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 A ballagás 

 

A ballagás egy olyan ünnepség, amelyre az általános iskola vagy a középiskola utolsó év-

folyamának elvégzésekor kerül sor. A kifejezés a latin valentas (búcsúzó) szóból ered. 

Magyarországon ez a szokás Selmecbányáról indult el az 1800-as évek végén, amikor a 

helyi erdészeti és bányászati akadémia tanulói az iskolától való búcsúzásuk gyanánt a Bal-

lag már a vén diák… kezdetű dalt énekelték el. Hamarosan már az egész országban elter-

jedt ez a hagyomány, míg a 20. századra már teljesen megszokott lett. 

A ballagás napján a tanulók az iskola folyosóin vonulnak végig a zászlóvivőt követve. 

Vállukon tarisznya függ, amibe pogácsa, aprópénz és az intézmény fényképe kerül. A szü-

lők, hozzátartozók virággal vagy más ajándékkal köszöntik ballagó gyermeküket, családtagjukat. Az esemény lezaj-

lása után a szülők gyakran családi összejövetelt rendeznek, amely egy ünnepi ebéd vagy vacsora 

szokott lenni. 

Az elballagó diákok számára az új tanév már egy másik iskolában kezdődik. Valaki gimnáziumba, 

mások szakközépiskolába vagy szakmunkásképzőbe jelentkeztek. 

Vali 

Idén ballagó diákjaink név-

sora: 

8.a osztály 

Osztályfőnök: Balkovicsné 

Vágó Katalin 

 

Ágotai Csenge 

Antal Dalma 

Bábosik Ádám 

Baláti Márton 

Becskereki Nikolett 

Dóka Lili 

Farkas István 

Jakab Christopher 

Jakab Marcell 

Kanalas Márk 

Kanálos Martin 

Kerepesi Vivien 

Lakatos Margit 

Major Richárd 

Mucza Szilvia 

Paplanos Ádám 

Péntek Ádám 

Pető Henrietta 

Retter Barbara 

Rézsó Babett 

Szabó Andrea 

Szabó Attila 

Szabó Barbara 

Szabó Réka 

Tűri Alexandra 

Vágó Csaba 

Vágó Kitti 

Valyon Emil 

Vásár Dominika 

8.b osztály 

Osztályfőnök: Virágné 

Hamar Nóra 

 

Bérczes Róbert 

Dani Petra 

Fehér Valéria 

Fülöp Áldáska 

Hornyák Erzsébet 

Kaló Alexandra 

Kaló Rózsa 

Karászek Ivett 

Lojek Richárd 

Nagy Gabriella 

Papp Zsuzsanna 

Rékasi Márk 

Vakhal Petra 

Vidák Lívia 



A nemzeti összetartozás napja — Június 4. 

Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró triano-

ni békeszerződés aláírásának napját, június 4.-ét. 

Az első világháborút követően a béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg az 1919-20-as párizsi 

békekonferencián, amelyen a győztes nagyhatalmak Európa új rendjét kívánták biztosítani. A magyar küldöttség 

vezetője csak 1920. január 16-án fejthette ki a magyar álláspontot a békével kapcsolatban, teljesen hatástalanul.  

Így az egykori Magyarország területének kétharmad részét elcsatolták, 

magyar lakosságának nagy része is határon túlra került, s kénytelen 

azóta a „befogadó állam” szokásai, törvényei szerint élni. 

Mi is megemlékeztünk erről az eseményről iskolánkban. Az 5.a osztá-

lyosok műsort adtak június 4-én délelőtt a Műv. Házban, melyet Szé-

kelyfalvi Gáborné tanított be. Majd a szolnoki Bartók Kamaraskórus 

magyar népdalok éneklésével erősítette összetartozás-tudatunkat. A 

megemlékezést egy aszfaltrajz-készítés zárta: az egykori nagy Magyar-

ország vaktérképe felkerült a sportpályára, és mindannyian körbeáll-

tuk, melyről fotó is készült.  

Méltóképpen emlékeztünk. 

Szandi & Bogi  

Pedagógusnap 

Június első vasárnapján van pedagógusnap. Ekkor emlékezzünk meg tanára-

inkról, tanítóinkról, óvónéninkről, hisz ők azok, akik gyermekkorunk óta is-

mernek bennünket, s a jót, a szépet akarják megtanítani és átadni számunkra! 

Mi, diákújságírók is köszöntjük őket júniusi lapszámunk hasábjain. Fogadják 

tőlünk szeretettel a következő sorokat: 

 „Vezesd őket, utat ne tévessz, 

 S magadhoz mindig hű maradj, 

 Mert élen állsz, és messze látszol, 

 Sose feledd: példa vagy!” 

Áldáska 

Az egykori nagy Magyarország 

„gyerekekből” 

Vörösmarty Gála 2012 

Idén a már hagyományosnak számító Vörösmarty Gálát május 12-én rendeztük 

meg a Művelődési Házban immár hetedik alkalommal. Iskolánk páros évfolyama-

inak tanulói léptek fel. A gyerekek és felkészítő tanáraik nagyon kitettek magu-

kért, igazán tartalmas produkciókat mutattak be.  

Három felvonásosra sikerült végül a műsor. A gála 

kezdőidőpontja délután 5 óra volt, és a zárójelenet 

valamikor 9 óra körül került színpadra. A változatos, 

magas színvonalú műsorban az alsó tagozatosak fő-

ként néptáncot, prózát és lakodalmas jelenetet adtak elő.  

A felsősek közül: a 6.a Hófehérke és a hét törpe paródiával, a 6.b verses-táncos produkcióval, a 6.c Kis herceg 

jelenettel, a 8.a keringővel, míg a 8.b rendhagyó zenés szavalattal szórakoztatta a közönséget. A páros évfolyam-

okon kívül iskolánk művészeti csoportjai is felléptek, így aztán láthattunk: mazsorettet (botgyakorlatot, macskák 

produkciót, zászlóforgatókat), a Diákszínpad Top shop elnevezésű vidám paródiáját és moderntáncot. 

Szandi és Lilla 

Gyereknap a suliban 

A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A nemzetközi gyermeknap megünneplése Törökor-

szágból terjedt el és különösen a régi rendszerben vált népszerűvé.  

Magyarországon 1931-től ünneplik, akkor még Gyermek Hétnek nevezték, majd 1950-től már csak 

egy napig tartó emléknap lett belőle, s május utolsó vasárnapjára került.  

Az idei iskolai gyereknap alkalmából tanáraink egy akadálypályás rendezvénnyel kedveskedtek isko-

lánk tanulóinak. A verseny több állomásból állt.  



A tanulóknak 10 fős csapatokat szervezve kellet elindulniuk, min-

denki csak a saját osztályából választhatott csapattagot. Az állomá-

sokon különféle feladatokat kellet végrehajtani, amelyekkel a taná-

rok azt szerették volna megmutatni számunkra, hogy milyen lehet 

egy fogyatékkal élő embernek a hétköznapi élete. Így a következő 

dolgokat kellett a gyerekeknek végrehajtani: rámpára felhajtás toló-

kocsival, csoki vásárlás bekötött szemmel a boltban, zöldség- és 

gyümölcsfelismerés csukott szemmel, képeslapvásárlás a helyi pos-

tán beszéd nélkül, Braille írás olvasása ujjainkkal, hallássérültek 

jelkeresése, Jenga játék csukott szemmel a városi könyvtárban.  

Izgalmas volt megtapasztalni ezeket a számunkra szokatlan élet-

helyzeteket, így feladatokat a tanulók örömmel teljesítették.  

Mindeközben az iskola udvarán sem állt meg az élet, lehetett póló-

ékszert készíteni, Egy perc és nyersz!-et játszani, batikolni, 11 órától pedig különleges élményben részesültünk, a 

Csodák palotájának utazó kísérleti kiállítása látogatott el hozzák.  

Jól éreztük magunkat ezen a napon, köszönjük.         Szandi 

Erdélyben jártunk – A 7.a és 7.b osztály tanulóinak él-

ménybeszámolója 

Május 30-án reggel 6 órakor indultunk az iskola elől a Határtalanul pályázat 

keretében Erdélybe. Hosszú utazás után elértünk a határhoz, Ártándnál léptünk át Romániába.  

Az első nap Nagyváradot és Kolozsvárt tekintettük meg. Este 11 körül érkeztünk Csíkcsomortánba, ahol a Szellő 

Szállóban láttak minket vendégül a kint töltött idő alatt.  

Nagyon sok izgalmas élményben volt részünk: ellátogtunk a Békás-szoroshoz, a Gyilkos-tóhoz, megkoszorúztuk a 

madéfalvi és a Nyerges-tetői emlékműveket. Elutaztunk Gyergyószentmiklósra, a gyergyószárhegyi Lázár-

kastélyba, megtekintettük Kézdivásárhely céhes városát, jártunk Csíkrákoson, valamint a csíksomlyói kegytemp-

lomban, s Parajdon, a földalatti sóbányában.  

Bevásároltunk a fazekasság központjában, Korondon, majd Farkaslakán 

leróttuk kegyeletünket Tamási Áron sírjánál. Megcsodáltuk a vulkáni erede-

tű Szent Anna-tó kristálytiszta vizét, végül a Mohos-tőzegláp gazdag állat- 

és növényvilágával ismerkedtünk meg. Idegenvezetőnk, Szilveszter Zsombor 

rengeteg érdekes információval színesítette a buszban eltöltött időt, sokat 

tanultunk tőle. 

Esténként sem unatkoztunk, a helyi zenészek segítségével táncházakat tar-

tottunk. Mi jászsági népdalokat és táncokat tanítottunk a helyi érdeklődők 

számára, ők pedig felcsíki és moldvai lépésekkel szórakoztattak bennünket. 

Az utolsó este szekeres felvonuláson vettünk részt, majd az átélt élmények-

ből tanáraink vetélkedőt szerveztek részünkre. 

Nagyon jól éreztük magunkat a székelyföldi programokon, vasárnap hajnal-

ban fájó szívvel indultunk haza. Több mint 12 órás út után értünk végül vissza Újszászra. 

Vendéglátóinkkal azóta sem szakadt meg a kapcsolat, a facebook nevű közösségi oldalon tartjuk a kapcsolatot a 

csíkcsomortáni fiatalokkal. A pályázat zárónapján is kaptunk tőlük segítséget, élőzenét küldtek a számunkra az 

internet segítségével, s mi arra tudtuk az iskolában táncolni. Szeretnénk őket is bemutatni egy kicsit. 

A helyi zenész fiatalok tavaly nyáron álltak össze egy bandává. 

A csapat tagjai Erdélyország népzenei világát igyekeznek bemu-

tatni a Csíkcsomortánba látogatóknak. A hegedű legszebben 

Petres Attila kezében szól, őt kíséri brácsán Bartalis Tamás, a 

bőgőn pedig Baczoni Szilveszter muzsikál. A fiúk nagyon ügye-

sen bánnak a hangszerekkel, még a jászsági népdalokat is sike-

rült eljátszaniuk első hallás után.  

A fergeteges táncházi hangulat azonban nem csak nekik köszön-

hető, hanem a csomortáni néptáncosoknak is. Az ottani tánc-

csoport 8 párt számlál, s 4 éve léteznek mostani formájukban. 

Ügyesen járnak felcsíki, széki, mezőségi, kalotaszegi és gyimesi, 

valamint moldvai táncokat.  

Őket látva mi is kedvet kaptunk a néptánchoz, mert olyan jól 

ötvözik a régi értékeket az újjal, hogy az számunkra is példaérté-

kű lehet.  Jászsági dalok bemutatása 



Bízunk benne, hogy a kapcsolat megmarad köztünk, és reményke-

dünk, hogy hamarosan ismét találkozhatunk velük. Nagyon jó 

volna… :) 

Ezúton is köszönjük a segítségüket!!! 

Szilvike néni segítségével Dóri  

Közös esti zenél-

getés, énekszó 

Csíksomlyói 

kegytemplom 

Szekértúra 

Csíkcsomor

tán határá-

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon 

legyünk benne.” (Tamási Áron) 

Településünkről, Újszászról dióhéjban 

Újszász az Észak-Alföldi Régióban található, a Zagyva és a Tápió összefolyásánál, Szolnoktól mintegy 20 km-re. 

Fontos vasúti csomópont. Budapest, Hatvan, Szolnok és Vámosgyörk felé ágaznak el a sínek. A Hatvan - Újszász 

- Szolnok vasútvonal Újszász - Szolnok szakaszát 1872-ben adták át 

a forgalomnak. 1882-ben megépült az Újszász - Rákos fővonal, 1885-

ben pedig az Újszász - Jászapáti vasút. Ez utóbbit 1911-ben meghosz-

szabbították Jászapátitól Vámosgyörkig. 

Újszász egykor az Orczyak birtoka volt. Ebből a korból maradt ránk 

két kastélyuk, a régebbi a Zagyva-parton épült, ma az öregek szociá-

lis otthona. Az említett klasszicista stílusú kastélyt 1830 körül építtet-

te Orczy György. Az épülethez tartozó 65 holdnyi erdőt, az egykori 

kastély angolkertjét 1890-ben csatolták Besenyszög határából Új-

szászhoz. 

 A fiatalabb kastély a holt Tápió partján épült, melyet ma egy gyö-

nyörű arborétum vesz körül. Az 1890-es évek végén épült az eklektikus stílusú kastély a Szarvas-halmon. A két-

emeletes hatalmas épület az egykori Szarvas-ér és Szarvas-halom körüli ligeterdő területén helyezkedik el. Az 

épület körüli kastélyparkban növényritkaságok és őshonos fák találhatók. 

A jelenleg is álló neoromán stílusú templomot 1885-ben építtette 

Orczy Béla és Andor. 

Városunkban bujdosott Vörösmarty Mihály, 

aki egyébként iskolánk névadója is. 

Településünk határában, a Zagyva árterében 

terül el a parkerdő, mely arról híres, hogy ben-

ne található egy kéttörzsű gesztenyefa. A Tápió 

melletti szikes gyepterületen kék vércsék fész-

kelnek, melyek igen ritka védet madarak. 

Az egykori homokbányában parti fecskék élik 

hétköznapjaikat. 

Városunkban sok artézi kút található, és még nem is olyan régen termálvizű is volt köztük. A település távlati ter-

veiben szerepel egy gyógyfürdő építése is. Újszász nem régóta város, de már saját dala és címere is van.  

Szandi 

 Rozsomák 

Élőhelye: Skandináviában, Kelet-Európa északi részén, Észak-Ázsiában és Észak-

Amerikában él, szinte kizárólag a tajga fenyőerdőiben és a tundrán. A Baltikumból, Lengyelországból, 

Északnyugat-Oroszországból már kiszorították, bár ezekre a területekre az utóbbi évtizedekben újra visszatért ez 

az aranyos állatka. Amerikában olykor egész délen is megjelenik, láttak már rozsomákot Kaliforniában is. Csak 

ott található, ahol ellensége, a farkas nem.  



2007 nyarán az állat Magyarországon is nagy riadalmat keltett, ami-

kor Balatonvilágoson több példány is elszabadult, és komoly károkat oko-

zott. Az állatot egy turista csoport hozta be az országba. 

Életmódja és táplálkozása: A rozsomák magányosan vadászik 2000 km²-

nyi területén, annak határait illatmirigyével, vizeletével, ürülékével jelöli 

meg. Életritmusával nem követi a sarkvidéki nappalok és éjszakák váltako-

zását, néhány óránként pihen, majd újra vadászni indul. Legfeljebb 18 évig 

élhet, de a vadonban 8–10 év után elpusztul. Mérete ellenére jól mászik 

fára, de főleg a talajon tartózkodik. Téli álmot nem alszik. 

Eszter 

Szibériai husky 

A szibériai husky a munkakutyák közé tartozik. Kelet-Szibériából származik, onnan 

terjedt el Alaszkában és Kanadában.  

Leírása: Közepes méretű, szőrzete vastag és dús, szagtalan, évente kétszer vedlik, 

színe ordas vagy szürkés, nemritkán ezüstös színű. Füle álló, farka bozontos és ez 

az északi származásra utal. Kissé ferde szeme barátságos 

kifejezése a jó társalkalmazkodó tulajdonságra utal. Kan marmagassága: 53,3-59,7 cm, 

tömege 20,4-27,2 kg. Szuka marmagassága: 50,8-55,9 cm, tömege: 5,9-22,7 kg. Átlago-

san 14 évig élnek. 

Története: A szibériai huskyk története több ezer évre nyúlik vissza. Az 1800-as évekig 

nem maradt írásos feljegyzés róluk. A fajta eredetileg Kelet-Szibériában, Csukcs-

félszigeten és Kamcsatkán volt őshonos, és az itt élő törzsek háziasították és tenyésztették 

őket, de csak azok a törzsek, amelyek a part közeli sávban éltek. 

Viselkedése: Intelligens, emberkedvelő fajta. Az egyik legnehezebben tanítható kutyafaj-

ta. Rengeteg energiával bír, állandóan fut és ugrál. Hidegben és melegben egyaránt jól 

érzi magát. Viszonylag igénytelen. A gyerekeket viszont nem jól tűri, ezért kisgyerekes 

családoknak tartása nem ajánlott. 

 Dóri 

Golden Retriever 

Eredete: Angol fajta. Valamikor az 1800-as években alakították ki a fekete labrador retriever, a sárga angol va-

dászkutya és a vérebek segítségével. 

Teste: A golden retriever arányos, erőteljes felépítésű kutya. Hátvonala vízszintes, izmos lágyéka rövid. Farkát a 

hátával egy vonalban tartja; vége nyugalomban a csánkjáig ér, és nem hajlik vissza. Mellkasa mély, a bordák szé-

pen íveltek. Vállai hosszúak és erősen hátrahúzottak. Könyökei a teste közelében vannak. Mellső lábai egyene-

sek, erős csontúak. Térde erősen hajlott, csánkja mélyen leengedett, nem fordul sem kifelé sem befelé. A lábkö-

zépcsontok hátulról nézve függőleges állásúak. Mancsai kerek alakú „macskamancsok”. Feszes izmos nyaka 

meglehetősen hosszú.  

Feje: A golden retriever feje arányos, szép metszésű barátságos kifejezésű. A koponya széles, de nem tűnik dur-

vának. Az arcorri rész erős, széles és magas. Az orrnyereg hossza nagy-

jából megegyezik a koponyáéval. Fülei mérsékelten nagyok, a távol ülő 

szemekkel majdnem egy szintben tűzöttek. Harapása ollószerű. 

Marmagassága: A kanok marmagassága 56-61 cm, a szukáké 51-56 cm. 

Testtömege: A szukák tömege 27-33 kg, a kanok30-38 kg között vannak. 

Szőrzete: Sima vagy hullámos, hosszú szálakkal. A sűrű aljszőrzetnek 

vízlepergető tulajdongása van. 

Színei: Szőrzete arany vagy a krémszínű bármely árnyalata lehet, viszont 

lehet vörös vagy mahagóni színű. Néhány fehér szőrszál megengedett, de 

csak a szügyön. Az orrnak lehetőleg feketének kell lennie, de hormonális 

hatások, illetve a környezeti hőmérséklet miatt világosabbá is válhat. A 

szem pereme sötét, a szem barna. 

Alomszáma: 7-9 kölyök. 

Várható élettartama: 10-14 év. Lili 



   Nyári unaloműző 

Mindig van olyan nap a nyáron, mikor nem tudjuk, 

hogy mit csináljunk. Erre az alkalomra, hogy az unalmat megelőz-

zük, használjátok a következő tippeket: 

● Nyársaljatok egy kevésbé szeles napon valamikor késő délután! 

● Vegyetek ki egy filmet, és nézzétek meg a barátokkal/barátnőkkel! 

● Menjetek elhorgászni, nagy melegben a vízparti hűvösben a legjobb! 

● Fagylaltozzatok, és sétáljatok egy jó nagyot!   

● A legjobb az, amikor kimentek a barátokkal/barátnőkkel a strandra vagy egy jót medencéztek otthon. 

● Rendezzetek, lányok, pizsama-partit otthon, és lepjétek meg egymást párna csatával! 

● Menjetek el egy picit biciklizni, mikor egy kicsit hűvösebb van, ne a forróságban! 

● Kiránduljatok egyet a családdal, a barátokkal, a rokonokkal! 

● Vagy utazzatok el külföldre a tengerparthoz, és ott töltsétek el az időt a családdal! 

● Bográcsozzatok odakint egy jó medencézés után, persze csak szülői felügyelettel a tűz 

miatt! 

● Ha csak görkorcsolyázni mentek el, akkor is nagyon jól lehet szórakozni. 

● Ha van kisebb testvéred, akkor játsszál vele, és így se te, se ő nem unatkozik már! 

Ne üljetek folyton a számítógép előtt, és ne írjátok ki a facebookra, hogy "unalom van, írjatok". Helyette ha na-

gyon unatkoznátok, ne felejtsétek el megnézni az újságot, és higgyétek el, ezektől a tippektől már nem is fogtok 

unatkozni. 

  Ildikó 

„A tél ölelésében tudja meg az ember, hogy lelke mélyén a nyár 

soha nem múlik el.” 

(Albert Camus) 

   Hófehér és a vadász 

A Hófehér és a vadász az eddigi legjobb Hófe-

hérke átdolgozás. Ebben a látványos akció-

kalandfilmben Kirsten Stewart alakítja Hófehért, és harcol a gonosz királynő ellen, 

akit Charlize Theron testesít meg.  

A mozifilm eleje a klasszikus Hófehérke és a hét törpe sztori, de a történet közepétől 

minden megváltozik. A törpékről nem is beszélve, nem igazán azok a Szende-

Szundi fajták. Hófehért a vadász (Chris Hemsworth) megtanítja a harcművészetre, 

és vele együtt fog szembeszállni a királynővel. A többit meg majd meglátjátok, úgy-

hogy irány a mozi, és jó szórakozást a legújabb mozisikerhez. 

Barbi 

Tom Hiddleston 

 

Tom Hiddleston 1981. február 9- én született 

Londonban. Anyja Diana Patricia, színpadi menedzser, apja 

James Norman Hiddleston, tudós, valamint egy gyógyszergyártó cég vezetője. Egy nővé-

re van, Emma.  

2005-ben végzett a Royal Academy of Dramatic Art szakon. Első szerepét a The Life and 

Adventures of Nicholas Nickleby-ben szerezte, de nem ezzel lett híres. Hanem a 2011-es 

Thor című film Loki szerepével. Ezen kívül még a Hadak útjánban is szerepelt, mint 

Nicholls kapitány. De találkozhatunk vele az idei Bosszúállók című filmben is, ugyan-

csak Loki szerepében. Két díjat nyert, s idén megkapta a Glamourtól a The Men of the 

Year, azaz az év férfija címet. 

Barbi 

Német Zoltán — „Plazma” 

Születési ideje: 1992.május.27. Születési neve: Németh Zoltán. Születési helye: Magyarország, Budapest. Bece-

neve: Plazma. Csillagjegye: ikrek. Hajszíne: barna, szemszíne: kék. Testvérei: két húga van, akik ikrek, Viktória 

és Alexandra. A Csillag születik válogatásán "trágár" rappal hatotta meg a zsűrit.  



Bekerült a top 12-be, azaz a legjobbak közé. Az elődöntőben már egy érzelmes 

dallal nyerte meg a párbajt. Szülei 10 éves korában elváltak.  Most azon dolgo-

zik, hogy újra összekovácsolja a családot, rengeteg közös programot szervez, 

bár apjának már új barátnője van. 17 évesen ott kellett hagynia az iskolát, és 

dolgoznia kellett a nélkülözés elkerülésének érdekében. A Csillag születik-ben 

elért eredménye alapján bízunk benne, hogy álmait meg tudja valósítani. 

Eszter 

Baronits Gábor 

Baronits Gábor 1989. július 6-án született, Budapesten. Magyar színész, aki a Jóban Rosszban című sorozatban 

Halász Kristóf szerepét játssza. Édesanya, Ungár Anikó, aki magyar bűvész és előadómű-

vész, édesapja Baronits Zsolt, aki 1999. augusztus 3-án elhunyt, a Syrius együttes vezető-

je, menedzsere és szaxofonosa volt. 

Karrierje: 2007-ben megjelent a "Született lúzer" - "Kiköpött vesztes" című epizódjában, 

de legismertebb szerepe Halász Kristóf a Jóban Rosszban című sorozatból. 

Fontosabb adatai: 

 Foglalkozása: színész 

 Családi állapota: nőtlen 

 Partnere: Alexandra 

 Magasság: 178 cm 

 Eredeti hajszíne: szőke 

 Szemszíne: kék 

 Csillagjegye: rák 

Margó 

Katy Perry 

Katy Perry, amerikai énekes nő 1984. október 25-én született Santa Barbara-ban.  

Születési neve: Katheryn Elizabeth Hudson 

Magassága: 170cm 

Eredeti hajszíne: barna, ezt rendszeresen változtatja 

Szemszíne: kék 

Kilenc éves korában került egy templomi kórusba, és 17 éves koráig énekelt templomok-

ban. 2001-ben megjelent legelső albuma Katy Hudson névvel. Az album szinte semmi-

lyen sikert nem ért el. One of The Boys albuma 2008-ban került a boltok polcaira . 

2007 novemberében megjelent az első kislemeze, az Ur So Gay. Mégis az igazi áttörést az 

I Kissed A Girl száma hozta meg neki.  

További klippes számai: Hot’n Cold, Thinking of You, Waking Up In Vegas, Party of 

Me. A Teenage Dream 2010 augusztusában, a Califorina Gurls 2010. május 11-én jelent 

meg. Október 26-án került nyilvánosság elé a Firework, a klip egy részét Budapesten forgatták. Az E.T. 2011. 

február 16-án jelent meg kislemezként. Következő klippes dala a Last Friday Night lett. Legutóbbi kislemeze a 

The One That Got Away 2011. november 12-én került fel a világhálóra.  

 Dóri 

  Nyári kerti dísz — kagylók gipszben 

 Hozzávaló eszközök: 

   Gipsz 

              Kagylók és csigaházak 

        Tál 

                  Kövek és kavicsok 

Elkészítése: 

1. Gipszet teszünk vízzel egy tálkába, majd addig kevergetjük, amíg olyan sűrű nem lesz, 

hogy bele tudjuk nyomkodni a kagylókat, köveket, csigaházakat. Vigyázzunk, hogy ne 

nyomjuk őket teljesen az aljára, hanem csak a tetejére, hisz így lesz szép. Ha fel akarjuk akasztani, lehet a gipszbe 

rakni madzagot is, amely a száradás után elbírja a kész művet. 

2. Rendezzük el szépen a köveket, kagylókat, csigaházakat benne. 

3. Majd tegyük el a munkánkat egy száraz helyre, ahol a gipsz 1 nap alatt kiszáradhat. Majd ékesítsük vele az ud-

vart vagy a lakást. Jó munkát kívánok hozzá.                     Ildikó 



Ceruzatartó 
 Szükséges anyagok: 

alumínium vagy bádog konzervdoboz 

mintás papír 

színes szalag 

Kép, amilyet szeretnél ráragasztani 

egyszínű papír 

kétoldalú ragasztószalag 

ragasztó  

ceruza 

Hasznos eszközök: 

olló 

vonalzó 

mérőszalag 

Így készül: 

1. Mérd le konzervdoboz kerületét és a magasságát! Vágj ki egy ugyanolyan méretű mintás papírdarabot! 

2. A papír aljára és a felső részére ragassz fel kétoldalú ragasztót! Helyezd a konzervdobozra, majd az ujjaddal jól 

nyomd rá! 

3. Vágd ki azt a képet, amit választottál, és ragaszd az egyszínű papírdarabra! Hagyj 1 cm-nél keskenyebb keretet 

a kép körül! 

4. Helyezd el a fényképet ezzel a kerettel a konzervdoboz közepén, használd most is a kétoldalú ragasztószalagot! 

5. Vágj le egy olyan hosszú színes szalagot, mint a konzervdoboz kerülete! 

6. A szalag belső részére tegyél kétoldalú ragasztószalagot, majd helyezd el a konzervdoboz szélén! Az ujjaddal 

jól nyomd rá! És kész is a ceruzatartó. 

 Lili és Bianka 

Könyvjelző 

Szükséges anyagok: 

 különböző mintájú és színű papír 

 ragasztó 

 színes szalag 

 állatos képek 

Hasznos eszközök: 

 olló 

 vonalzó 

 lyukasztó 

Így készül: Vágj ki két papírdarabot, egy 6x18cm-es egyszínűt és egy 3,5x18 cm-es mintásat! Ragaszd a kisebb 

papírt a nagyobb közepére a ragasztó segítségével! Nyomd jól rá az ujjadat jó ötlet, ha teszel rá nehéz könyveket, 

amíg teljesen megszárad! Díszítsd a könyvjelzőt egy állatos képpel, ezt is ragaszd rá! A lyukasztóval csinálj egy 

lyukat 1 cm-re a könyvjelző aljától, pontosan a közepébe! Vágj le két, egyenként 34 cm hosszú szalagdarabot! 

Illeszd össze a két szalagot, hajtsd őket össze középen! Húzd át a szalagot félig a lyukon, a végüket vezesd át az 

így keletkezett hurkon, majd húzd meg!                Lili és Bianka 

 

Mi már megcsinál-

tuk, és Paintben el is 

készítettük nektek a 

rajzát. Íme a kész 

ceruzatartó! 

Könyvjelzők 

különböző szí-

nekben, formák-

ban. 

 Epres túrótorta 

Hozzávalók: 

A piskótához:  

10 dkg liszt 

10 dkg cukor 

sütőpor 

2 db tojás 

egy kis víz 

Túrókrémhez: 

25 dkg túró 

25 dkg mascarpone 

2 dl tejszín 

vaníliás cukor vagy porcu-

kor 

Tetejére:  

eper 

tortazselé 

(színtelen vagy 

piros) 



- Mit csinál a szőke a Szaharában? 

- ??? 

- Porszívózik! 

 

Egyszer Móricka sétál a nagyijával az úton. 

Meglát egy rágógumit. 

-Mama, fölvehetem ezt a rágót? 

-Drága unokám! Ami a földön van, azt nem 

szabad fölvenni! 

Mennek tovább. Móricka mamája elesik.  

-Unokám! Segíts fölállni! 

-No, de mama, azt mondtad, ami a földön van 

azt nem szabad fölvenni... 

A rendőr megállítja a szőke nőt: 

- Hölgyem, kérem a nevét! 

- Na, de akkor engem hogyan fognak hívni? 

 

 

Kovácsékhoz ellátogat az anyós. A vő szívesen fogadja: 

- Csókolom, anyuka! Meddig tetszik maradni? 

- Amíg szívesen láttok! -mondja az anyós. 

- Hát már egy teát sem tetszik meginni? 

 Dóri 

Elkészítése: 

A tojásokat válaszd szét, majd a sárgájába keverd bele a piskóta további alapanyagait! A felvert tojásfehérjét ebbe 

a masszába keverd bele! Egy 22 cm átmérőjű kivajazott, kilisztezett tortaformába öntsd ki, és 220 C0 sütőben süsd 

meg! A tortagyűrűt levéve hagyd kihűlni! Ez alatt a túrót törd össze, keverd bele a mascarponét, a vaníliás cukrot 

(ízlés szerint porcukrot is), és a felvert tejszínt! A tortagyűrűt helyezd vissza, majd kend a tortára a krémet! Hal-

mozd meg gyümölccsel, végül a tortazselével óvatosan, hogy a krém ne keveredjen fel, vond be! Mikor megszilár-

dult a zselé és kihűlt a torta, vedd le a tortagyűrűt, és szeleteld fel! Jó étvágyat. 

Tipp: 

Másfajta gyümölccsel is megcsinálhatod! Mielőtt elkezded összeállítani a tortát, olvasd el figyelmesen az egész 

receptet! 

        Lilla 

Almás-morzsás sütemény 
Hozzávalók: 
3 hatalmas alma 

300 g liszt 

200 g vaj vagy margarin 

100 g cukor 

kevés víz 

krém vagy fagylalt 

Elkészítése: 

Hámozd meg az almákat ,és szeleteld fel őket! 

Tedd az almákat egy lábasba egy kis vízzel és 50 g cukorral! Főzd meg az almákat a vízzel 10 percig! 

Tedd a lisztet, a vajat vagy margarint és a maradék cukrot egy tálba! Keverd össze őket egy villával! 

Öntsd a megfőzött almákat egy fazékba! 

Fedd be az almákat a liszt, vaj és cukor keverékével! 

Tedd a fazekat a sütőbe 1800C-ra 30 percig! 

Tálald az almás-morzsás süteményt krémmel vagy fagylalttal! Jó sütögetést és étvágyat kívánok hozzá. 

               Lilla 

Az elkészült 

süti. 

Nyami… :) 

Alsó tagozatos olvasóinknak 

ajánljuk a következő labirintusos 

játékot. 

Vezesd el egérkét a sajthoz, az-

tán segíts a kutyusnak is, hogy 

megtalálhassa ebben az útvesztő-

ben a csontot! 

Csak ügyesen!!! :) 

Ha elkészültél, ki is színezheted 

őket. Jó szórakozást! 



N A P F É N Y A N K 

Y D I N N Y E K Y V 

Á Q S H B A S A Á G 

R Ó Z S A R T R R R 

I M Ú Z R A R D S I 

S Á N I A L A V A L 

Z L Y L C Á N I L L 

Ü N O V K S D R Á E 

N A G A R A T Á S Z 

E C N E D E M G F É 

T R A P Z Í V X L S 

C S E R E S Z N Y E 

Hogy nyáron se maradjunk játék 

nélkül, ismét lehetőséget adunk, 

hogy a vakációhoz kapcsolódó sza-

vakat keressetek! 

A megtalálandó szavak a követke-

zők: 

 

Nyári szünet, vakáció, strand, 

napfény, vízpart, dinnye, aratás, 

málna, barack, szilva, meggy, 

cseresznye, szúnyog, medence, 

nyársalás, grillezés, nyaralás, 

kardvirág, rózsa 

 
Jó bíbelődést!   

 Dóri 

                        

                       

                          

                     

                       

                      

A rejtvény meghatározá-

sai a következők: 

1. Gyermekek kedvelt tár-

gya. 

2. A nyári szünet szinoni-

mája (rokon értelmű kifeje-

zése). 

3. Ez van a medencében. 

4. Hosszabb nyári kirándu-

lás már szóval. 

5. Kora nyári, nyersen is 

fogyasztható, zöld, szemes 

zöldségféle. 

6. Apró, piros színű, nyár 

eleji gyümölcs. 

Lilla 

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 

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

Élményekben gazdag vakációt kí-
vánunk minden kedves olvasónk-
nak. Találkozunk a jövő tanévben 

is! 

Szilvike néni és a diákújságírók :) 

A tanév utolsó 

r e j t v é n y é n e k 

megfejtése ter-

mészetesen az év 

végéhez kapcso-

lódik. A gyere-

kek számára vár-

va várt eseményt 

rejtettünk el. 

Fejtsd meg! 


