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Halloween az iskolában 

Tanáraink gondoskodtak arról, hogy kellőképp megünnepeljük a 

halloweent. Október 19-én pénteken rendezték meg a tökbált iskolánkban, amit 

Siska Csilla tanárnő szervezett. A buli délután 4-órakor kezdődött, és 8-órakor ért véget. 

Volt töklámpás faragó verseny, ahol a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt a sok ötletes alkotás közül kiválasztani 

a legjobbat. Zsófika néni különböző halloweenes rajzokkal, csillámtetoválásokkal díszítette azokat, akik kivár-

ták a hosszú sort. Még mielőtt elkezdődött volna az ott alvós buli, volt egy kis táncház, amihez erdélyi baráta-

ink húzták a talpalávalót. Egy denevér formát rajzoltunk fel az udvarra, amit világítós karkötővel körbeálltunk, 

és fentről videót és fényképeket készítettünk. 

Majd elkezdődött az éjszaka. Egy órát kaptunk az átöl-

tözéshez és a sminkeléshez. Mikor összegyűlt a csapat, 

közösen megvacsoráztunk. Az első feladat az éjszakán a 

rémisztő süti tálalása volt. Ezt a sütit nekünk kellett még 

otthon elkészíteni, amit pontoztak tanáraink íz és kiné-

zet alapján is. 

Miután jóllaktunk, eljött az ideje a csapatok bemutatko-

zásának. Fel kellett olvasni az indulónkat, írni kellett 

egy varázsigét vagy szellemidézést. Ez volt a bemelegí-

tő. Ezután következtek a vetélkedők. Minden csapatnak 

össze kellett dolgoznia ahhoz, hogy jó helyezést érjen 

el. A váltóversenyen mindenféle izgalmas feladatban 

volt részünk. Cukorkákat kellett összegyűjteni, pillecuk-

rot kellett enni, seprűn tököt vinni, a tököt egymásnak átadogatni stb. Ezután kimentünk az udvarra, ahol tökök 

voltak elrejtve, amiket meg kellett keresni. Majd újra következtek az ügyességi feladatok: ételfelismerés ízle-

léssel és tapintással, bekötött szemmel kirakni egy szörnyalakot, memóriajáték, almahalászat szájjal, klip forga-

tás. 

3-4 óra felé eljött az alvás ideje. Persze volt, aki nem 

tudott aludni, ezért tanár úrral kimentek futni pár kört. Utána 

mindenki el tudott aludni. Pár óra alvás után elég fáradtan éb-

redtünk. Összepakoltunk, kitakarítottunk magunk után, a fi-

nom reggeli után pedig Csilla néni kihirdette a verseny ered-

ményét. Senki nem maradt ajándék nélkül. Biztosan mindenki 

jól érezte magát, sok érdekes program volt. 

Köszönjük a szervezőknek, Csilla néninek, Szilvike 

néninek , Zsófika néninek ,Gabi bácsinak, Klárika néninek és 

azoknak a tanároknak, akik velünk voltak, Tamás bácsinak és 

Attila bácsinak is, hogy 

megszervezték nekünk 

ezt az izgalmakkal teli 

éjszakát!  

Mérész Melitta és Vistyik 

Mercédesz  
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A Magyar Népmese Napja 

Szeptember 30.-án volt Benedek Elek születésnapja, mely a Ma-

gyar Népmese Napja. Iskolánkban 2012. október 9.-én emlékez-

tünk meg erről. A napot mesével kezdtük, amit Kovács Szandra 

mondott el nektek. A tavalyihoz hasonlóan most is egész napos 

programmal várt bennünket az iskolai könyvtár. 

Az alsó tagozatosokat becsöngetés után meglátogatták Meseor-

szág nagykövetei, és vittek nekik egyet – egyet Meseország kin-

cseiből. 

A délelőtt folyamán a második emeleti aulában minden szünetben a Magyar Népmese gyöngyszemeit láthattuk. 

Ebéd után a könyvtárban meséket nézhettünk, és kifestőt színezhettünk. Az elkészült alkotásokból kiállítást 

rendezünk. Az informatika teremben a Lapoda mese-programmal megírhattuk, és megszerkeszthettük saját 

rajzos meséinket. Mesésen telt ez a nap. Aki nem hiszi, járjon utána! 

Aki szeretné kipróbálni a Lapoda mese programot, a következő helyről töltheti le: http://www.lapoda.hu/tale/

download.html. Jó szórakozást! 

Szandy és Bogcsii 

Amália, a jószívű boszorkány 

Amália, a boszorkány unatkozott. 

Ott ült az ütött-kopott kalyibájában 

a Világ Végén, és unatkozott. Azt 

képzelte, hogy a boszik élete izgal-

mas, de nem. Fiatal volt, alig 200 

éves, és szerencsétlenségére gyakor-

latilag éppen a Világ Végére helyez-

ték, ahol még csak a madár sem jár. 

– Micsoda pech, micsoda pech! – 

Nem is akar ő igazi boszorkány len-

ni. 

És Amália még mindig csak unatkozott. Ám ekkor 

csoda történt: megpillantott egy bájolásra, bűvölésre 

tökéletesen alkalmas pontot a távolban. A pont nőttön-

nőtt, és amikor már elég közel volt a boszorkánylány-

hoz, Amália megpillantotta benne a leghelyesebb, leg-

daliásabb fiatalembert, akit élete folyamán – a röpke 

200 év alatt – valaha is látott. A srác 20 évesnél fiata-

labbnak tűnt, szőke hajával, kék szemével és izmos 

testével rögtön belopta magát a boszi szívébe. Sőt, 

nemcsak hogy belopta, de a lány rögtön szerelmes is 

lett belé. 

Álmodozását az idegen hirtelen megszakította.  

– Szevasz, te lány! Sötét van kint, itt maradhatok 

éjszakára? 

Amália meg se tudott szólalni, csak a fejével bólin-

tott. Tudta, hogy legalább békává kellett volna változ-

tatnia, de nem volt rá képes. Mikor végre visszanyerte 

a hangját, így szólt: 

– Gyere. Van vendégszobám. Egyébként hogy hív-

nak? 

– Samunak. Rétes Sámuelnek. Elég éhes vagyok. 

Van kajád? 

– Tessék – mondta. Mikor már Samu teleette magát 

– elég sokat tudott enni –, felkísérte a vendégszobába. 

Még most sem késő átváltoztatni – gondolta, de meg-

tenni már nem tudta. 

Másnap maga volt a rémálom. Miután a vendége 

elment, levelet kapott. „Baglya jött” – így mondják a 

boszorkányok. Ez állt benne: 

„Tisztelt Amália Boszorkány! 

Megtudtuk, hogy vétett a 101. paragrafus 84. pontja 

ellen, miszerint vendégét nem változtatta át legalább 

békává. E súlyos kihágás miatt önt a holnapi napon 

bíróság elé vonjuk. 

Ha a bíróság nem menti fel a vádak alól, akár ki is 

tilthatjuk a boszorkányok világából. 

A holnapi viszont látásra: 

Friderika Boszorkány Bíróság” 

Boszink először elvörösödött dühében, utána elfe-

héredett a félelemtől, majd elzöldült a szomorúságtól. 

Miután ezt párszor lejátszotta, összeszedte az erejét és 

remegő hangon így szólt: 

– Ez csak egy álom. Csak egy rossz álom. Ha meg-

csípem magam, menten felébredek – és megcsípte 

magát. – Megint. És megint. Ezután már nagyon úgy 

tűnt, hogy másnap mégiscsak el kell mennie a BFB-

hez (a Boszorkány FőBírósághoz). 

Így jött el a holnap. A bíróságon eleinte úgy lát-

szott, hogy minden el van veszve. A Fő Bíró egy nagy, 

kövér, kopasz, csúnya, ragyás arcú, ellenszenves bo-

szorkány volt. Kezdődött a kihallgatás: 

– Ön Amália? 

– Igen. 

– Ön az, aki vétett a 101. §-nak? 

– Igen. 

– Tisztában volt vele, hogy törvényt 

szeg meg? 

– Igen. 

És így tovább, hosszú percekig. 

Végül Amália számára végtelen idő múlva: 

– A bíróság úgy döntött, hogy felmenti önt minden 

vád alól – Éljen! – kiáltott bele Amália. A Fő kövér 

csúnyán nézett rá – ha az urat elhozza ide a jövő hét 

végén legalább béka képében. Ha nem, kitiltjuk önt a 

Boszorkányok Világából. 

Hazafelé Amáliának vegyes érzései voltak: 

egyfelől örült, hogy felmentették, másfelől 

szomorú volt, hogy legalább békává kell 

varázsolnia azt a szépfiút. Már aznap el-

kezdte a keresést. De sajnos nem találta 

sem a végtelen erdőben, sem a legmélyebb 

http://www.lapoda.hu/tale/download.html
http://www.lapoda.hu/tale/download.html


Erzsébet táborban jártunk… 

Egy sikeres pályázat kapcsán szeptember 30.-án, vasárnap jöttek haza azok a táborozók, akik kitűnő tanulmá-

nyi eredményüknek jutalmául mehettek el szeptember 27.-én, csütörtökön az Erzsébet táborba Doboz–

Szanazugra. A táborozók nagyon jól érezték magukat. Sok érdekes helyre látogathattak el, hajókázhattak a Kö-

rösön, megnézhették a gyulai várat, ehettek a 100 éves cukrászdában, Békéscsabán meglátogathatták a Munká-

csy Mihály emlékházat, elmehettek vásárolni a Békés Centerbe. 

Meghallgathattuk a Pernahajder nevű zenekart a gyulai vár melletti téren besenyszögi táboros társainkkal. 

Klassz volt a koncert, és nagyon jól éreztük magunkat. A táborban többféle szálláslehetőség közül lehetett vá-

lasztani: motel, diákszálló fogadta a látogatókat összesen 260 férőhellyel. A táborozó csapat így szórakozhatott 

a tábor területén: 

- kispályás foci 

- kosárlabda 

- asztalitenisz 

- homokos strandröplabda 

- kőszínpad. 

Köszönjük a kísérő tanár néniknek és tanár bácsinak a 

lehetőséget, az átvirrasztott éjszakákat és a sok izgalmas 

programot. Kísérő nevelőink voltak: Pomázi Melinda 

néni, Balkovicsné Vágó Katalin tanárnő, Bakóné Zsol-

dos Erzsike néni és végül Tóth Gábor tanár úr. 

Szandy és Kokó 
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folyóban. Másnap Hatalmas Sivatagba ment. Seprűjé-

vel indult útnak, de sajnos elkapta egy homokvihar, 

lezuhant a seprűről és elvesztette az eszméletét. Mikor 

felébredt, egy szerényen berendezett szobában találta 

magát. A mellkasán egy fekete macska dorombolt. 

Körülötte két ember állt. Még soha nem örült meg még 

így embernek. Az egyik férfi volt, magas, fekete hajú. 

A másik egy nő volt, kövérkés, barna hajú. Első szavai 

jótevőihez szóltak: 

– El sem tudom mondani, hogy… 

– Ne nekünk köszönd, ő az igazi hős. – mutatott a 

férfi a fekete kandúrra. A boszorkány rögtön fel akart 

pattanni, de a lábai nem engedték. Valószínűleg az 

esésben sérültek meg. 

Amália még három napig élvezte megmentőinek a 

vendéglátását. Azonban, amikor a naptárra pillantott, 

rossz meglepetés várta: már egy teljes napja el kellett 

volna vinnie az idegen fiatalembert a bíróságra. Habár 

már nem is érdekelte annyira a bosziskodás. 

Gyalog indult haza, mert a seprűje elveszett; mikor 

hazaért, egy meglepetés várt rá: Samu! Rögtön egymás 

karjaiba vetették magukat. Kiderült, hogy Samu visz-

szajött utána. Még egy meglepetés várt még rá: a feke-

te macska eljött vele. Amália sajnos elvesztette a va-

rázserejét, de érdekelte is! Samuval aztán összeháza-

sodtak és elköltöztek együtt hárman egy szép helyre (a 

világ végénél mindenesetre nem nehéz szebbet talál-

ni). 

Így élték még együtt 

tovább a kalandjaikat. Itt a 

vége, fuss el végre, vagy 

mégsem. 

Földi Emese 7.a 

    Az őszi hulladékgyűjtésről 

Már rögtön a tanév elején, szeptember 10-én délután úgy gondoltuk, ideje szor-

goskodni, és a tavasz óta felgyülemlett hulladékot ideje pénzzé tenni. Így a DÖK 

szervezésében kezdetét vette a gyűjtés, ahol mindenki fáradságos munkával sze-

rezte meg az osztályának járó papírt és fémet. Egy órától egészen este 6-ig telhet-

tek meg a konténerek, melyek a Bajcsy iskola udvarán és a kertvárosban kerültek 

elhelyezésre. 

Nagyon jó munkát végeztek a Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola tanulói. Köszönjük a segítséget 

azoknak a tanár néniknek és bácsiknak, akik papírt 

és fémet adtak be az osztályuk vagy a mazsorett 

számára. És köszönjük a munkás bácsiknak, akik 

elpakolták a hulladékot a konténerekbe. 

Az alábbi eredmények születtek, melyeket a következő 
oldali táblázat tartalmazza: 

Zajlik a mérlegelés - 

Vajon kié lesz a leg-

több??? 
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Az idei zenei világnap 

,,A muzsikus magában hordozza a zenét, nincs szüksége különleges hangszerekre. 

Ő maga a zene.” 

Yehudi Menuhin, a világ legjobb hegedűművészének kezdeményezésére és javaslatára az 

UNESCO október 1-jét a zene világnapjának nyilvánította. Ezen esemény 1975-ben történt, s azóta a világ 

minden pontján ezen a napon odaadó figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak. 

Osztály:  Papír (kg):  Fém (kg): 
5.a   658                             136 

5.b   368                             76 

5.c   843                             236 

6.a   853                             146 

6.c   1325                           119 

7.a   534                             206 

7.b   318                             73 

7.c   359                             52 

8.a   80                               0 

8.b   791                             80 

Mazsorett  1088                           55 

Munkában 

Pillanatképek: 

Kokó 

Csillagászati előadás 

2012.október 3-án rendhagyó foglalkozásra került sor a II. emeleti aulában. Elláto-

gatott hozzánk Bakó Krisztián, újszászi származású 36 éves fiatalember, aki jelen-

leg Tápiószelén aljegyzőként dolgozik. Ő tartott számunkra érdekes, interaktív 

előadást csillagászati kérdésekről. 

Elmesélte, hogy az általános iskolát ő is itt végezte a Vörösmartyban. Kézérné 

Marika néni volt a földrajz tanára és nála nagyon megkedvelte ezt a tantárgyat. Így 

később a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerezte meg földrajztanári 

diplomáját.  

Már ekkor (1997) érdekelte az irodalom és a csillagászat. Írással kezdett el foglal-

kozni: kezdetben újságokban jelentek meg novellái, később önálló könyveket is írt. 

Így került a Szalay Könyvkiadóhoz.  

Legújabb könyve a Csillagászat címet viseli. Ezt mutatta be nekünk. 

Előadásán szó esett a Holdról, a Napról, az üstökösökről, az ős-, 

ókori és a középkori csillagászatról. 

Több könyve is megjelent már, köztük például Az Univerzum titkai 

című. Érdekes gondolatokat hallhattunk tőle ezen a délelőttön. 

K.N.D. és Evcsy Az érdeklődő közönség 

Alsósok számára szeret-

nénk kedveskedni ezzel a 

két halloweenhez kap-

csolódó színezővel.  

Jó szórakozást hozzá! 
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Interjú Földiné Krisztina tanárnővel 

☺- Milyen érzés volt visszatérni az iskolába? 

☻- Öröm volt számomra, hogy van hova jönnöm. 

☺- Hiányzott-e tanárnőnek az otthon töltött idő alatt a tanítás? 

☻- Nem estem ki a gyakorlatból, mert otthon is foglalkoztam gyerekek-

kel. 

☺- Sokat változtak a gyerekek, még nem tanított tanárnő? Ha igen, miben? 

☻- Szerintem nem változtak sokat. 

☺- Milyen osztályfőnöknek lenni? 

☻- Jó érzés egy csapat élén állni, segíteni őket. Örülök, hogy megkaptam az 5.b-t. 

☺- Milyen az osztálya tanárnőnek? 

☻- Én úgy érzem, hogy ez egy jó közösség, és jó lesz velük dolgozni. 

☺- Melyik csoportban szeret legjobban tanítani? Miért? 

☻- Erre nem tudok válaszolni, minden csoportot szeretek tanítani. 

☺- Önnek hogyan telt a nyári szünete? 

☻- Köszönöm a kérdést, jól telt. Sokat játszottam a gyerekeimmel, jó kikapcsolódás volt. 

☺- Milyen érzés, hogy tanárnő a saját gyerekeit tanítja?  

☻- Először nagyon furcsa és szokatlan volt, de most már kezdem megszokni.  

Krisztike néni 7.a osztályos lányát, Földi Emesét és a 4.a-s Pollit is tanítja. Mindkettőjüknek feltettem egy kér-

dést: 

☺- Emese, milyen érzés, hogy a saját anyukád tanítja az angol tantárgyat?  

☻- Először nagyon különös és furcsa volt, de már kezdem megszokni. 

Majd Pollitól is megkérdeztem: 

☺- Polli, mit szólsz hozzá, hogy az anyukád az angoltanárod? 

☻- Nagyon szokatlan és furcsa, de talán most már kezdem megszokni.     Lilla 

Hírek a Diákönkormányzat életéből 

Az iskolai diákönkormányzat szeptemberben megtartotta alakuló gyűlését. Az idei tanévben a felsős diákön-

kormányzatnak 23 fő a tagja. Az alakuló ülésen titkos szavazással megválasztottuk a diákönkormányzat elnö-

két, aki Köböl Vince lett, és alelnökét, Vistyik Mercédeszt. Emellett egyhangúlag elfogattuk a diákönkormány-

zat éves munkatervét. Ebből néhány fix programot már közre is adunk a számotokra: 

Október: tökbál és halloween éjszakai parti. 

November: kapcsolódás az egészség hét programjaihoz. 

December: Vörösmarty hét, iskolai advent (adventi koszorúkészí-

tés), iskolai karácsony, karácsonyi ajándékkészítés, karácsonyi buli. 

Február: farsangi bál és jelmezverseny. 

Március: növényültetés az iskolaudvaron. 

Április: húsvéti nyuszibuli. 

Május: gyermeknap, tavaszi hulladékgyűjtés. 

Június: nyári tábor.                  Bridzsith és Evcsy 

Október 3-án hétfőn rendezték meg az újszászi gimnáziumban a Zenei Világnapot, 

amire minden osztályból 3 képviselő látogathatott el. Fellépett az általános iskola Zen-

gő Gyermekkórusa Virágné Hamar Nóra tanárnő vezényelésével. Emellett Földi Eme-

se fuvolázott, Szaszkó Szilárd zongorán játszott, Kovács Marci és Farkas Zsolt gitáro-

zott, az általános iskolai citeraegyüttese népdalcsokorral készült.  

Az ovisok körjátékkal, énekkel és tánccal érkeztek az eseményre. Ko-

dály Zoltán életét is felolvasta a tavaly ballagott Fülöp Áldáska, aki 

most az Újszászi Gimnázium és Szakközépiskolában folytatja tanulmá-

nyait. 

Aki eljött, jól érezhette magát. Reméljük, jövőre is ellátogathatunk erre a csodálatos rendezvényre!        Linaa 



A nyílméregbéka 

A szivárvány szinte összes színét magukon 

viselik a Dél- és Közép-Amerikában élő nyílméregbékák. Az ál-

latkák, rikító színeik védelmében teljes pompájukban mászkálnak 

az esőerdők talaján. 

A csillogás nem öncélú, hanem figyelmeztetés: csak nézd, de ne 

érintsd meg!  

A kis békák némelyikének bőre az állatvilág leggyilkosabb mér-

gével van átitatva. Egy százezred gramm elegendő belőle ah-

hoz, hogy egy felnőtt embert is megöljön. Egyes indián törzsek 

több évszázada használják ezt a békából szerzett mérget arra, 

hogy fúvócsöveikből kilőtt nyilaik végére kenjék. A méreg annyi-

ra tömény, hogy egy béka készlete 40 nyílhoz is elegendő. A kisebb emlősök másodpercek alatt megbénulnak, 

ha ilyen fegyverrel találják el őket. A nyílméreg béka a legmérgezőbb eddig ismert állat. 

Kokó 

A kínai kopaszkutya 

Származását még ma sem tudják biztosan ennek a furcsa megjelenésű, kopasz, 

szinte teljesen csupasz kutyának, akinek csak a lába, farka és a feje szőrös, 

ezen kívül a teste teljesen szőrtelen. Vannak, akik azt gondolják, Afrikából 

származhat, ahol afrikai meztelen terriernek hívták.  

Az ősi aztékok is ismerték, a lábukat melegítették velük, és bármennyire meg-

hökkentően hangzik, meg is ették őket. Mivel kitűnő patkányfogó, ezért az arra 

járó kínai kereskedők felvitték hajóikra, hogy irtsák a kártevőket otthonukban, 

így juthatott el Kínába a fajta. Más források szerint a régi kínai mandarin csa-

ládok kedvence volt, így neve is innen származhat. Megjelenése elég bizarr, de még is szerethető fajta.  

Kokó 

 

A lovaglás világa 

Szeretem a lovakat, és érdekel a lovaglás világa. Mi is tartunk pacikat otthon, az ovisok 

van, hogy ellátogatnak hozzánk, hogy élőben lássák ezeket a jószágokat. Szinte minden 

újságba szívesen írok ezekről az állatokról, most a lovassportokról és a lovaglás hatásai-

ról gyűjtöttem össze pár gondolatot. 

Lovassportok fajtái: 

Díjlovaglás: A versenyzők lovaikkal egy kijelölt pályán különféle figurákat mutatnak be 

pl: fordulások, ügetések, vágták, lábemelések. 

Díjugratás: Egy bekerített pályán 10-18 rudas, sövényes, árkos és lépcsőzetes akadályt kell átugratni. 

Lovas torna: A folyamatosan vágtázó lovon a versenyző különféle akrobati-

kus mutatványokat végez. 

A lovaglás jótékony hatásai: Na, ezért érdemes lovagolnod! 

 ☻Javul az egyensúlyérzéked és a testtartásod. 

 ☻Gyorsulnak a reflexeid. 

 ☻Megerősödnek az izmaid (belső comb, fenék, has, kar, váll). 

 ☻Javul a vérkeringésed és a légzésed. 

 ☻Kellemes közérzetett biztosít. 

 ☻A jól elvégzett feladat javítja az önbizalmadat. 

 ☻Javul a felelősségérzeted. 

 ☻Önfegyelmet kell gyakorolnod. 

 ☻Barátság alakul ki közted és a ló között, illetve más lovasokkal. 

Lily 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola lapja 
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 A vakvezető kutyák 

Sokan nincsenek tisztában azzal, mit tud egy vakvezető kutya. Olyan 

mentő kutyákról van szó, amelyek az emberek életét könnyítik meg, de nem 

csak megkönnyítik, hanem igazi baráttá , társsá válnak. Hiszen a kutyák soha nem az alapján adnak szeretetet, 

hogy egészséges-e valaki, hanem önszántukból, ösztönből.  

A vakvezető kutyák a szemüket adják gazdáiknak, így sok mindenről le kell mondaniuk, hogy megfelelő 

segítői legyenek a vak vagy gyengén látó embereknek. Emiatt nem alkalmas bármelyik kutya erre a feladatra, 

mert ha a vakvezetés során egyetlen pillanatra is kizökken a figyelemből az állat, és játéknak veszi a feladatot, 

súlyos következményként megsérülhet a gazdája. A legalkalmasabb fajták erre a célra a labrador retriever, a 

golden retriever és a német juhász.  

Mi a vakvezető kutya feladata? 

Látássérült embert úgy vezetni, hogy kikerülje az útjába kerülő akadályo-

kat, jelezni a lépcsőt, az ajtót, a le és fellépés lehetőségét, a zebrán az át-

kelés idejét, és az utasítások ellenére sem engedelmeskedni, ha a parancs 

veszélybe sodorhatja embertársát. És a szeretet, amit egy ilyen kutyától 

kaphat a sérült ember.  

A vakvezető kutyák kiképzés után kerülhetnek gazdáikhoz. Magyaror-

szágon Ritthnovszki János volt az első, aki vakvezető kutyával 

közlekedett. 1978-ban hozta létre a csepeli vakvezető kutyakiképző 

iskolát.  

Az iskolában elsajátítják a kutyák az alapokat. Legelőször elnyomni a veleszületett ösztönöket, mint például a 

vadászat. Aztán megtanulják, miként vezethetik gazdájukat úgy, hogy elöl haladjanak. A kiképzés alatt fontos a 

dicséret és a jutalmazás. Ezután már vezényszóra képesek lépcsőt, padot, liftet, postaládát, zebrát keresni. A 

kutya tehát abban segít, hogy elkerülje a veszélyt a vak ember, ne menjen neki semminek, ne lépjen le a jár-

daszegélyről rosszkor.  

Sajnos hazánkban kevés kutyát képeznek ki vakvezetésre, nálunk mindössze 20 kutyát évente, pedig igény len-

ne rá.  

Bridzsith 

A komondor 

A komondor az egyik legismertebb magyar pásztorkutyafajta, amelyet 

mai formájában a legrégebben tenyésztettek ki. 

Eredete: 

A komondor valószínűleg őseinkkel a honfoglalás idején került hazánk-

ba, de nem kizárt, hogy a kunok hozták be pásztorkutyáikat a 13. század 

közepén, és honossá vált ezen a terülten. 

 

Tulajdonságai: 

 ☻Marmagasság: kan min. 70 cm, szuka: min. 60 cm. 

 ☻Testtömeg: 40–60 kg. 

 ☻Utódok száma: 5-10 kölyök. 

 ☻Várható élettartam: 12 év. 

Szandy 

Baranta 

A baranta magyar hagyományos harcművészeti stílus, amely a történelmi 

magyar harci testkultúrából származik. Végleges formáját még nem nyerte el.  

A baranta szó elsősorban az ország nyugati és déli vidékein maradt fenn, ahol 

a lakosság aránya a kezdetektől fogva magyar volt (Somogy, Ormánság, 

Göcsej, Őrség). A szó jelentése: fegyveres vetélkedés, megmérettetés, harcra, 

hadjáratra való felkészülés. A kunoknál zsákmányszerző utat jelentett.  

A baranta harcművészet lovas és gyalogos szakágakra oszlik. Mindkét szak-

ág 10-10 versenyszámban méri össze a képességeit. A legfontosabb fegyvere-

ik: íj, szablya, kard, rövid és hosszúbot, fustély, kelevéz, kopja, fokos, pajzs, 

csatabárd, ostor, csatacsillag, kés. 
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A baranta sajátossága egy speciális nevelési rendszer, amely közösséget ad és a hagyományos magyar életfilo-

zófián és jelképrendszeren alapszik.  

Ma 105 helyszínen közel 3000 fő foglakozik barantával, népszerű harcművészet ez nemcsak Magyarországon, 

hanem Romániában, Szlovákiában és Szerbiában is, főként azokon a területeken, ahol magyarok laknak. Jelen-

tős baranta-központok alakultak ki a Székelyföldön és a Felvidéken is. Közép-Magyarországon sajnos kevesen 

ismerik, pedig remek kikapcsolódás és edzésforma lehet ez a fiúknak. 

Evcsy 

Káros szenvedélyeink, káros anyagok 

Energiaital: az energiaitalok több koffeint tartalmaznak, mint a kávé. A káros anyagai befolyásolhatják a szív-

ritmust, a vérnyomást, sőt még a mentális állapotot is. A legtöbb energiaital Taurin-t tartalmaz, ami egy amino-

sav, serkentő hatású, növeli a víz és ásványi sók arányát a vérben.  

Kóla összetétele: víz, glükózszirup, széndioxid, karamell, aromák, foszforsav, koffein. Emellett 

még fehér cukrot is tartalmaz, ami tulajdonképpen fehérméreg, mert elrabolja a szervezetből, a 

csontokból a kalciumot, cukorbetegséget okozhat, nehezen feldolgozható anyag. A koffein pedig 

megemeli a vércukorszintet, ez által a szervezetet inzulin mentességre készteti. Tehát aki szereti a 

kólát, az ne fogyasszon sokat, mert nagyon sokat tud ártani és még hizlal is. 

Miért káros a dohányzás? Egyetlen cigaretta elszívásakor 2 liter füst keletkezik. A belélegzés után 

a nikotin rögtön az agyba jut. Adagtól függően serkentő vagy nyugtató hatása van. Szénmonoxidot 

is tartalmaz, ami vörösvérsejtekhez kötődik, kiszorítja az oxigént. Kátrány is van benne, ami a füst 

apró részecskéiben található. A dohányzás olyan betegségekhez vezet, mint a rák, vérellátási zava-

rok, génkárosodás, vakság, tüdőtágulás. 

Koffein: nem csak a kávé, de a tea vagy akár a kakaó is tartalmaz koffeint. Általában a felnőttek 

fáradtságuk elűzésére vagy a reggeli nehézkes felkelés esetén fogyasztják, mert mértékletes fo-

gyasztása olykor egészséges is, ugyanis frissességet ad. De gyerekeknek egyáltalán nem ajánlott. 

Kávéfogyasztást követőn fokozódik a szívműködés, a pulzusszám, és emelkedik a vérnyomás, ezért 

nem szabad gyerekeknek kávét fogyasztani. 

A chips káros adalékai: a burgonya szerte a világon nagyon kedvelt, fogyasztott étel. Ta-

lán a legkedveltebb krumpliból készült dolog a fiatalok körében a vékony sózott chips. 

De hogy miért is káros? Egy átlagos chips összetevői: burgonya, növényolaj, 

maltodextrin, konyhasó, cukor, természetes aroma, hagymapor, paprikapor, fokhagyma-

por, étkezési sav: citromsav; élesztőkivonat; csomagológáz: nitrogén. Egy átlagos zacskó 

sós chips elfogyasztásával annyi energia kerül a gyermek szervezetébe, amit 46 perc futással, vagy 1 óra 10 

perces kerékpározással tud csak felhasználni. A chips nagyon egészségtelen étel emellett azért is, mert nagyon 

zsíros és hizlal. Azt ajánlom, ha valaki sok chipset eszik, azt mozogja is gyorsan le. 

Bogcsii 

Paralimpia 

A paralimpiai játékok olyan sportesemény, melyet testi és értelmi fogyatéko-

sok számára rendeznek az olimpiai játékok mintájára. A kerekesszékesek ver-

senyeit 1948-ban rendezték meg először. A fogyatékosok világjátéka 1960-tól 

vált rendszeressé. E játékokat később, a ’90-es években összekapcsolták az 

olimpiával, és annak a helyszínén, három héttel annak vége után rendezik meg. 

Nem tartozik a paralimpiához a siketek és az értelmi fogyatékosok speciális 

játéka. Ahhoz, hogy az egyenlő esélyeket biztosítsák, a sportolókat kategóriák-

ba osztják. A mozgássérülteknek több kategóriájuk is van. 

A paralimpikonok azért küzdenek, hogy úgy kezeljék őket, mint az ép olimpi-

konokat. Ennek ellenére még mindig hátrányos helyzetben vannak az épek 

társaikhoz képest. A 2008-as paralimpia magyar érmes sportolói jóval keve-

sebb díjazásban részesültek, mint az ép olimpikonok, mondván, ők nem olimpikonok.  

Idén szépen teljesítettek ezek a sportolóink is az olimpiai játékokat követően Londonban. Büszkék vagyunk 
rájuk. 

Evcsy 
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Ashley Greene 

 Ashley Michele Greene, amerikai színésznő 1987. 

február 21-én látta meg a napvilágot a Florida államban található Jacksonvilleben. Egy 

bátyja van, Joe Greene, aki napjainkban Jacksonvilleben él szülei közelében. Édesany-

ja, Michele Greene a biztosítási ágazatban dolgozik. Édesapja, Joe régebben tengerész-

gyalogos volt, jelenleg pedig van egy betonkészítéssel foglalkozó cége. 

Magassága:165 cm. 

Eredeti hajszíne: sötétbarna. 

Szemszíne: sötétkék. 

Karrierjéről: 

2008-ban karrierje nagy fordulóponthoz ért, amikor megkapta Alice Cullen szerepét az 

Alkonyat filmekben, ahol egy vámpírt alakít, melynek képessége a jövőbe látás. A sze-

rep meghozta számára a világhírnevet. 5 filmben alakította Alice szerepét: Alkonyat 

(2008), Újhold (2009), Napfogyatkozás (2010), Hajnalhasadás 1. (2011), Hajnalhasadás 2. (2012). 

2010-ben főszerepet kapott a Skateland című drámában. 2011-ben a Hajnalhasadás mellett ismét főszerep jutott 

neki a Butter című vígjátékban, melyben partnerei voltak: Olivia Wilde, Jennifer Garner és Hugh Jackman. 

2012-ben a LOL című filmben is övé lett a központi szerep Miley Cyrus és Demi Moore mellett.  

Érdekességek róla: 

Közeli barátságot ápol Jakson Rathbone-nal és Kellan Lutz-al. Példaképei: édesanyja és Audrey Hepburn. Az 

Alkonyatot könyv alakban már a forgatás előtt is szerette. 2009 óta van egy Fox Terrier kutyája, melynek neve 

Marlow. Kedvenc színészei: Johnny Depp és Audrey Hepburn. 

  Dóri 

Calvin Harris 

Calvin Harris 1987. január. 17.-én született Adam Richard Wiles néven. Születési 

helye: Dumfries. Magassága: 195 cm. 

Nagyon fiatalon rákattant az elektronikus zenére, 15 éves korában már rengeteg de-

mója volt. Bemutatkozó albuma Nagy-Britanniában arany lemez lett. 

2009-ben jelent meg Calvin második nagylemeze Ready For The Weekend címmel, 

amely szintén aranylemez lett, és első helyen végezett a brit albumlistákon. 

Megírta a We Found Love című slágert, ami eredetileg saját dala lett volna, végül 

azonban Rihanna visszatérő zenéje lett. 

Eztán megjelent Ne-Yo-val közös dala a Let's Go, és megírta Cheryl Cole visszatérő 

slágerét a Call My Name-et is. Eddig két szólólemezét adták ki, és a hírek szerint 

hamarosan megjelenik új albuma. 

Eszter 

Mario Casas 

Születési neve: Mario Casas Sierra. Születési helye, ideje:1986. június.12. Spanyolország. 

A kezdetek: 

Mario Casas spanyol színész, született La Coruna-ban. 1994-ig élt itt, 

majd Barcelonába költözött, ahol reklámokkal kezdte a pályafutását. 

Néhány évvel később Madridba került, hogy befejezze tanulmányait. 

Karrierje: 

2005-ben kezdte karrierjét a Személyes okok című sorozatban. Mozi-

filmben 2006-ban szerepelt először, az Antonio Banderas rendezése 

alatt álló Nyári esőben. 2007-2010-ig a Balfék körzet című spanyol 

sorozatban, ő alakította Aitor-t. 2009-ben két spanyol filmben is fősze-

repet játszott az Agyelszívásban és a Szex, party és hazugságokban, 

mindkettő kasszasiker lett. 

2010-ben A felhők fölött három méterrel című moziban, "H"-t alakította Maria Valverde színésznővel, akivel 

azóta egy párt alkotnak. A film egy könyv adaptációja, és a legsikeresebb spanyol film lett abban az évben. 

2011-től pedig a Bárka című spanyol sorozatban Ulisest alakítja Blanca Suárez színésznővel. Most éppen a 3. 

évadot forgatják. A felhők fölött három méterrel című film folytatása 2012. június 22-én jelent meg a mozik-

ban.  

Mi Írtuk, 2012. november          9. 
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Magánélete: 

Volt barátnője, a színésznő Amaia Salamanca. Összefüggésbe hozták Clara Lago és Blanca Suarez színésznők-

kel, de azok nem bizonyultak valósnak. 

2010-ben forgatták A felhők fölött három méterrel című filmet, azóta egy pár Maria Valverde színésznővel és 

együtt élnek Madridban. 

Bia 

Cheryl Cole 

Életrajzi adatok: 

 Teljes név: Cheryl Ann Tweedy 

 Született: 1983. június 30. (29 éves) 

 Származás: Newcastle Upon Tyne, Egyesült Királyság 

Pályafutás: 

 Műfaja: pop 

 Aktív évek: 2002-től napjainkig 

 Együttes: Girls Alound 

 Hang: alt 

Angol R&B és popénekesnő, táncos, dalszövegíró és TV-s személyiség. 2002-ben vált híressé, miután a 

Popstar: The Rivalds című televíziós műsorban szerepelt. Később Cheryl helyet nyert a Girls Alound elnevezé-

sű csapatban. A csapat tagjaként húsz top 10-es, köztük négy első helyezett kislemezt, öt platinaalbumot adott 

ki, emellett öt Brit Awards díjat nyert 2005 és 2010 között. 2009-ben a csapat megnyerte a "Best Single-

" (Legjobb kislemez) díjat a The Promise című dal által, majd az együttes bejelentette, szünetet tartanak. Azóta 

Cheryl szóló karrierbe kezdett.                 Kokó 

Far East Movement 

Az eredetileg három tagú Far East Movement 2003-ban alakult 

Kaliforniában, Los Angeles-ben. Kev Nish (Kevin Nishimura), 

Prohgress (James Roh) és J-Splif nem sokkal később új tagot 

üdvözölhettek DJ Virman személyében, és 2005-ben az Audio-

Bio mixtapepel be is mutatkoztak a nagyközönség előtt. Ezt 

már 2006-ban megfejelték egy teljes új albummal, a Folk Music

-kal, ami nem várt sikert hozott: a Round Round című szám a 

Tokyo Drift című mozi filmzenéje lett. Ennek következménye-

képp 2008-ban elkészült a második, Animal című FM-album, 

rajta olyan kislemez-számokkal, mint a „You’ve Got a Friend” vagy a „Girls on the Dancefloor” – ez utóbbi 

volt a srácok első Billboard-toplistás száma. 

A banda tagjai gyermekkorukban olyan klasszikusokon nevelkedtek, mint Pharcyde vagy Dr Dre, DJ Tiesto 

vagy a Daft Punk, de nem vetették meg a Guns N Roses, a Linkin Park vagy a Blink 182 zenéjét sem. Így nem 

csoda, hogy a Far East Movement stílusokat ötvöző zenéje tele van utalásokkal a dance, hip-hop és popzene 

nagyjaira, miközben megőrzi egyediségét. 

Ezt ismerte fel az Interscope Records is, amikor lemezszerződést kínált nekik. Ezek után nem volt megállás: 

közös turnéra indultak a Black Eyes Peas-szel, Pitbull-lal és legutóbb Lady Gagaval is. Legutóbbi kislemezük, 

a „Like a G6”, 2010 nyarán jelent meg, amit nem sokkal később követett a Free Wired című album. 2012. ápri-

lisában lett kész a Live my Life, majd májusban a Turn up the love című zenéjük.  

IŁdikóÓó 

Összegyűjtöttük nektek az ősz 10 

legmenőbb zenéjét. Nektek melyik a 

kedvencetek? 

 

1. PSY — Gangnam Style 

2. Usher — Scream 

3. Far East Movement - Turn up the 

love feat. Cover Drive  

4. Coronita — Pam Pam Pam 

5. Deadmau5 feat. Greand Way - 

Professional Griefers 

6. Bogi — Mesehős 

7. Flour — Partyállat  

8. Wiley — Heatwave 

9. Skrillex — Bangarang 

10. Majka és Curtis — Ezek a lá-

nyok 

 

 

 

Linaa 
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A citera 

Fél éve kezdtem játszani ezen a hangszeren, nagyon megtetszett, szeretnék 

nektek róla néhány szóban írni. A citerát azoknak ajánlom, akik szeretik a 

népi hagyományokat és zenét, és akik nem szeretnének sokat fizetni az 

órákért, hisz az iskolánkban ingyenesen tanulható. 

A hangszer maga pénzbe kerül. Használatáról a következőket kell tudni: 

A sötétebb fával kiemelt területen a fémeket rovátkáknak nevezzük, ame-

lyek között, ha lenyomod a húrt, és pengeted, hangot tudsz kicsalni a cite-

rából. Hogy hol kell pengetni? A rovátkák mellett, ahol nincs kiemelve. 

Citerafajták: 

Több fajtájú is lehet ez a hangszer, például: vályúcitera, ez a kezdőknek 

alkalmas, mert nincs mellékhúrja. De választhatod még a dunántúli hasas, 

oldalfejes prímciterát, 50 cm-es dallam húrhosszal. Ez a prímcitera a legki-

sebb fajta magas citera. 

Egy mélyebb citera a dunántúli hasas, oldalfejes prím és tenor citera. 

Más érdekességet a hangszerről olvashatsz a www.magyarcitera.hu weboldalon. Ha kedvet kaptál, gyere és 

tanuld meg a használatát! 

K.N.D.  

A felhők fölött 3 méterrel II. (Akarlak) 

Ez a film „a felhők fölött 3 méterrel” folytatása. Aki már látta, annak bát-

ran ajánlom a folytatást is. Igaz, hogy még csak spanyolul érhető el a film, 

de magyar felirattal már megnézhető. Íme, itt egy kis előzetes: 

Hache (Mario Casas) elutazik néhány évre Londonba, de Babit nem tudta 

elfelejteni, szívében még mindig ott él, bármennyi idő is telt el az óta, mi-

óta szakítottak. Visszaköltözik Barcelonába. Mire visszajön, azt tapasztal-

ja, hogy minden megváltozott körülötte, ő is. Egy dolog viszont továbbra 

is ugyanaz Babit még mindig szereti, ő viszont már újra kezdte életét egy 

másik fiúval. Hache is új életet kezd, elköltözik új állást vállal, és baráto-

kat szerez, majd összefut egy lánnyal, Ginnel (Clara Lago). Hache össze-

kavarodik. Vajon eltudja felejteni Babit? Mindez kiderül, ha megnézitek a 

mozikban vagy a neten. Jó szórakozást! 

Bogcsii 

Twilight - Hajnalhasadás II. rész 

Biztos hallottatok már róla, hogy a Twilight második részében Bella is vámpír lesz. Felmerül az a kérdés is, 

hogy mi lesz a Jacobbal való barátságával, hisz köztudott, hogy a kutya az ember 

legjobb barátja, és mit szól Bella ahhoz, hogy Renesmee bevésődött Jacobnak. 

Bella, mikor felébred, mindenkit meglep valamivel… Edwarddal való vadászata 

közben megérzi két ember szagát. Vajon az a két ember utolsó perceit éli? 

Bella megismerkedik lányával. Óvatosaknak kell lenniük, hisz Nessie félig ember. 

Megtudjuk azt is, milyen képességgel rendelkezik két szereplő, és azt is, Sethnek 

miért törik el a vállcsontja. És a nagy kérdés... Bella vagy a bivalyerős Emmet 

nyeri a mérkőzést? 

Miközben egyre izgalmasabb lesz a történet, Bellának szülinapja lesz. Na, nem 

vámpír-szülinap, hanem még az emberi szülinapja. Vajon mit kap ajándékba? 

Az előzetesekből kiderül néhány dolog, de ez csak töredéke annak, ami még tör-

ténni fog a második részben. Várható események, kérdések, mellyel a történet 

foglalkozik: 

- Alice és Jasper miért hagyja cserben a Cullen csalá-

dot, amikor szükségük lenne rájuk? 

- Ki(k) tud(nak) a Cullen családon segíteni? 

- Ki is az a bizonyos J. Jenks, és Bellának miért kell őt megkeresnie? 

- Sam és Jacob megbékél-e? 

- Mit lép a Volturi az Irinától kapott információra? Vajon harcolniuk kell majd? 

Dóri 



 Louis Vuitton 

Luis Vuitton egy francia vállalkozó volt, neve mára divatmár-

kává vált. Az 1854-ben Párizsban egy bőrtáskával foglalkozó 

cég megalapítója. Vuitton Lons-le-Saunier-ban látta meg a napvilágot. 1837-ben 

Párizsban lakott, majd tanoncként a Maréchal-féle táskás cégnél kezdett dolgozni. 

Hamarosan önálló lett: 1854-ben nyitotta meg első boltját Párizsban, majd 1885-ben 

első londoni üzletét. 1860-ban megépítette saját cégét, ahol egyre jobb és praktikusabb modelleket talált ki. 

Mára táskamodelljei nemcsak Európában , hanem a tengerentúlon is fenntartották nevét a divatszakmában. 

  Linaa 
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Fekete István: Bogáncs 

 Rövid tartalom: 

Egy puszta közepi tanyán kis Pumi kutya született szeles decemberi éjsza-

kán. Az öreg számadó juhász, Galamb Máté és Jancsi nevelték. Ügyes lett 

az idő múltával. Egyszer azonban elveszett. Egy hurokban találta az egyik 

vándorszínész, és az elvitte magával. Ettől kezdve a kis Bogáncsnak igen 

fordulatos élete lett. Ahogy járták az országot, felfedezték ügyességét, és 

különféle feladatokra kezdték tanítani. Innen ellopták, de Bogáncs hama-

rosan megszökött. Hosszú és gyötrelmes vándorlás után egy idős asztalos 

mesterre talált, aki jó gazdának bizonyult, nyugalmas időszak következett 

tehát a kiskutya életében, de a jó öreg nemsokára meghalt. Bogáncs ismét 

találkozott a cirkuszosokkal, ahová már nem tudott igazán beilleszkedni. 

Egy szép napon viszont váratlan fordulat következett hősünk életében. 

Ismét megérezte a nyáj illatát, és így sikeresen hazakerült. Ott aztán lett 

nagy öröm. 

Ajánlás: 

Nekem nagyon tetszett ez a regény, főként a hőse, a pusztai élet és a tanyavilág miatt. Szimpatikus volt, hogy 

nem csupán az emberek, hanem az állathős, Bogáncs is gondolkodik, érez, egyénisége van, de ez nem termé-

szetellenes. Viselkedésében nem lépi át a kutyák képességeit. A festői leírások, az ízes humor és kalandok tet-

ték igazán nagyszerűvé ezt az állatregényt. Előnyére válik az is, hogy hasznos dolgokat lehet megtudni olvasás 

közben a természetről és az állatvilágról is. Szóval én teljes mértékben ajánlom a Bogáncs című könyv elolva-

sását mindenkinek, illetve filmen is jó megnézni.         Lilla 

Meglepetés piskóta 

 

 

Hozzávalók:  1 csomag natúr piskóta tallér 

  1 banán  

  mogyorókrém  

  színes szórócukor 

Elkészítés: 

A piskóta tallérokra rákenjük a mogyorókrémet. A banánt felkarikázzuk vékonyan, és a két megkent tallér köz-

zé tesszük. A meglepi falatokat színes szórócukorkában megforgatjuk, így nem csak szép lesz, de a banán sem 

látszódik, és igazi meglepi lesz benne elrejtve. Próbáld ki, nagyon egyszerű! Még az alsó tagozatos olvasóink is 

el tudják készíteni.            Bridzsith 

 

Gumicukros mennyország 
Hozzávalók: 
 1 csomag gumicukor, tejszínhab, csoki öntet, fél liter tej, 1 csomag puding, 1 tábla csoki. 

Elkészítés: 

Főzd meg a pudingot a tej segítségével! Vegyél elő egy kistálat! Rakd bele a már elkészített pudingot, majd 

öntsd bele a gumicukrot! Várd meg, még kihűl, és aztán öntsd rá a tejszínhabot lehetőleg úgy, hogy a tetején 

maradjon hely! Boríts rá egy kis csoki öntetet, majd egy tálba a csokit reszeld le, és szórd rá az egészre! Már 

kész is, kicsit pihentesd, majd fogyaszthatod is! Készítsd el több kis tálban, kínáld meg a barátaid és családtag-

jaid is.              IŁdikóÓó 

Színezd ki! 



 

- Apa - szól a skót gyerek az apjának - adj 

egy fontot, hogy megnézhessem az állat-

kertben az óriáskígyót! 

   - Fölösleges - mondja az apa. - Itt a nagyító, 

nézegesd vele a gilisztát! 

 

Két favicc ül a fán. Az egyik elkezd röhögni. A másik 

favicc megkérdezi: 

- Mi olyan nevetséges? 

- Semmi, csak eszembe jutottam. 

 

Bíróságon a vádlott nem akar leülni, így a bíró megkérdi tőle: 

- Vádlott, nem ül le? 

- Nem uram, fogok én még eleget ülni. 

 

Két majom ül a ketrecben. Mindkettő banánt eszik, de az egyik 

nem hámozza meg, hanem csak úgy eszi. A másik megszólal: 

- Te nem hámozod meg ? 

- Minek? Tudom, mi van benne. 

Szandy & Bia  
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Velence 

 Velence olaszul Venezia, a lagúnák városa. Az Adriai-tenger északi ré-

szén fekvő mocsaras velen- cei lagúnában fekszik. A várost sokszor illetik az „Adria királynője”, a „víz 

városa” és a „fény városa” jelzőkkel. 

Látnivalói:  

Szent Márk tér (Piazza San Marco): Velence központja, amelynek „nincsen párja a földön”. 175 méter hosz-

szú a világ legszebb tereként is nevezett hely, amely sok történelmi esemény színtere is volt. Három oldalról 

középületek veszik körül. Ma is a város életének centruma.   

Piazetta: A Szent Márk tér folytatása a tenger felé nyitott Piazetta, melynek hossza 97 méter. A tér egyik olda-

lán a Libreria épülete foglal helyet. Vele szemben a Dózse-palota fala áll. A két épület között két oszlop maga-

sodik. A Dózse-palota háta mögött áll a Prigione, a börtön mellyel a Sóhajok hídja jelent összeköttetést.   

Sóhajok hídja: A Sóhajok hídja Velence egyik leghíresebb hídja. A Dózse-

palotát és a börtönt összekötve a Rio di Palazzo csatorna felett ível át 8 méter 

hosszan. A híd romantikus elnevezése Lord Byrontól származik. A név át-

ment a köztudatba is azzal a magyarázattal, hogy a Dózse-palotában ítélkező 

bíróságról a börtönbe átkísért emberek sóhaja volt hallható a hídon. A hídhoz 

fűződő sok rémtörténet elterjedése a köl-

tőnek, illetve több romantikus írónak, 

köztük Victor Hugónak köszönhető.  

Rialtó-híd: A kőhíd helyén eredetileg vitorlás hajók áthaladását biztosító 

felnyitható fahíd állt, ez azonban egyszer leégett, kétszer összeomlott a 

XIV-XVI. század során. A jelenlegi kőhidat 1588–1592 között emelték 

Antonio da Ponte tervei alapján, ma ez Velence legrégebbi hídja, mely a 

Canal Grande csatorna felett ível át.            Mesy 

Itt van az ősz, itt van újra! 

Kezdődik a tanulók búja.  

Hullnak a színpompás levelek, 

Aztán ékesítik a sáros földet. 

 

Piros, narancs, barna, sárga 

Nincsen párom a tökbálra.  

Szeptember van, van még idő, 

Most már van, csak nem tudom, ki ő. 

K.N.D. 

Kösd össze a számokat 1-től 19-ig! Majd 

színezd ki a kapott ábrát! Kellemes idő-

töltést! 
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Az idei tanévben is megújult az iskolaújság 

szerkesztő csapata, hiszen új tagok jelentkez-

tek a szakkörbe. Az újdonsült újságírók ötlete 

volt, hogy cikkeiket álnéven közlik. De hogy 

még is tudjuk, hogy kinek köszönhető egy-egy 

írás, közre adjuk, kiket takarnak az egyes ál-

nevek: 

 

Bakó Kornél=Kokó 

Balogh Noémi=Nony 

Barta Karolina=Linaa 

Kovács Evelin= Evcsy 

Kovács Norbert=K.N.D. 

Tóth Brigitta=Bridzsith 

Farkas Lilla=Lilla 

Kerekes Boglárka=Bogcsii 

Kovács Szandra=Szandy 

Nagy Ildikó=IŁdikóÓó 

Molnár Bianka=Bia 

Rafael Liliána=Lily 

Kovács Eszter=Eszter 

Molnár Emese=Mesy 

Vígh Dorottya=Dóri 

F B O S Z O R K Á N Y 

E  Z  Q  B D E N E V É R 

K Ö T Ő T Ü S  Y  W  Ű  A 

E  H  Ó K Í S É R T E T 

T  X T Ö K L Á M P Á S 

E V C S O N T V Á Z  N 

M Á  Í  R P Ó K H Á L Ó 

A M  F  I O S E P R Ű  T 

C P Ó K N  R A Y N A B 

S Í  Q  U Y M É C S E S 

K R I Z A N T É M  V  P 

A  X S Ö T É T S É G  D 

Dóri 

 A tanév első újságjának szókereső rejtvényében olyan 

kifejezéseket rejtettünk el, amelyek a halloween ünnepköré-

hez kapcsolódnak. Megtalálod őket? Ezeket keresd! 

 

fekete macska, boszorkány, sütőtök, denevér, banya, krizantém, töklámpás, vámpír, kísértet, 

csontváz, pók, koponya, pókháló, sötétség, seprű, mécses... 

                     

                      

                    

                  

                      

                     

                 

1. Csata angolul.    

2. Amerikai vígjáték: Supi …    

3 .… retek, mogyoró korán rikkant a rigó. 

4. Őszi gyümölcs.    

5. Ami a kávéban és a teában van. 

6. A szülőd apja.    

7. A szülőd anyja.    

E havi újságunk megfejtéséről már az Ér-

dekesség rovatban is olvashattál. Segítség-

képpen meghatározásokat is közreadunk. 

Íme: 

K.N.D. 


