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Nőnapra 

A nemzetközi nőnapot március 8-án tartjuk. A nőnap létrehozói szerint ilyenkor az egyszerű, történelmet ala-

kító nőket ünnepeljük. Szerintük azt a küzdelmet eleveníti fel e jeles nap, melyet a nők évszázadokon át vívtak 

azért, hogy a társadalomban egyenlő jogokkal és lehetőségekkel élhessenek.  

1866. szeptember 3. és 8. között az I. Nemzetközi Munkásszövetség kongresszusán határozatot fogadtak el a 

nők hivatásszerű munkavégzéséről. Ez a határozat annak az évezredes véleménynek kívánt véget vetni, mely 

szerint a nők helye kizárólag otthon van.  

Az 1899. július 14-én kezdődő II. Nemzetközi Munkásszövetség alakuló közgyűlésén ismét napirendre került a 

téma: a nők joga a munkához, illetve az anyák és gyerekek védelme, a nők széles körű részvétele az országos és 

nemzetközi eseményekben.  

1909-ben az Egyesült Államokban tartották meg az első nemzeti nőnapot február utolsó vasárnapjára, 28-ára 

igazítva azt.  

Mi is köszöntjük tehát a nőket, lányokat, anyákat, hisz március 8-a a ti napotok.  Így minden kedves hölgy ol-

vasónknak boldog nőnapot kívánunk a következő versikével: 

 Nőnap van lányok! 

 El ne rontsátok srácok! 

 Adjatok ajándékot, 

 vagy egy illatos virágot! 

 Csak erre a napra, 

 és a többi tavaszra. 
Kovács Norbert 

A farsang időszakáról több szemszögből 

A farsang a vízkereszttől a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet a vidám 

lakomák, bulik, mulatságok jellemeznek. A kereszténység előtti időkből származó farsangi 

mulatságokat az 16. és 17. században tiltották, de nem eredete, hanem bujaságot jelképező 

szokásai miatt. 

A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a far-

sangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette valójában télbúcsúz-

tató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyar-

országon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. 

A karnevál elnevezést időnként és helyenként helytelenül használják. Például a debreceni virágkarnevál neve 

megtévesztő, hiszen ezt augusztus 20-án tartják, tehát nem farsangi esemény. 

Mohácsi busójárás: Farsangkor a busók a hagyományoknak megfelelően öltöznek fel rémisztő álarcokba. A 

legnagyobb mulatság farsangvasárnap van. A felvonulás fő elemei: a partraszállás, melynek során a túlparti 

„Szigetből” - a helybeliek szerint Kismohácsról - eveznek át ladikokon a busók.  



A jelmezes busó felvonulás a Kóló térről a főtérre tart. Aztán vízre 

helyezik a farsangi télbúcsúztató koporsót. Sötétedéskor az egybegyűl-

tek elégetik a telet máglyagyújtással és a főtéren körtáncokat járnak. 

 Ildikó 

A farsang a tél búcsúztatásának és a tavasz köszöntésének az ünnepe. 

Magyarországon vízkereszttől (január 6.) "húshagyó keddig", vagy 

"hamvazószerdáig" tart. A farsang szó a német "faseln" szóból ered, 

ami fecsegést, fantáziálást 

jelent. 

Farsangi szokások: A hiedelmek és a jelmezes farsangi felvonulás is 

az ünnep utolsó napjaira, farsangvasárnapra, farsanghétfőre, húsha-

gyókeddre, és az úgynevezett "farsangfarkára" tehetőek. Ezeken a 

napokon az önfeledt, felszabadult vigadozásé a főszerep. Ilyenkor 

zajlanak a kocsmai asszonymulatságok, a farsangi paródiák, a farsangi 

álesküvők. Ebben az időszakban a mezőgazdasági munkák is szünetel-

nek, hiszen ez a szórakozás ideje. Magyarországon a legismertebb 

farsangi ünnep és felvonulás: a busójárás.   Vali 

Valentin napi vetélkedő 

A tavaszi félév sem maradhatott projekthét nélkül, így első alkalommal szerveztünk Valentin-hetet az iskolában. 

Bálint nap alkalmából Valentin napi vetélkedőn vehettünk részt az idén első alkalommal. Február 14-én délután 

2 órától fél 4-ig vetélkedhettek a lányok és a fiúk. A megmérettetés helyszíne a II. emeleti aula volt. Egy csapa-

tot alkottak a felsős lányok és egy csapatot a felsős fiúk. 

A zsűri tagjai voltak: Szabó Győző, Bogárné Simon Klára, Utasi Kata-

lin és Makainé Zérczi Zsuzsanna tanárnő és Ágotai Emese védőnő. A 

feladatok összeállításában pedig Csilla néni, Tündike néni, és Tóth 

Ágika néni vettek részt. 

A résztvevők számos feladatban mérhették össze tudásukat: 

 -karaoke 

 -térbeli puzzle 

 -sztárok felismerése 

 -film részlet felismerése, hozzákapcsolódó kérdések megvála-

szolása. 

 -szerelem kerék 

 -igaz, hamis 

 -„szóbeszéd”. 

A küzdelem végig nagyon szoros volt, a fiúk és a lányok fej-

fej mellett haladtak. Számos nyereményt begyűjtve végül a 

lány csapat győzedelmeskedett. Végül Székelyfalviné Katika 

néni tantermébe lehetett sütizni és teázni. Jól éreztük magun-

kat, klassz volt összemérni tudásunkat a fiúkkal. 

Eszter és Ildi 

 

A résztvevő fiúk és lányok 

csapata 

A zsűri tagjai 



Felvételiről dióhéjban 

Mint tudjuk, minden 8.-os tanulónak megkell írnia a felvételi dolgozatot. Ha eddig 

kíváncsi voltál, hogy hogyan zajlik ez az egész, akkor most megtudhatod. 

A felvételi napján minden diáknak legkésőbb 9 óra 30 percig meg kellett jelennie az 

újszászi gimnáziumban. A bejáratnál elhelyezett névsorok segítségével mindenki 

megtalálhatta a számára kijelölt tantermet a vizsga megírására. Minden teremben 

csak egy nevelő volt, aki felügyelte a vizsga zavartalan lefolyását.  

A felvételi vizsgán csak körző és vonalzó használható, más segédeszköz nem. A fel-

adatlapokat csak kéken fogó tollal lehet kitölteni. 

Az első 45 percben anyanyelvi feladatlapot, a második 45 percben matematikai feladatlapot kell kitölteni. A két 

feladatlap kitöltése között 15 perces szünet van. 

Az anyanyelvi és a matematikai összpontok: 50-50. Tehát maximum 100 pont érhető el. A kijavított dolgozatok 

eredményét kb. 5-6 nappal a vizsga után lehet megtudni a gimnázium ügyviteli irodáján. Én már túl vagyok 

rajta, de sok szerencsét kívánok a felvételi vizsga megírásához a jövő tanévben vizsgázóknak!  

Vali  

 Valentin napi dekoráció a lakásba 

Az idei Bálint napon már túl vagyunk, de jövőre is öltöztetheted ebbe a 

tavaszi díszbe a lakást. Cikkünk tehát a jövőre nézve ad hasznos tippeket. 

A díszítés akkor lesz sikeres, ha nem visszük túlzásba a szíveket. Vágjunk ki szív formákat kartonpapírból vagy 

filc textilanyagból – ez lehet vörös, pink, arany, ezüst, bronz – olyan árnyalatban, amely illik a lakás összhang-

jához. Akasszuk a szíveket színben passzoló szalaggal az ablakra vagy a plafonról lógassuk le őket. Készítsünk 

füzéreket a szíves formákból, ezekkel dekorálhatjuk az ajtó és az ablakkereteket. Az így kapott formációt ízlés 

szerint selyem szalaggal is díszíthetjük. 

Szandy 

 

Dalmata 
 

Leírás: Arányos testfelépítésű, vizslaszerű megjelenésű, szép külsejű, pöty-

työs kutya. Feje hosszúkás. Szeme közepes nagyságú, kerek, barna vagy 

borostyán színű. Füle szorosan a fejéhez simul és lelóg. Mancsa kerek, 

ujjai boltozatosak. Farka lelóg, figyelő helyzetben kissé felemeli. Szőrzete 

rövid, sűrű, sima. Színe fehér alapon fekete vagy májbarna foltos. Marma-

gassága 55-61cm (kan esetében), illetve 50-58cm (szukánál); testtömege 

25-30kg.  

Eredete: Ősi jugoszláv fajta, de tulajdonkép-

pen már az ókori domborműveken láthatók dalmataszerű pöttyös kutyák. 

Ez a változat a középkorban feltehetően kiveszett, majd könnyebb agár-

szerűbb változata jutott el Európába. A dalmata modern változatát az 

angol tenyésztők alakították ki, az első fajtaleírás is a szigetországból 

származik 1850-ből. 

Tulajdonságai: Intelligens, gyorsan 

tanul, ragaszkodó. Kitartó, jó futó. 

Érzékeny, a rossz bánásmódot évek 

múlva sem felejti el. 

Al- kalmazása: Nagy múltú őrző-védő kutya. Valamikor főként lovasok, 

postakocsiik kísérője, védelmezője volt. Manapság a legtöbb országban ked-

vencként tartják, de Amerikában rendőrkutyaként használják. Jó házőrző, 

jelzőkutya és testőr, sőt vadásznak is vele.     Dóri 



A kaméleon 
Röviden: 
Meleget kedvelő állat, a mediterrán égövben található meg, többek között 

Indiában, Nyugat-Afrikában, Dél-Európában. Körülbelül 150 fajt tartanak 

nyilván ezekben a régiókban. Őserdőkben éppúgy előfordul, mint sivatagos, 

sík vagy hegyi területeken. 

Jelleme: 
Legfőbb jellegzetességük a színváltoztatás, nevének hallatán ez jut elsőnek 

eszébe a legtöbb embernek. A környezet nem határozza meg egy-egy egyed 

színváltó képességét, ez fajonként, de akár egyedenként is változhat, amit a 

sötét pigment sejtek „áthelyezésével” oldanak meg. A környezeti színekhez 

való alkalmazkodás az életben maradásához szükséges, bár nem kizárólag 

rejtőzködésre használják ezt a képességüket, hanem hangulatuk kifejezésére, kommunikációra is szolgál. Bok-

ron és fákon él, ehhez pedig megfelelő fogólábakkal rendelkezik, de a farkát is használja kapaszkodásra. Jelleg-

zetes még hosszú nyelvük is, mely azért alakul ilyenre, hogy a messzebb lévő ágakról is elkaphassa az apró 

rovarokat.  

Magyarországon ma már egyre több helyek kaphatók kaméleonok. Ennek ellenére ne kaméleon legyen az első 

hüllőnk, hiszen tartása sok gondot és odafigyelést jelent még a gyakorlott terraristáknak is. A kaméleonok vi-

lágszerte védelem alatt állnak, ezért tartásukhoz engedély szükséges! 

Gondozása: 
Mivel a huzat árthat nekik, az alacsony hőmérséklet is végzetes 

lehet, de hirtelen változó hőmérsékletet sem bírják. Rendkívül ér-

zékenyek ezekre, ha nem figyelünk, könnyen megfázhatnak. A kis 

tavacska helyett még inkább megfelelő számukra, ha kis szökőkút 

működik a terráriumban, és időnként vizet permetezünk a növé-

nyekre, ugyanis ezekről isznak, onnan nyalogatják le a vízcseppe-

ket. Vedlésükkor ügyeljünk arra, hogy ne érje őket víz, mert gom-

bás fertőzést kaphatnak. 

Étlap: 
Élő állatokkal, elsősorban rovarokkal, apró hüllőkkel, kisebb emlősökkel táplálkoznak. Ilyenek a díszállat bol-

tokban kapható tücsök, szöcske, sáska, légy, viaszmoly, gyászbogár-lárva, napos egér. Vitaminozásukat hetente 

egyszer végezzük el. 

Lili 

Lábtoll hírek 

Február 18-án rendezték meg Nyárlőrincen az év első lábtoll labda versenyét. Több helyről érkeztek versenye-

zők: Cserszegtomaj, Pusztaszer, Nagykanizsa, Újszász 

és a házi gazda Nyárlőrinc játékosai mérték össze 

ügyességüket. Ez a verseny Jánoshidán kellett volna, 

hogy megrendezésre kerüljön, de mivel a jánoshidai 

sportcsarnok karbantartás alatt állt, ezért Nyárlőrincen 

volt a verseny. Az indulás reggel 7 órára esett a sport-

csarnok elől, a haza érkezés este 9 óra volt. Sikert és jó 

eredményeket értek el az újszásziak: 5 arany, 3 ezüst és 

8 bronz lett a megmérettetés eredménye.    

           Áldáska 

Ló vagy póni ? 

A lovakat a póniktól testalkatuk különbözteti meg. Általában pónik kisebbek, zö-

mökebbek és teltebbek. 

Az állat magassága sok mindent elárul arról, hogy lóról vagy póniról van-e szó. 

A shetlandi póni az egyik legkisebb és legerősebb pónifajta. 

A ló testének különböző részeit testtájaknak nevezzük. 

Lili 



 A láthatatlan ember 

Ajánlani szeretnék nektek egy művet Gárdo-

nyi Gézától. E remek könyv címe „A láthatatlan 

ember”. 

 A történetben az ötödik század derekán járunk a római birodalom kettészakadása-

kor. Akkoriban a gazdagok rabszolgákat tartottak.  

Egy rossz körülmények között sínylődő család eladta a legidősebb fiát, Teofilt 

Maksziminosz úrnak. A főszereplő úgy mondja el a történetét, mintha gyónna. 

Rossz helyre került a fiatal szolga, de a tudós Priszkosz észrevette és megvásárolta. 

Zétának becézte, majd rábukkant kiváló képességeire. Zéta könyvtárosa lett a csá-

szárnak. Hunniába is ellátogatott. Akkoriban Attila népétől rettegett az egész világ. 

Zéta útleírásából betekinthetünk a”barbárok”életébe.  

Beleszeretett a hun Emőkébe és a szerelem annyira úrrá lett rajta, hogy még Prisz-

kosztól is megszökött. Meg is bűnhődött a rossz cselekménye miatt, de nem tért 

vissza az urához. 

 A történet végét nem árulom el, mert az a legizgalmasabb. A könyvet azért ajánlom nektek, mert érdekes és 

tanulni is lehet belőle. Nekem nagyon tetszett. 

Lilla 

A János vitézt mindannyian olvastátok vagy olvassátok 5. osztályban. A 

történetben Jancsi minden lépésével, kalandjával tisztában vagyunk, de 

hogy eközben Iluskával mi minden történik odahaza, arra csak kevés választ kapunk. Né-

hányan szabadjára engedték a képzeletüket, és megírták Iluska sorsát is. Hogy mi sült ki belőle??? 

Lássuk! 
1. verzió: 

Mikor Jancsi elment a faluból, Iluska sokáig sírt még utána. Napokon, heteken, sőt 

hónapokon keresztül szomorkodott. Egy napon meghalt a mostohája, és magára 

maradt a lány. Nem volt már, aki dirigáljon neki, így azt csinálhatott, amit ő akart. 

Tartott tyúkot, kacsát, libát és ezeket eladta, ebből élt. De sokszor kijárt a patakhoz, 

ahol Jancsival először találkoztak, és megfogadta, hogy megvárja őt hátha egyszer 

visszajön hozzá a szerelme. És egy napon láss csodát… 

Dombai Zoltán 
2. verzió: 

Mikor elment Jancsi, Iluska nagyon sok dolgot csinált, de egyszer odament a ba-

nyához és odadobta neki a ruhát. Azt mondta: 

- Soha többé nem fogok mosni, főzni, vasalni , csinálja meg kend! 

Ezután Iluska világgá ment. Ment-mendegélt, már majdnem kiért a faluból, mikor 

meglátott egy elhagyatott házat, ami nagyon jó állapotban volt a korához képest. Gondolkodott magában: ,,Na!

Ez a ház jó lesz nekem. Pont jó a mérete, hátul folyik a patak és még az udvara is szép.”  

Miután megnézte a házat, elment a mostohához, hogy elvigye a ruháit, de a mostoha nagyon ellenkezett, nem 

akarta elereszteni. Végül nagy nehezen megszabadult tőle, s kiment az utcára. Ezeket hallotta az öregektől: 

- Tudod ki az a Kukorica Jancsi? 

- Igen, nem rég ment világgá. 

- Azt hallottam, hogy beállt huszárnak, és elment Franciaországba, ott megmentette a királylányt, aki átnevezte 

János vitéznek , és nemsoká haza fog jönni ,már el is indult egy hajóval, amit a király csináltatott neki. Ja, és azt 

is mondta, hogy övé lehet a királysága, de ezt visszautasította. 

- Én elfogadtam volna. Igaz, hogy öreg vagyok, de legalább gazdag lettem volna. 

- De tudod mennyire szereti Iluskát, biztos hűséges hozzá. 

Mikor Iluska ezt meghallotta, nagyon megörült. Utána visszament a házba, és kitakarított. Azt gondolta magá-

ban: ,,Jancsi csak lennél itt.” Másnap elment munkát keresni. Szerencséjére talált munkát a mosodában. Nagyon 

örült neki. Serényen dolgozott ott is. Tejesen elfelejtette Jancsit.  Mikor egyszer bejött egy János nevű ember 

eszébe jutott az ő szerelme. És aztán ez így ment minden nap. Hétvégén arra ment a banya, és meglátta Iluskát. 

Azt mondta neki: 

- Iluska, gyere vissza! 

- Nem megyek, mert sokat dolgoztam nálad, és még sem kaptam egyebet csak vizet és száraz kenyeret.                                                    

-De most már nem az lesz. 

-Akkor se, jó nekem itt egyedül! 

Majd Iluska tovább várta Jancsit, míg egy szép napon aztán végül megérkezett. 

Paplanos Kristóf 



3. verzió: 

    Iluska halála 

Ahogy elment Jancsi, Iluska dolgozott tovább egyre jobban. A ba-

nya nagyon szigorúan dolgoztatta, de Iluska már nem nagyon bírta 

a terhet. 

Másnap kiment a patakhoz és magával vitte a sok mosnivaló ruhát. 

Érezte, hogy rosszul van, de nem akart hazamenni, mert félt, hogy 

leszidja a mostohája. Tehát mosott tovább serényen, míg egyszer 

csak elájult. 

Utánament a mostohája, és látta, hogy Iluska csak fekszik. Oda 

kiáltott neki, de a lány nem válaszolt. Közelebb ment hozzá, és mit 

látott: holtan feküdt a lány. Bánatában fölvette a hátára, és haza vitte. 

Pomázi Bálint 

  A párizsi mumus 

A párizsi mumus egy 90 percből álló mozifilm, ami gyerekeknek és 

felnőtteknek egyaránt szórakoztató.  

A tartalomból: Párizsban az árvíz mindenkit félelemben tart, és 

még egy félelmetes szörny is garázdálkodik a városban. De mint 

kiderül, nem is olyan félelmetes, sőt egész barátságos. Ennek elle-

nére is Maynott, a rendőrparancsnok mindenféleképpen el akarja 

távolítani az útjából a mumust. A Ritka madár étterem énekesnője 

Lucille, a mozigépész Emile, Raoul, a kifutófiú és Charles, a tudós 

majma vigyáznak a „szörnyre”. Egyik kalandból a másikba csöp-

pennek, így ez a kis csapat próbálja megmenteni és elbújtatni 

Francoeurt, a rendíthetetlen Maynott karmai közül.  

Izgalmas, szórakoztató történet. Jó mozizást kívánok hozzá. 

Barbi 

  Fallen – Letaszítva 

Aaron Corbett 18. születésnapján arra ébred, hogy a kutyája beszél hoz-

zá, ettől kezdve nem szokványosan telik az éve. Kiderül még aznap róla, 

hogy egy Nephilim, vagyis részben ember, részben angyal. Sok ellensé-

get, kevesebb barátot szerez, és kicsit sem hétköznapi dolgok történnek 

vele. Fontos szerepe lesz az égi erők harcában, ugyanis rájön, hogy sokan 

vártak már rá.  

A történet során fény derül arra, hogy különleges képességei vannak, de 

ő az egészről hallani sem akar. A történetben váratlan fordulatok vannak, 

amire a néző nem is számít. A Fallen egy három részből álló sorozat, dvd

-n számotokra is elérhető. A 

főszereplő Paul Wesley, aki 

a Vámpírnaplókban is sze-

repelt. Jó filmnézést kívánok hozzá. 

Barbi 

Színezd ki a pillangót! A szabály a következő: add össze vagy 

vond ki a számokat egymásból, az így kapott eredményekhez a 

következő színek tartoznak: 

1 = sárga  5 = világoskék 

3 = piros  8 = zöld 

4 = rózsaszín  9 = grafitszürke 

Jó számolást és színezést!!! :) 



  One Direction 
 

A fiúk egyenként indultak az angol X-Factor 7. évadában. Így nem engedték 

ő k e t külön tovább, de a brit mentor, Cowell javaslatára összeálltak, ezzel együtt folytathatták a 

versenyt. Az X Factor versenyében a 3. helyen végeztek, ami nagyon szép teljesítmény ahhoz képest, hogy 

csak pár hete ismerték egymást, és nem volt sok idejük az összehangolódásra. 

Niall Horan 

Születési név: Niall James Horan. Becenév: 

Niall. Születési idő: 1993. szeptember 13. 

Szül.hely: Mullingar, Westmeath, Írország. 

Hajszín: szőke. Szemszín: kék. Magassága: 171 

cm. Testvére: egy bátyja van, Matt. 

Liam Payne 

Születési név: Liam James Payne. 

Becenév: Liam. Születési idő: 

1993. augusztus 29. Szül. hely: 

Wolverhampton, Anglia. Hajszín: szőkésbarna. Szemszín: barna. Magassága: 176 cm. Testvére: 

két nővér: Ruth és Nicola. 

Harry Styles 

Születési név: Harry Edward Styles. Becenév: Harry. Születési idő: 1994. 

február 1. Szül. hely: Cheshire, Anglia. Hajszín: barna. Szemszín: zöld. Magassága: 178 

cm. Testvére: egy nővére van, Gemma. 

Zayn Malik 

Születési név: Zain Javadd Malik. Becenév: Zayn. Születési idő: 1993. janu-

ár 12. Szül.hely: Bradford, Anglia. Hajszín: fekete. Szemszín: barna. Magas-

sága: 175 cm. Testvére: 3 lánytestvér: Doniya, Waliyha és Safaa. 

Louis Tomlinson 

Születési név: Louis William Tomlinson. Becenév: Louis. Születési idő: 1991. december 24. 

Szül. hely: Doncaster, Anglia. Hajszín: barna. Szemszín: kék. Magassága: 175 cm. Testvére: 

négy húga van. 

Eszter és Mesy 

Zayn Malik 

Paul Wesley 

Karrierje: Paul Thomas Wasilewski 1982. július 23-án született New Bruns-

wickben. Marlboroban nőtt fel, New Jerseyben. Szülei Agnieszka és Thomas 

Wasilewski, akik még Paul születése előtt költöztek Lengyelországból Amerikába. 

16 éves koráig minden nyáron eltöltött egy kis időt Lengyelországban. Folyékon-

yan beszéli a lengyel nyelvet. Van egy nővére, Monica, és két húga, Julia és Leah. 

Több sorozatszerepet kapott. Szerepelt a Smallville című sorozatban is. 2009-ben 

játszott a 24 sorozatban. Ő játszotta Stephent. Szintén 2009-ben kapta meg a 

nagysikerû Vámpír Naplók sorozat egyik fõsz-

erepét. Ő alakítja Stefan Salvatore-t. Kevés 

filmszerepet kapott, főként a televíziós színészként 

ismerte meg a világ. 

 

Magánélete: Szereti a jéghokit, és kedvenc téli 

sportja a snowboard. Mindenképpen szeretné magát kipróbálni íróként és ren-

dezőként is.  

 

Érdekességek: 
 - Fiatal korában sokszor verekedett lány miatt. 

 - 15 éves kora óta mindig volt barátnője. 

 - Romantikus alkatnak vallja magát. 

Bianka 

„A sztárok kiváltságokkal teli világában magasra lehet jutni, akár nagyon rövid idő alatt is, de a csúcs ingatag, 

nincs senki számára bebiztosítva, és könnyű hatalmasat zuhanni. Márpedig a mélyről már nem vezet vissza út, 

csak a hétköznapok szürkeségébe. ami egy olyan ember számára, aki csillogáshoz szokott, maga a pokol.”  



Cher Lloyd  

Cher Lloyd 1993 júliusában született angol énekesnő Malvernből. Lloyd 2010-ben vált híressé, az angol X-

Faktor  hetedik évada után, ahol negyedik lett. Nem sokkal a verseny után, Cher a Syco Music lemezkiadónál írt 

alá egy szerződést. Legelső kislemeze, a Swagger Jagger 2011 júniusában jelent meg. A negatív kritikák ellené-

re az angol lemezlista első helyéig jutott el a dal. Második kislemeze, a With Ur Love 2011 októberében jelent 

meg, Mike Posner közreműködésével. A dal az angol lemezlistán a negyedik helyig jutott el. Lloyd két kisleme-

ze 42 milliós nézettséget szerzett az énekesnő számára YouTube videómegosztón. 

Cher az angliai Malvernben él szüleivel és öccsével, Joshsal. Két húga van, 

Sophie és Rosie. Cher a város több iskolájában is tanult, többek között művésze-

teket. Az X-Faktor előtt egy ahhoz hasonló tehetségkutatón vett részt, ahol má-

sodik lett. 

Az X-Faktorban már 2010 előtt is próbálkozott, mikor még a korhatár alacso-

nyabb volt. Lloyd korábban nyári táborokban adott elő, ahol vegyes reakciók 

övezték előadásait. A Turn My Swag On című dalt adta elő a tehetségkutató 

műsorban. A következő alkalommal a Viva La Vida rapváltozatával kedveske-

dett a közönségnek, melyhez hozzáadta saját szövegének egy részét. Bekerült az 

élő showba, Cheryl Cole lett a mentora. 

Ezután több számot dolgozott át a műsör során, többek között a Just Be Good to 

Me-t. Első dala, melyben nem rappelt, a Stay volt, melyet Simon Cowell a széria 

legjobb előadásának tartott. A legjobb négy helyezett egy híres előadóval éne-

kelhetett közösen, Cher Williammel közösen adta elő a Where Is the Love? és 

az I Gotta Feeling egyvelegét. Végül negyedikként távozott a műsorból. Azóta karrierje felfelé ível, sztár lett 

belőle.  

 

Toplista: 

 1. Swagger jagger —  minősítése: UK ezüst 2011 

 2. With ur love —   minősítése: UK ezüst 2011 

 3. Want U Back —   minősítése: UK ezüst 2012 

Ildikó 

Jason Derulo 

Jason Derulo született Jason Desrouleaux néven 1989. szeptember 21-

én  Miamiban. Pop, R&B és dance énekes, dalszövegíró, színész és táncos. 

 Szülei haiti származásúak. Vezetékneve Desrouleaux, ezt később a 

könnyebb kimondhatóság érdekében megváltoztatta. Öt évesen már színpa-

don szerepelt, nyolc évesen pedig megírta első dalát (Crush on You cím-

mel). Az amerikai Musical és Dráma Akadémián végzett New Yorkban. 

A 19 évesen már befutott énekes volt. A haiti gyökerű Jason már annyi 

tapasztalatot mondhat magáénak a zenei életben, amit sok más pályatársa 

megirigyelhetne. A számos területen tehetséges fiatal sztár olyan előadók 

társaságában dolgozik, mint Akon, Sean Kingston vagy éppen T-Pain.  

Számos zenei elismerésben részesült, és a Whatcha Say, illetve 

Breathing című kislemezének sikere mutatja felfelé ívelő karrierjét. 

Remélem, sokáig élvezhetjük dallamos számait, és nem tűnik el, mint néhány pályatársa. 

Lili 

     Zenei top 10 

Erre a hónapra én válogattam össze a legmenőbb, legnépszerűbb zenéket és felál-

lítottam belőle egy rangsort. Remélem, nektek is tetszik majd. Íme a legjobb tíz: 

1. Youn-G ft.Düki -Hey 

2. LMFAO - Sexy and I know it 

3. Selena Gomez ft. The Scence - Love you  Like a love song 

4. Enrique Iglesias  ft. Pitbull - I like how it Feels 

5. Jason Derülo - It Girls 

http://www.youtube.com/watch?v=klk8QPcfFYQ


Vasárnap délután... 

-Ernő, súgjál valami mocskos dolgot a fülembe. 

-Konyha. 

 

Két nő utazik a vonatfülkében. Velük szemben ül egy 

őszes szakállas férfi. 

A szőke súgva kérdezi a barnát: 

- Te, ez nem István, a király? 

A barna súgva válaszol: 

- Hülye vagy, az ezer éve meghalt! 

Kis idő múlva belép egy férfi a fülkébe. 

- Hello István! Hogy vagy? Ezer éve nem láttalak. 

Erre a szőke: 

- Na, ki a hülye? 

Az idős, nagyot-

halló gróf késő 

este érkezik ha-

za. A komornyik halkan 

megkérdezi: 

- Na, mi van, te vén piszok? Már megint a kocsmában 

voltál és iszogattál? 

- Nem, Preston. A városban voltam, és hallókészüléket 

vásároltam! 

Niki, Szandy, Bogi 

 6. Sp - Maradnék 

 7. Pitbull ft. Chris Bown - Interational love 

 8. Tom Boxer ft. Morena - Deep in Love 

 9. Varga Viktor - Szőkével álmodtam 

 10. Sean Paul ft. Alexis Jordan - Got 2 Lov u  

       Margó 

   Herőce 

Farsang időszakában csak is fánkrecepttel kedveskedhetünk nektek. A 

csöregefánk vagy más néven herőce nem túl bonyolult farsangi étek, így bátran 

próbálkozhattok elkészítésével akár magatok is, de kérhettek 

szülői segítséget is hozzá. Jó sütkérezést és falatozást kívánok. 

Hozzávalók: 
25 dkg liszt 

3 tojás sárgája 

5 dkg vaj 

2 ek. kristálycukor 

2 dkg élesztő 

1 dl langyos tej 

1 dl tejföl 

1 kanál rum 

csipet só 

 

 

 

 

Elkészítése: 

Az élesztőt a langyos, cukros tejben felfuttatjuk. 

A lisztet a sóval összekavarjuk és elmorzsoljuk a vajjal. A liszthez adjuk az 
élesztős tejet és a többi hozzávalót: a tojássárgáját, rumot, tejfölt. Jól kidol-
gozzuk gépi dagasztó segítségével kb. 10 perc alatt. 

Letakarjuk, langyos helyen fél órán át kelesztjük. 

Lisztezett felületen kb. 3 mm vastagra nyújtjuk a tésztát. 6 x 10 cm-es rombuszokra vagdossuk. A rombuszok 
belsejében hosszanti irányban két vágást ejtünk, vigyázva, hogy a széleket ne vágjuk át. A végeket a vágásokon 
keresztülhúzzuk. 

Bő, forró olajban, több adagban, mindkét oldalukat pirosra sütjük. Konyhai papírtörlőre szedjük, hogy a feles-
leges olajat felitassuk róla. 

Porcukorral meghintve, lekvárral megkenve azonnal tálaljuk. 

Bogi 

     

Sütéshez: 

  ¾ l olaj 

Tálaláshoz: 

 porcukor 

 Sárgabarack lekvár 

Az elkészült fánkok. 

 

Jó étvágyat hozzá! 

 

:-) 



Felelős kiadó: Bogárné Simon Klára  Felelős szerkesztő: Pap Szilvia 

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

Retter Barbara, Dóka Lili, Lakatos Margit, Fülöp Áldáska, Fehér Valéria, Molnár Emese, Vígh Dorottya, Czakó 

Nikoletta, Nagy Ildikó, Molnár Bianka, Rafael Liliána, Farkas Lilla, Kerekes Boglárka, Kovács Szandra 

Külső munkatársak: Kovács Eszter, Kovács Norbert 

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

                 

                   

                

                       

                 

                       

                  

Meghatározások: 

1. Télen ezt hordjuk, hogy ne fázzunk (felsőruházat). 

2. A tavasz hírnöke (virág). 

3. Lekvárral, porcukorral megkent farsangi étel. 

4. Ilyen állat a cinege is. 

5. Farsangkor ezt viseled (más szóval: maszk). 

6. A szerelmesek ünnepe. 

7. A tél utáni évszak.  

Szandy, Niki 

Ez a magyarok ősi írásának abc-je. Ez alapján fordítsd le 

az alábbi idézetet! Vigyázz, a rovásírást jobbról-balra 

olvasd! 

Szandy ________________________________________

________________________________________

________________________________________ 


