osztályos nagykövetei az alsó tagozatba látogattak, hogy ismert 

történetekkel szórakoztassák a kicsiket. Délután pedig a diákok a 

Lapodamese.hu-n kedvükre szerkeszthetnek ötletesebbnél ötlete-

sebb történeteket.            Bogi 

Álljon itt egy az egyik diákunk tollából: 

Hihetetlen barátság 

Amely időbe most elviszlek titeket, több száz évvel ezelőtt volt. Akkoriban még más szelek fújtak, más dolgok 

voltak fontosak, mint ma. Abban az időben én még fiatal voltam: legelső fiókáimat épp útjukra engedő időszak 

volt ez, talán a legnehezebb időszaka az életemnek. De majdnem elfelejtettem bemutatkozni! Én Deril vagyok, 

egy mára már kiöregedett főnixmadár. 



Az otthonom egy csodálatos erdő közepén, egy hatalmas, odvas, mégis gyönyörű 

fán volt. A levegő friss illata, a szellő selymes fuvallata - ó, ha azokra az időkre 

gondolok - még ma is beleborzonganak a tollaim. A hatalmas és gyönyörű erdő, 

mely az otthonomat jelentette, csodálatos volt, mások számára mégis félelmeket 

rejtett. Sokszor kellett elkószáló, félős kisgyerekeket a helyes ösvényre vezetnünk, 

mert a szép erdő éjjel egy kisgyermek számára ijesztő és rideg. Én ebben az erdő-

ben éltem életem legjavát, és itt tanítottam repülni a fiókáimat. 

 Az egyik reggelen szikrázóan verőfényes napra virradt az erdő népe. A nap sugarai 

átsejlettek a falevelek között. Megcirógatva kicsinyeim tollait, igyekeztem őket 

felébreszteni, mert eljött az ideje, hogy kirepüljenek, és erre fel 

kellett készítenem őket. A lánykám, Jina kész kis komoly hölgy 

volt, aki gondoskodni próbált a már lassan párt keresni készülő 

bátyjáról, Pitről. Pit a korához képest egy kissé szeleburdi volt. Ha valaki akaratlanul is megta-

lálta a bajt, az épp ő volt. 

 Szóval eljött az idő, és a mi kis szeleburdi Pitünk kirepült. Telt-múlt az idő, Jina és én csak 

vártuk, és egyre csak vártuk Pit hazatértét, de hiába. Nem volt mit tenni, útnak indultam, ma-

gára hagyva az én Jinámat, noha őt távol annyira sem kellett féltenem, mint a folyton bajba 

keveredő Pitet. 

 Szálltam erdőkön, tavakon keresztül, fáradságot nem kímélve, remélve, hogy anyai szívem 

megérzi majd fiam közelségét. 

 Egyszer érdekes kép tárult elém. Egy kihalt vár romjai fölé értem. Már-már 

olyannak tűnt, mintha több száz éve nem lenne itt élet, mégis oly fájdalmas 

és kétségbeesett sírás ütötte meg fülemet, hogy kénytelen voltam a hang 

irányába repülni. Lassan, óvatosan, ki tudja, mi lapulhat a vár romjai alatt! 

Aztán egyszer megpillantottam! Azt gondolná bárki ember fia, hogy amit 

egy ilyen rom alatt talál, az csak valami rettenetes és csúnya lehet. De ez 

maga volt a csoda! Egy gyönyörű unikornis. Meg sem mertem szólalni, csak 

néztem a maga tökéletességében négy lábán álló ragyogóan tiszta állatot, 

szinte sóbálvánnyá dermedve. 

A csendet ő törte meg, így szólt: 

 - Roxán vagyok. Egy gonosz varázsló fondorlatának áldozata lettem. Elvette a szabadságom, és mivel varázs-

lattal zúdította rám ezeket a köveket, mint varázslény, én nem tudom őket elgörgetni az útból, bármilyen erős is 

vagyok. 

 - Miért zárt be téged? - kérdeztem a félelemtől kissé remegő hangon. 

 - Azért, mert ő gonosz, és az emberek ellen használja az erejét, én pedig meg akartam őket 

védeni. 

 Úgy gondoltam, biztosan nem fog nekem ártani, és elkezdtem elgörgetni a köveket. Nekem 

nem mehet nehezen, hiszen egy főnix a súlyának sokszorosát képes elhordani, de mire Ro-

xánt kiszabadítottam, úgy elfáradtam, hogy már egy szárnycsapásra sem maradt erőm. 

 Megkérdezte Roxán: 

 - Mit kerestél te éppen ezen a kihalt ösvényen? 

 - Úgy éreztem, hogy eltévedt az én Pit fiam, és mivel mindig bajba keveredik, tartok tőle, hogy most is történt 

vele valami. Most viszont úgy elfáradtam, hogy nem is tudom, hogy fogom őt megkeresni - mondtam kimerül-

ve. 

 - Rá se ránts! Te segítettél rajtam, hát most rajtam a sor. - Azzal a hátára vett, és széttárta szárnyait 

 - Kapaszkodj! - kiáltotta, és már szálltunk is. 

 Hála az égnek, Pitet egy-kettőre megtaláltuk. Talált magának párt, 

és letelepedett. Semmi baja nem volt. Így hát Roxán és én hazare-

pültünk Jinához. Roxánnal a legjobb barátok lettünk, és nagyon 

sok boldog, hosszú, közösen eltöltött év várt még ránk. 

Miriszlai Beatrix (6. c) 

 



A 8. b osztály bulija 
A 8. b osztályos diákok a 2011-2012 -es tanévet egy játékok-

kal és izgalommal teli bulival kezdték. Ez az esemény szept-

ember 9-én zajlott az ebédlőben, Virágné Hamar Nóra és a 8. 

b-s gyerekek jelenlétében. 

A mulatságon 2 csapatra voltak osztva a tanulók.  Egy csapat-

ban 5 fő versenyzett. 

Az egyik csapatban szerepelt: Fülöp Áldáska, Hornyák Erzsé-

bet, Vakhal Petra, Papp Zsuzsanna, Bérczes Róbert, Lojek 

Richárd. 

A másik csapat tagjai a következők voltak: Nagy Gabriella, 

Kaló Rózsa, Kaló Alexandra, Fehér Valéria, Kanálos Martin 

Róbert, Karászek Ivett. 

A versenyszámok időre mentek, a két csapat egymás ellen 

küzdött a következő feladatokban: 

fánkevő verseny 

székfoglaló 

madzaghúzogató 

szembekötős játék      

teaház.                                 

Az ételeket és italokat a gyerekek hozták a mulatságra.                               

Fülöp Áldáska süteménnyel, Vakhal Petra sajtos pogá-

csával, Fehér Valéria fánkkal készült. A Kaló lányok 

teafőzőt és tea filtert vittek. Kanálos Martin Róbert 

tejet hozott és kakaóport, a többi fiú pedig különböző 

ízű üdítővel kedveskedett társainak.        

A bulira benézett Bogárné Simon Klárika néni, isko-

lánk igazgatónője is, sajnálatunkra nem sokáig időzhe-

tett nálunk, de sikerült egy fényképet készítenünk vele. 

A mulatság végén az ebédlő rendbetétele után a diákok és Nórika néni is hazament. A buli mindenki elmondá-

sa szerint jól sikerült.  

Új Diákönkormányzat 

Az idei tanévben újjászerveződött a diákönkormányzat iskolánkban. Új tisztségek születtek, és megújult a 

DÖK-vezető személye, a helyettese, valamint a segítő pedagógus is. Erről szeretnénk bennetek tájékoztatni az 

tanév első újságjában. 

A diákönkormányzat tagjai a 2011/2012-es tanévben: 

5.a Nagy Beatrix, Turza Beatrix 

5.c Bakó Kornél, Bolyós Liliána, Mérész Melitta 

6.a Dalmadi Ádám, Farkas Zsolt, Szabó Lídia 

6.b Gyöngyösi Vivien, Konka Amanda 

6.c Farkas Lilla, Kerekes Boglárka, Kovács Szandra 

7.a Köböl Vince, Molnár Emese 

7.b Kanálos Bettina, Kanálos Dzsenifer 

8.a Farkas István, Szabó Réka, Vágó Csaba 
8.b Fülöp Áldáska, Hornyák Erzsébet 

Várható programok az évben: 

♦október: tökbál és éjszaka 

♦december:Vörösmarty-hét, adventi készülődés, 

karácsony 

♦február: farsang 

♦április: húsvéti készülődés 

♦május: hulladékgyűjtés 

♦június/július: nyári tábor 

       Lilla, Szandy 

DÖK-elnök: Szabó Réka 

Elnökhelyettes: Hornyák Erzsébet 

Diákönkormányzatot segítő tanár: Siska Csilla 



Yorkshire terrier 

Kinézete: A yorkshire terrier az egyik legismertebb 

kistestű kutyafajta. A legjobb tulajdonsága selymes bundája, 

amelynek színe acélkék és aranybarna. 

Tulajdonsága: Mindenhol jól érzi magát, akár lakásban, akár kertes házban. Nagyon jó 

jelző kutya, és ősei tulajdonságai közül a vadászösztön az, amit máig megőrzött. 

Ápolása: A hosszú szőrű kutyák ápolása és rendben tartása a 

legidőigényesebb. Az olyan fajtának, mint a yorkshire terrier, 

napi, alapos gondozásra van szüksége. Hetente egyszer kell 

fürdetni őket, szőrüket nyírni szükséges, vagy ha azt szeretnénk, hogy hosszú, szép 

szőre legyen kis kedvencünknek, akkor sűrűn kell fésülnünk bundáját. 

Mozgásigény: Ennek a kutyának a mozgásigénye rendkívül alkalmazkodik a család-

hoz. A lakáson belül és kívül is egyaránt mozgékony. Naponta minimum egyszer el 

lehet vinni sétálni, és ez a kutyusnak és a gazdijának is egyaránt jó időtöltés. 

Praktikus tanácsok Yorkshire terrier tartóknak: Oltatni kis korában szükséges, az első 4 oltást meg kell kap-

nia, mert különben nem lehet kivinni az utcára, hisz fogékony a betegségekre. 

Niki, Dóri  

A németjuhász 

Külleme:Enyhén megnyúlt testű, erőteljes, izmos kutya. Feje ék alakú. Orra fekete. Fogai nagyok, harapása 

ollószerű. Szeme kissé keleties metszésű, sötétbarna színű. Füle felálló. Nyaka izmos. Törzse téglalap alakú, 

háta egyenes, izmos, ágyéka széles és feszes, fara hosszú, enyhén lejtős, mellkasa mély, hasa mérsékelten fel-

húzott. Végtagjai egyenesek, párhuzamosak. Szőrzete sima, félhosszú; a fején és a lábai elülső felületén rövid, 

sűrű. Színe fekete rajzos, ordas vagy fekete.  

Eredete: Német fajta. Eredeti neve: Deutscher Schäferhund. 

Alkalmazása: Eredetileg minden bizonnyal nyájőrző kutya volt. Mindenfajta 

őrző-védő munkára, vakvezetésre, hegyi mentésre, kábítószer-keresésére 

egyaránt alkalmas. 

Adottságai: 

Marmagasság: kan 60-65 cm, szuka 55-60 cm. 

Testtömeg: 25-40 kg. 

Táplálékigény: 1700-1800 g/nap. 

Alomszám: 6-10 kölyök. 

Várható élettartam: 10-15 év. 

Viselkedés, tulajdonságai:  

Intelligens, bátor, hűséges társa az embernek. Eleven, mégis nyugodt kutya. Kezdeményezőképessége és 

munkakedve nagy, akár a jó pásztorkutyáé. Szaglása, hallása egészen rendkívüli, gyakran fejlettebb, mint más 

kutyáké. 

Intelligencia, jellem:  

Magas, gyorsan megért több, mint egy tucat parancsot. Megbízható jellem, nem alamuszi, és életét is képes 

kockáztatni a gazdájáért.   

Lili 

  Lovak és pónik 

Nagyon szeretem a lovakat, ezért szeretnék nektek róluk írni egy kicsit. A lovak nagyon barátságosak állatok. 

Viselkedésük az évezredek alatt alakult ki, a vadonban a túlélést segítő 

ösztönökön alapszik. A lovak érzékeny élőlények, de más állatok és az 

emberek társaságát is élvezik. Több mint 300 ló- és pónifajta van világ-

szerte. Legtöbbjük több fajta keresztezéséből született. Azokat a lovakat 

nevezzük fajtisztának, amelyek ősei több nemzedéken keresztül ugyan-

azon fajtához tartoztak. Vannak olyan lovak és pónik, amelyek már hozzá-

szoktak az emberek jelenlétéhez,de vannak olyanok is, amelyek az idege-

nek jelenlétekor idegesek lesznek. Mivel ezt előre nem tudhatjuk, jobb, ha 

a lóhoz először lassan és óvatosan megyünk oda. Nagyon tiszta és értel-

mes állatok, könnyen válnak az ember hű társává.    Lili 



Rovarevő növények 

Hallotál már hús- vagy roverevő növényekről? Nem? Pedig léteznek, 

szeretnénk neked bemutatni. 

A Kancsóka az egyike a rovarevő növényeknek. Kancsó formává alakult 

leveleivel, vonzó illatával és színével csábítja el az áldozatait. Ezek a 

növények különlegességük miatt nagyon értékesek a gyűjtők számára.  

A levelek csúcsán indák nőnek, melyekkel a növény először megkapaszko-

dik. Ezek a végükön megduzzadnak, és színes, levegővel teli kancsókat 

képeznek. A kancsók hamarosan saját emésztőfolyadék kiválasztását kezdik 

meg, és egy szintig feltöltődnek.  

A Kancsókák fedője különbözik egymástól méretben és alakban. A fedő 

néha mint esernyő működik, távoltartva az esőcsepeket, nehogy belessenek 

az emésztőnedvekbe és felhígítsák azokat. Ugyanakkor a fedő mint 

leszállópálya is “üzemel“ az elővigyázatlan rovarok számára, amelyeket a 

kancsó odavonz. A fedő a kancsó szájának a hátuljához csatlakozik, és 

megakadályozza a rovarokat a menekülésben.  

Az emésztőnedvek baktériumokat is tartalmaznak, amelyek segítenek az áldozat feldolgozásában. Ezek a ned-

vek fajonként különböznek, lehetnek olyan hígak is akár a víz, vagy nagyon sűrűek és ragadósak is. 

Lili 

A Vénusz légycsapója egy másik rovarevő virág, amelynek a virágai ma-

gasra felnyúlóak, hogy a megporzás közben a rovarok ne essenek a növény 

áldozatául. Hosszú életűek, kb. 20-30 évig is elélnek. A gondozásával kap-

csolatosan csak annyit, hogy a virága sok tápanyagot igényel fejlődésekor, 

tehát az a tanácsos, ha levágjuk, mielőtt még elrabolja a növény tápanyagát. 

A növekedésről érdemes tudni, hogy 3-4 év alatt nő meg kifejlett növénnyé. 

A virágát csak akkor jó meghagyni, ha szándékunkban áll a Vénusz légycsa-

póját szaporítani. 

De ugyan mivel táplálkozik? Talán felvágottakat, vagy rántott húst eszik? 

Nem. Legyeket és még más ilyen rovarokat kebelez be. Úgy történik az étke-

zése, hogy ha az áldozata arra száll, akkor gyorsan összecsukódik, és már 

meg is van a finom fogás. 

Vajon hogyan történik a virág beporzása, ha ez a növény ilyen falánk? Nem 

rovarporozta, hanem szélporozta növény.  

Hol tartsuk a Vénusz légycsapóját? Páradús levegő szükséges neki. Ezt az igényét akár egy vízzel teli tálcával 

is ki tudjuk elégíteni. A szobahőmérsékletnél egy kicsit hidegebb hőmérséklet vagy akár a késő őszi idő is 

megfelelő a számára. Tehát 3-15 Celsius fok szükséges neki. Sok csapadékot igényel, régen a szabadban élt ez 

a különleges növény.   

Ma a gyűjtők kedvence. 

Lilla     

Kutatók éjszakája 

Szeptember 23-án, pénteken az ország nagyvárosaiban megrendezésre kerülő kutatók 

éjszakája című neves eseményen vettem részt. 

E program már az 5. alkalommal nyitotta meg kapuit a kíváncsiskodó emberek előtt. 

Nekem szerencsém volt a Budapesti Műszaki Egyetem által kínált programokból ket-

tőt választani, amelyek élményét veletek is megosztanám. 

16 órakor kezdődött az első előadás melyet Härtlein Károly magyar gyakorlati fizikus 

tartott. Ez egy két órás program volt, és elmondhatom, ezért megérte felmenni Buda-

pestre. Olyan kísérleteket láttam, amelyektől szemem-szám tátva maradt. Nagy mázlimra ezek nem olyanok 

voltak, melyek mellé egy oldal képlet tartozik, vagyis a kísérleteket nem vezették le a táblánál. Miután 18 óra-

kor kijöttünk a 250 férőhelyes előadóteremből, mentünk is át a Kármán Tódor szélcsatornába, ahol is a levegő 

hatásait mutatták meg az érdeklődőknek, ilyenek voltak pl. a légellenállás vagy, hogy az ember milyen erősen 

tud fújni egyet egy szívószálon keresztül. Ez is nagyon érdekes volt, de az első előadást nem tudta felülmúlni 

semmi. Sajnos több programra már nem jutott időnk, de sok más érdekes dolgot nézhettünk volna még meg.  

Remélem, jövőre megint csak lesz alkalmam megtekinteni az előadások közül néhányat, és nektek is azt kívá-

nom, hogy legyen részetek ehhez hasonló élményekben, gazdag programokban az életetek során. 

Vágó Csabi 



Magyarok Erdélyben, az oktatás Erdélyben 

A romániai magyarok a kisebbségi magyarság legnagyobb csoportja. A mai Erdély 

középső és nyugati részén élő magyarok mellett külön csoportot alkotnak a széke-

lyek és a moldvai csángók. (A bal oldali képen székely fiatalokat láthattok, a jobb 

oldali alsó ábrán csángókat).  

A székelyek Erdély keleti részén, Székelyföldön élő magyar népcsoport. Számuk 

körülbelül 700 ezer fő. Egyesek szerint a hunok leszármazottai. Kultúrájukat és 

bizonyos mértékű különállásukat mind a mai napig megőrizték.  

Erdély az 1920. június 4-én megkötött trianoni békeszerződés miatt Romániához 

került. Ettől kezdve erdélyi magyarok alatt a Magyarországtól Romániához került 

magyar lakosságot értjük. 1918 után a Kárpátokon túlról érkező románok teleped-

tek le nagy számban Erdélyben. Ennek oka, hogy a térség gazdaságilag jobb hely-

zetben volt, mint Románia többi része, így maga-

sabb életszínvonallal kecsegtetett az áttelepülés.  

A román nyelv hivatalossá tételét minden eszközzel szorgalmazták. A hely- és 

utcaneveket a magyar többségű helyeken sem lehetett magyarul kiírni, sőt 

időnként a kétnyelvű cégtáblákat megadóztatták, végül megszüntették. Az 

oktatásban korlátozták a magyar nyelv használatát. 1972-es felmérés szerint a 

magyar diákok 53%-a nem az anyanyelvén tanult. Még a 2010-2011-es tanév-

ben is román nyelven oktatják a románok történelmét, Románia földrajzát. A 

szakoktatás szintén román nyelvű. Magyar egyetem, amelyet az állam tart 

fenn, Romániában még ma sem működhet.  

Én is Erdélyben éltem és ott is tanultam, és néhány különbséget gyűjtöttem 

össze, amely a két ország iskolái között van. Ezt szeretném megosztani vele-

tek.  

A marosvásárhelyi Szász Adalbert Sportlíceumba jártam, ahol külön voltak román osztályok és magyar osztá-

lyok. A tantárgyak majdnem ugyanazok voltak, mint itt Újszászon, csak nem oktattak technikát és plusz óra-

ként megjelent nálunk a román, a német és az angol. Mindhárom nyelvet tanultuk. Egy napon egymás után volt 

két testnevelésóránk és sosem voltunk másik osztállyal a tornateremben. A tanítási órák 8 órakor kezdődtek és 

55 percesek voltak. Olyan jelzőcsengetés, mint itt Magyarországon, nem létezett. A tízórai szüneten kívül 

mindegyik szünet 5 perces volt, a reggelizős viszont 10.  

Az osztályzatok az egyes tantárgyaknál 4-től 10-ig terjedtek. A 4-es volt a legrosszabb jegy, a 10-es pedig a 

legjobb osztályzat. A tanítási óráknak délután 2-3 óra körül lett vége, és délutáni tanítás nem volt. 

Remélem, sikerült néhány érdekességet összegyűjtenem számotokra.  

 Áldáska 

Halloweenről 

A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amelyet elsősorban az angolszász országokban tarta-

nak meg, bár mára már az egész világon elterjedt, így hazánkban is. 

A boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe ez, melyben összemo-

sódott a római Pomona-nap, a kelta samhain ünnep és a keresztény halottak 

napja, amelyet október 31-én tartanak. A kereszténység  terjesztésekor a hitté-

rítők azt a feladatot kapták, hogy lehetőség szerint a keresztény szokásokat a 

pogány ünnepekhez igazítsák azok betiltása helyett. Így ez a pogány ünnep a 

keresztény mindenszentek ünnepe lett. A töklámpás pedig az idők folyamán a 

halloween legfontosabb jelképévé vált.  

A mi iskolánkban is már hagyománynak nevezhető a 

haloween ünneplése, idén a tökbál és az ezt követő 

félelmetes éjszaka is ennek a része. 

Mesy 



     2011 őszi smink tippjei  

Ősszel nemcsak a bőrápoló termékeinket, de a fürdőszobá-

ban lévő ken- céinket is érdemes átválogatni: a napvédőre ezentúl már nincs 

szükség, helyét nyugodtan feltölthetjük a hónapokig mellőzött szemhéjpúderekkel és rúzsokkal. Hamarosan 

már nem kell azon feszkóznunk, hogy a nagy gonddal elkészült sminkünk lecsorog az arcunkról, hisz a regge-

lek egyre hidegebbek lesznek, a napsugarak ereje pedig lassan alábbhagy. Itt az ideje, hogy a következő év-

szak sminktrendjei közül válogassunk. 

Kócos, dús szemöldök: 

Felesleges tovább aggódni amiatt, hogy a szemöldökünkben 

nincs-e oda nem illő szál. A szemöldök ritkításával ideje fel-

hagyni, helyette engedjük, hogy a forma természetes valójában 

bontakozzon ki. Senki sem mondja azt, hogy növesszük össze a 

szemöldökünket, de semmiképp se ritkítsuk túl! Ha már elértük 

az adottságainkhoz képest legjobb vonalat, sminkeléskor egy 

kiszáradt szempillaspirál keféjével fésüljük felfelé a szálakat. 

Vagány lesz az összhatás. Akinek nem adatott meg a dús szem-

öldök, használjon a természetes színhez leginkább passzoló 

púdert, mellyel jóval természetesebb kiemelést érhetünk el, 

mint szemceruzával.  

Natúr arcbőr: 

A túlsminkelt arc helyett válasszuk inkább a természetességet. Az alapozóból ne vegyünk túlságosan matt tí-

pust, púderünket is csak a kényes területeken használjuk a fixálásra. Lehet, hogy egy könnyed alapozóval nem 

fedjük el a hibákat, de láttatni engedjük az arcbőr természetes színét és ragyogását. A pirosító használatával se 

essünk túlzásba, sőt helyette inkább használjunk a bőrszínünktől egy árnyalattal sötétebb púdert az arccsont 

kiemelésére. Ezzel szinte láthatatlanul kidomboríthatjuk az arc előnyös részeit. 

Lábtoll hírek 

2011. szeptember 24-én rendezték meg Jánoshidán a 16. Serdülő Országos Baj-

nokságot. Szombaton reggel 8 órakor volt az indulás a sportcsarnok elől. Egy félóra elteltével már a versenyzők 

ott voltak a jánoshidai sportcsarnokban. A résztvevők egyénileg és csapatban is megméretethették magukat. 

Izgalmas mérkőzéseket nézhettünk végig. Több város lábtollasai is képviseltették magukat: Cserszegtomaj, Sze-

petnek, Nagykanizsa, Tápióbicske, Jánoshida és Újszász. Az újszászi gyerekek a következő eredményekkel tér-

tek haza. 

Leány hármasban: 1. Oszlányi Mercédesz, 

Becskereki Nikolett és Tűri Alexandra 

4. Csák Vivien, Hornyák 

Erzsébet, Fehér Valéria és Fülöp Áldáska 

5. Ézsiás Fanni, Hegedűs 

Emese, Kenyeres Lívia, Turza Beatrix. 

 

Egyéni mérkőzésben:  

1. Oszlányi Mercédesz 

2.Tűri Alexandra 

3. Becskereki Nikolett 

6. Fülöp Áldáska 

8. Hornyák Erzsébet 

9. Hegedűs Emese 

11. Fehér Valéria 

12. Csák Vivien 

13. Turza Beatrix 

15. Kenyeres Livia 

18. Ézsiás Fanni 

 

Fiú hármasban: 3. Ágotai Olivér, Kanálos Róbert, 

Molnár Kristóf 

4. Bakó Zsolt, Bérczes Róbert, Kanálos II. Róbert, 

Raffael Csaba 

6. Becskereki László, Kovács Gergő, Zele Richárd 

7. Barta Martin, Bábosik Ádám, Farkas Balázs, 

Remecz Attila 

11. Faragó Róbert, Molnár Gergő, Zsákai Milán 

 

Fiú egyéniben: 5. Bérczes Róbert 

6. Kanálos Róbert 

11. Zsákai Milán 

14. Bábosik Ádám 

15. Raffael Csaba  

Áldáska 



Színpompás füstös szem: 

A fekete szemceruzával és szemhéjpúderrel készült füstös szem helyett idén ősszel dolgozzunk izgalmasabb 

színekkel: olíva, metálkék, bronz, levendula. Ezekkel a színekkel és persze a megfelelő árnyékolással ugyan-

úgy kiemelhetjük a szemet, de a smink végeztével ne használjunk szempillaspirált. Az igazán bátrak metálos 

füstös szemet készíthetnek maguknak, amit persze célszerű inkább csak partisminkként viselni. 

Mesy  

Ősszel is divatban 

A 2011-es őszi divattrend egy rendkívül sokszínű kor, a 70-es évek világát hozta újra 

d i - v a t b a , annak minden bolondságával és csillogásával. 2011 őszére felemelkedni látszanak a kele-

ties minták és anyagok. 

 Röviden összefoglalom nektek, hogy hogyan alakul a ruha- és színdivat az idei őszi-téli szezon-

ban.  

Az éjszakai életbe a szaténfényű ruhák törtek be ismét, nappal a magas derekú nadrágok és az 

elegáns blúzok hódítanak. A blúzok jellemző dísze a hatalmas gallér, az ejtett nyak vagy éppen 

a masniba kötött szalag. A 2011-es őszi-téli szoknyatrend kedvencei a redők és a berakások. 

Ezek ugyanúgy megjelennek a nadrágokon is, melyeknek laza, bolondos hangulatot kölcsönöz-

nek. A nadrágdivat terén úgy tűnik, idén csökken a csőszárú fazonok egyed-

uralma. A vezető szerep most már a laza, harang szárú nadrágoké, így aki nem 

dobta ki a trapézszárú nadrágját, az most bátran előveheti. A nadrágok színeit 

tekintve is szokatlanul merész az idei ősz: a feltűnő, élénk színű nadrágok vi-

szik a pálmát, tűzvörös, élénk sárga, mélybordó színekben. 

2011-ben a felső ruházatban a vastag kötött pulcsik, a hatalmas, bohém kardi-

gánok élik reneszánszukat. A szoknyadivatban a szexi hasítékkal megbolondított maxi szok-

nyák is helyet kapnak, ezúttal főleg elől jelenik meg a hasíték.  

Teret kapnak a buggyos ujjú blézerek és mellények is.  Ami viszont rég volt már divatban, de 

idén ismét szót kap, az a szőrme. A derékig érő méretes szőrme és műszőrme kabátkák a 2011-

es téli divat üdítő darabjai lesznek. A legnagyobb visszatérő azonban a flanel. Ismét terítékre 

kerül a kockás minta némi skót beütéssel. 

Mesy 

 Miley Cyrus  

Miley Cyrus énekes, színésznő. A Hannah 

Monta- na soro- zat főszerepével 2006-ban vált híressé. Így sikeresen 

elindította a zenei karrierjét is. Hannah Montanaként 4 albuma jelent meg, és ebből egy a 

sorozat filmváltozatához készült. Három albumát pedig Miley Cyrusként adták ki.  

2010-ben megszűnt a Hannah Montana sorozat. Egy másik filmben, az „Az utolsó dal”-

ban ez év június 3-án láthattuk a filmvásznon. A nyáron pedig a negyedik albuma jelent 

meg „Can’t be tamed” címmel. 

Bogi 

SELENA GOMEZ 

Selena Marie Gomez született Texasban 1992. július 22.-én. Me-

xikói származású színésznő, énekesnő. 

Életéről  

Apja Ricardo Gomez, anyja Mandy Cornett-Teefey. Szülei 1997-ben - amikor Selena 5 

éves volt - elváltak. Selena jelenleg édesanyjával él Los Angelesben. Nevelőapjával  

mára nagyon jó a viszonyuk. Selena  szenvedélyesen szeret segíteni a rászorulókon. 

Karrierjét a Barney és barátai című gyerekeknek szóló sorozatban kezdte, ahol két éva-

don keresztül játszotta Gianna szerepét. Ennek a sorozatnak a szereplőválogatásán is-

merkedett meg Demi Lovatoval, akivel nagyon jó barátnők lettek. 2003-ban egy kis szerepet kapott a Kémköly-

kök 3D - Game Over-ben, majd a Walker, a texasi kopó filmváltozatában. 2006-ban már igazi mozifilmben 

kapott szerepet. 2007-ben kezdődött a Varázslók a Waverly helyből című Disney-sorozat, amelyben Selena 

játssza az egyik főszereplőt Alex Russo-t. 



Enrique Iglesias 

Enrique 1975. május 8-án született a spanyolországi Madridban, de miután szülei 9 

éves korában elváltak testvérével és édesapjával Miamiba költöztek, és azóta ott él. 

Családja: Julio Iglesias, spanyol énekes és Isabel Preysler, modell és televíziós sze-

mélyiség fia. 2 vértestvére van. 

Karrierje: Többek között Grammy- és Latin Grammy-díjas spanyol énekes. Mivel 

apja ismert előadó, ezért gyerekkorában mindene megvolt, amire csak szüksége le-

hetett. A középiskolában is a "show business" érdekelte, már ekkor játszott a Hello, 

Dolly! című musicalben. Egyetemre járt, amikor későbbi menedzsere meghallgatta, 

akit lenyűgözött Enrique tehetsége. Ezután Torontóba ment azért, hogy teljes titok-

ban felvegye első albumát. Manapság közel negyven millió eladott lemezzel ő az 

egyik legkedveltebb spanyol előadó. Többek között ő nyitotta meg a 2008-as labda-

rúgó Európa-bajnokság döntőjét a Can You Hear Me című slágerével. 2010. július 5-én adta ki legújabb albu-

mát, amely az Euphoria nevet kapta, melyből 5 kislemez is született. Az albumon egyébként egyszerre vannak 

angol és spanyol nyelvű dalok. Az albumon olyan neves előadókkal dolgozott együtt, mint Akon, Usher, Nicole 

Scherzinger, Pitbull. Ugyanebben az évben egy másik kislemezzel is hódít a spanyol szívtipró, ez a Dirty 

Dancer.  

Színészkedés: Enrique az éneklésen kívül belekóstolt a színészkedésbe is. Szerepelt több reklámfilmben is, de 

a leghíresebb köztük talán a Pepsi reklámé volt, ahol Britney Spears, Beyoncé és Pink oldalán népszerűsítette 

az üdítőitalt. Játszott Johnny Depp és Antonio Banderas oldalán a Volt egyszer egy Mexikó című filmben. 

2007-ben szerepet kapott a népszerű amerikai sorozatban, a Két pasi meg egy kicsiben Charlie Sheen oldalán. 

Ezek mellett pedig néhány epizód erejéig szerepet vállalt az Így jártam anyátokkal című sorozatban is. 

Magánélete: Apjához hasonlóan ő is egy igazi nőcsábász. Enriquét mély érzelmek fűzték több híres nőhöz is. 

Többek között a Miss Universe egykori győzteséhez, Alicia Machadohoz, a popénekes Christina Aguilerahoz, 

valamint a Szellemekkel suttogó sztárjához, Jennifer Love Hewitthoz is. Azonban már évek óta az orosz tenisz-

csillaggal, Anna Kournikovával boldog, akivel az egyik videóklipje, az Escape forgatásán ismerkedett meg. 

Margó 

2008-ban két filmben is szerepelt. Az egyik a Horton című animációs film, ahol az ő hangján szólalt meg a 

polgármester lánya. A másik a Los Angeles-i tündérmese folytatása, az Another Cinderella Story, ahol Drew 

Seeley volt a partnere. A történet Hamupipőke meséjét mutatja be, csak modern környezetben. 2009-ben elkez-

dődött a Hercegnő védelmi program forgatása, amiben Demi Lovatoval együtt szerepel. Szintén 2009-ben je-

lent meg a Varázslók a Waverly helyből filmváltozata is. 2010. július 23-án az amerikai mozikban bemutatták 

Selena új filmjét a Ramona And Beezus-t. Ramonát Joey King, a 11 éves színésznő alakítja, Selena pedig 

Beezus szerepét kapta. 

A színészi pálya mellett zenéléssel is foglalkozik. Néhány ismertebb száma a magyar toplistákra is felkerült és 

a rádiók is leadják. 

Ilyen például a Naturally, Who says, Love you like a live song. Ha nem hallottátok még őket, a youtube-on 

meghallgathatjátok.                  Szandy  

 Borsos Barbara: A kaland 

Egyszer egy leányka,  

Kiment a konyhába.  

Nem volt ott senki, 

Ezért elment tekeregni. 

 

Ahogy ment, megállott, 

Mert útjába egy patak állott. 

A patak elengedte, 

A kislány szépen megköszönte. 

 

Így ment tovább, 

Mígnem egy tisztásra talált. 

Ott lepihent, 

És elszundikált szépen. 

 

Egy őzike épp arra járt, 

Nagyon megijedt ám! 

Mert egy farkast látott, 

És gyorsan felkiáltott. 

 

- Vigyázz kislány, farkas! 

Szerencsére a farkas 

Útjába állt egy szarvas. 

Így hazavitték a kisleánykát. 

 

A kisleányka hazaért 

És mindent elmesélt. 

De megígérte mindenkinek, 

Hogy soha nem szökik meg. 



Két katica beszélget: 

- Átmentél a vizsgán? 

- Persze, és te? 

- Én is, hét ponttal. 

 

Miért szomorú a katicabogár?  

- Mert nincs elég pontja, hogy kiváltsa a Fila táskát…  

 

- Mi az, csokis és szirénázik? 

- ??? 

- Danonino. 

- Miért nincs a halnak 

haja? 

- ??? 

- Mert nem tudná megszárítani.  

 

 

- Mi az apácák kedvenc sorozata ? 

- A Barátok közt. 

 

Bianka 

      Almás pite 

Hozzávalók:  

♦1/2 kg zabpehely 

♦10 dkg margarin 

♦1 kg reszelt alma 

♦10 dkg darált dió 

♦méz ízlés szerint 

♦fahéj 

♦1 citrom reszelt héja 

♦1 teáskanál vanília őrlemény 

♦1-2 alma (szeletelve) 

Elkészítés: 
A zabpelyhet és a margarint jól összedolgozzuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót. (A tészta puhaságát zabpehely 

hozzáadásával szabályozhatjuk.) Jól összekeverjük, majd kiolajozott magas oldalú tepsibe nyomkodjuk a masz-

szát, tetejét almaszeletekkel borítjuk be. Körülbelül 20 percig sütjük, míg a teteje szép arany barnára sül. Eset-

leg szórhatunk a tetejére ízlés szerint fahéjas porcukrot. Jó étvágyat és jó szórakozást kívánok az elkészítésé-

hez! 

Ildikó 

   Vasököl 

Ahogy beköszönt az ősz, a rossz idő, 

egyre beljebb szorulunk a lakásba. Unaloműzőként 

filmet nézhetünk. Az őszi mozisikerek egyike a Vasököl című sci-

fi akciófilm. Íme néhány gondolat a tartalmából egy kis kedvcsinálónak: 

Az emberi boxnak az ideje lejárt. A jövőben a robotok veszik át az embe-

rek helyét a ringben. Charlie Kenton régi boxoló, ebbe a karrierbe fogott. 

Egy exboxoló jó, hogy adósságban 

úszik. Egymás után vásárolta fel a 

rossz bádogdoboz robotokat, de még 

a legtökéletesebbel sem tudott nyerni. 

Megtudja, hogy a felesége meghal, és 

így ráhagyja a gyerekét, Maxet. 

Együtt folytatják ezt a bizniszt. A fiú 

talál egy régebbi robotot, Charlieval 

edzik, még nem lesz belőle bajnok.  

Atommal (a robottal) sorra nyerik a 

versenyeket. Charlie és Max egyre jobban összekovácsolódnak, és elfelej-

tik a régi sérelmeket. 

Két óra hét perc izgalom vár benneteket a mozikban, jó szórakozást és filmnézést az őszi napokban is. 

Barbi 
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Mostani rejtvényünk 

meghatározásait alább 

olvashatjátok! Jó fejtörést 

kívánunk megoldásához. 

1. Tantárgy, amelyhez a következő fogalmak kapcsolódnak: gravitáció, Newton-törvénye, Pascal, kölcsönha-

tás. 

2. Évszak, amely a tél után következik. 

3. Akkumlátorról működő hordozható számítógép. 

4. Őszi hónapunk. 

5. Nagymama lekvárt szokott főzni belőle, lila színű gyümölcs. 

6. A második legjobb jegy. 

7. Őszi gyümölcsünk, bor készül belőle.         Vali 

Őszhöz kapcsolódó kifejezéseket gyűjtöt-

tünk össze. Keressétek meg a szavakat a 

szókereső rejtvényben! Segítségképpen 

felsoroljuk az elbújt szavakat. Megtaláljá-

tok? 

 

halloween, levél, szőlő, körte, ősz, novem-

ber, szeptember, eső, hideg, kabát, töklám-

pás, dió, szüret, gesztenye, avar, tökbál, 

mindenszentek, esőkabát 

M H A L L O W E E N 

I L A R U H G H J S 

N O V E M B E R S Z 

D K A S L G S J Á E 

E S R Ő S Z Z L P P 

N W Z K Ö R T E M T 

S X S A H T E V Á E 

Z Y Z B I Á N É L M 

E S Ő Á D B Y L K B 

N A L T E A E D Ö E 

T T Ő B G K K D T R 

E S Z Ü R E T I V R 

K T Ö K B Á L Ó G P 

Dóri, Ildi 

és 

Áldáska 


