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2013.  

április 

4. szám 

100 Ft 

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket 

tartottak az istenek anyjának tiszteletére, valamint vele együtt az édesanyák előtt tisztelegve.  

A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték. Régebben is május 

első vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. Ekkor a családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot 

kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot az édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra aján-

dékként elkészítették az anyák süteményét.  

Mi is köszöntünk itt az újság hasábjain minden kedves édesanyát egy verssel, melyet erre az alkalomra írt Ko-

vács Norbert 6.c osztályos tanuló. 

Ti se feledkezzetek meg az anyukátokról: vasárnap lepjétek meg egy szál virággal, rajzzal, esetleg valami álta-

latok készített süteménnyel!  

K.N.D és Gabi 
 
 

„Május első vasárnapja, 

Minden anyának a napja. 

Ha mindenkinek van orgonája, 
Adja oda ekkor az édesanyjának.” 

Anyák napja alkalmából 

 

A májusfa a természet újjászületésének jelképe, az ifjúság 

tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert szimbolikus kellé-

ke. A májusfa állítás a falvakban a mai napig jelen lévő, élő népszokás, mellyel a fiatal férfiak örvendeztették 

meg a kiszemelt leányzót. 

Májusfa állítás 

Amelyik lánynak már volt udvarlója, az május 1-jén kapott májusfát. Magas, sudár fák 

voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnal-

ban a legények. Leggyakrabban nyárfa volt, melyet májusfa gyanánt feldíszítettek, de 

állítottak vadkörtét, orgonát, vadpiszkét is. A fákra színes papírszalagokat és ételt, italt 

akasztottak, ezután szerenádot adtak, amit a lánynak fogadni illett egy szál gyufa meg-

gyújtásával. A szerenádot követően a lány kiment és borral kínálta a legényeket. Gyak-

ran a közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és táncmu-

latság kísérte. 

Májusfa kitáncolása 

A májusfák kidöntése általában nagyobb ünnepélyességgel, táncmulatsággal járt együtt. 

A májusfa ledöntésének szertartásos mozzanata volt a fa körültáncolása, a májusfára 

mászás. Különösen nehéz volt a lehúzott kérgű, magas fát megmászni, azé lett a tetejére 

erősített ital, akinek ez sikerült. A legények gyakran megtréfálták egymást azzal, hogy az 

üvegbe paprikás vizet tettek. 

Ne hagyjuk, hogy népszokásaink veszendőbe menjenek. Nosza legények, állítsatok má-

jusfát ti is!        Dóri, Eszter és Mesy 

Május elsejei népszokások — Májusfa 



A költészet napja 

A költészet napját Magyarországon minden év április 11-én ünneplik József Attila 20. századi nagy költőnk 

születésnapján. Ezen a napon országszerte kulturális rendezvények sokaságával tisztelegnek a költő előtt. A 

rendezvényeken általában klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy ép-

pen a ma is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket. 1989 óta a Magyar Írószövetség is csatlakozott a rendez-

vényekhez. Mi is megemlékeztünk e jeles napról iskolánkban egy rendhagyó irodalom-történelem-ének óra 

keretében, ahol egy tárogatóművész előadását tekinthettük meg. 

 „Nem én kiáltok, a föld dübörög, 
Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán, 

Lapulj a források tiszta fenekére, 

Simulj az üveglapba, 

Rejtőzz a gyémántok fénye mögé, 

Kövek alatt a bogarak közé, 

Ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben, 

Te szegény, szegény. 

Friss záporokkal szivárogj a földbe - 

Hiába fürösztöd önmagadban, 

Csak másban moshatod meg arcodat. 

Légy egy fűszálon a pici él 

S nagyobb leszel a világ tengelyénél. 

Ó, gépek, madarak, lombok, csillagok! 

Meddő anyánk gyerekért könyörög. 

Barátom, drága, szerelmes barátom, 

Akár borzalmas, akár nagyszerű, 

Nem én kiáltok, a föld dübörög.” 

      (József Attila) 

K.N.D. 
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Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási 

Verseny Megyei fordulóján jártunk 

 
Iskolánk két tanulója jutott tovább az idén a helyes-

írási verseny megyei fordulójába. Az 5.c osztályos 

Tóth Csenge, valamint a 6.a osztályos Ézsiás Fanni 

mérték össze tudásukat megyénk legjobbjaival Szol-

nokon április 20-án délelőtt.  

A megmérettetést felkészülés és sok gyakorlás előzte 

meg. A verseny végül a Szolnoki Szolgáltatási Szak-

közép és Szakiskola Jendrassik György Gépipari 

Tagintézményében került megrendezésre, ahol az 

igazgató úr rövid köszöntője után kezdetét vette a 

verseny.  

A megmérettetésen külön korcsoportokra osztották a 

tanulókat, s először egy tollbamondást, majd egy 

feladatlapot kellett megírniuk. A feladatlap kitöltésé-

re 35 perc állt rendelkezésre, mely fejtörő, sok kivé-

telt tartalmazó helyesírási feladatokat tartalmazott. 

Bízunk benne, hogy mindkét versenyzőnk derekasan 

helyt állt.  

Az eredményhirdetésre 2 hét múlva kerül sor. Druk-

koljunk együtt nekik! 

Szandy 

Kösd össze a számokat, majd színezd ki a kapott ábrát! 

„A költészet az egyetlen emberek által gyakorolt mesterség, amit nem kell és 
nem lehet sem tanulni, sem megtanulni. Nincs és sosem volt iskolája…” 

(Somlyó György) 



Interjú Frankó Katalinnal 

A 8.a osztályba Erdélyből érkezett egy új tanuló. Vele készítettem interjút, bízom 

benne, hogy sok dolgot tudhatunk meg a riportból. Szerintem érdekes a más vidékről jött gyerekekkel 

beszélgetni, mert így rengeteg új ismeretet lehet szerezni. 
 

☻ Honnan költöztetek ide, Újszászra? 

- Zilahról költöztünk ide, Erdélyből. 

☻ Hogy érzed itt magad? 

- Jól, kicsit meglepő volt az itteni rendszer, de szerintem jó. 

☻ Van olyan órád itt, ami ott esetleg nem volt? 

- Igen. Média nem volt, ez egy új tantárgy számomra. 

☻ Volt olyan órád, ami itt nincs? 

- Igen. A régi iskolámban latint és románt is tanultunk. 

☻ Nagyobbak itt a követelmények, vagy inkább ott volt a nehezebb? 

- Ott nehezebb volt. Talán itt csak a testnevelés óra a fárasztóbb egy kicsit, a több futás miatt. 

☻ A régi iskoládban magyar nyelvű oktatás folyt? 

- Igen, magyar tagozaton voltam. 

☻ Szereztél már itt új barátokat? 

- Igen. Tényleg mindenki nagyon kedves. Főként Oláh Dominikával és Farkas Balázzsal kötöttünk barátságot. 

☻ Hogy fogadott az új osztályod? 

- Meglepő, de kedvesek voltak, rosszabbra számítottam. 

☻ Milyen tanulmányi eredményeid voltak az előző iskoládban? 

- Itt jobb jegyeim vannak. Az előző iskolámban erős négyes voltam. 

☻ Sportolsz valamit? 

- Nem, de majd szeretnék. 

☻ Románul is tudsz társalogni, vagy csak a magyar nyelvet beszéled? 

- Igen, a románt is anyanyelvi szinten beszélem. 

☻ Hová szeretnél menni tovább tanulni? 

- Nagykőrösre, a Református Kollégiumba. Az idegen nyelvek felé érdeklő-

döm. 

☻ A rokonaid Erdélyben maradtak? 

- A nagyszüleim és az egyik testvérem ott maradt. 

☻ Milyen volt a város ahonnan jöttél? 

- Nagy és szép város volt, Kolozsvártól 80 kilométerre található. 

☻ Többnyire magyarul beszélnek ott? 

- A barátaim nagy része magyar volt, de sok román is volt köztük. 

☻ Nehéz a történelem órai tananyag, vagy vannak róla ismereteid? 

- Amit most tanulunk már tavaly is tanultuk, mert a magyar tagozaton magyar 

történelmet is tanultunk. 

☻ Köszönöm az interjút. Minden jót kívánok neked. 

Lilla 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola lapja 

Mi Írtuk, 2013. április          3. 

Grúzia  

Grúzia a Fekete-tenger keleti partján, a Kaukázus hegységben, Európa és Ázsia 

határán fekvő köztársaság. Egyesek európai, mások ázsiai országnak tartják. Lakóinak 

túlnyomó többsége ortodox keresztény. Északi szomszédja Oroszország, délről Törökország és Örményország, 

keletről Azerbajdzsán határolja. Az ország földrajzi és éghajlati szempontból változatos, egyaránt vannak alpesi 

és szubtrópusi klímájú területei.  

A grúz kultúra gazdag és ősi, gyökerei háromezer évre nyúlnak vissza az időben. A bor termelése Grúziában a 

történelem előtti időkben kezdődött, és máig az ország gazdaságának fontos 

részét képezi. Az ország évezredeken keresztül nagyhatalmak határvidéke 

volt, a grúz nép mégis fennmaradt, sőt a 12. század környékén nagyhatalmi 

státuszra tett szert.  

A 4,4 milliós népességű Grúzia demokrácia és integrációra törekszik az 

Európai Unióval, valamint a NATO-val.  

Fővárosa: Tbilisz 

Népessége: 4 630 831 
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Államformája: Köztársaság 

Államfője: Miheil Szaakasvili 

Hivatalos nyelve: grúz 

Beszélt nyelvek: oszét, orosz, azeri, örmény, 

abház 

Területe: 69 700 

Népsűrűsége: 67 fő/km2 

Pénzneme: grúz lari (1 grúz lari= 141 magyar forint) 

Grúzia egy nagyin különleges ország rengeteg szép tájjal és épülettel. Az emberek kedvesek és befogadók, az 

ételeik pedig finomak. Íme néhány kép.          Kokó 

Liechtenstein 

Liechtenstein kis európai monarchia Ausztria és Svájc között, a Rajna 

völgyében. Kis mérete ellenére nagy nemzetközi hírnévnek örvend, 

mivel az adóparadicsomok egyike. Fővárosa és a hercegi család szék-

helye Vaduz. Legnagyobb városa Schaan. Az egyetlen ország, ami 

csak az Alpokban fekszik. Liechtenstein Európa 4. legkisebb állama

(megelőzi a Vatikán, Monaco, San Marino, egyes felsorolások szerint 

Málta és Gibraltár is ide számít) és a föld 6. legkisebb országa. 

 

Fővárosa: Vaduz 

Legnagyobb városa: Schaan 

Területe: 160 km2 

Népessége: 33 307 fő 

Herceg: II. János Ádám liechtensteini herceg 

Miniszterelnöke: Otmar Hasler 

Pénzneme: svájci frank (1 svájci frank = 240 magyar Forint) 

Hivatalos nyelve: német 

Kokó 

Örményország 

Kis hegyvidéki ország Ázsiában. Területének északkeleti részét a Kis-Kaukázus, nagyobb részét az Örmény-

felföld teszi ki. Északon Grúzia, keleten Azerbajdzsán, délkeleten Irán, nyugaton Törökország határolja. 

 

Fővárosa: Jereván (Yerevan) 

Hivatalos nyelve: örmény 

Pénzneme: örmény dram (1 Forint = 1,85 örmény dram) 

Államforma: köztársaság 

Népessége: 2 968 586 

Területe: 29 800 

Népsűrűsége: 112 fő/km2 

Gépkocsijele: AM 

 

Ez egy különleges ország, mert a kultúra, az ételek, a nyelv, az emberek kinézete is hozzánk képest más. Sok a 

történelmi nevezetesség: szép templomok, mecsetek találhatók az országban. Jereván főtere is nagyon szép. A 

Szeván-tó strandolási lehetőséget is biztosít. Hegyes tája is különleges, mert égbeszökő csúcsai a mi hegyeink-

hez és Alföldünkhöz képest nem megszokott látványt nyújtanak. Örményország területének 90%-a 1000m fölé 

nyúlik. 

Érdekesség még, hogy az aradi vértanúk között is volt két örmény 

származású: Kiss Ernő, Lázár Vilmos tábornok. 

 
 

Kokó 
Örmény 

zászló 
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Hosszúfülű ugróegér 

Apró, de kengurura hasonlító éjszakai állatka a hosszúfülű 

ugróegér. Hosszú farkát és hátsó lábait használja ugrásra. Ennek a veszélyeztetett 

lénynek, amely Mongóliában a Góbi-sivatagban él, körülbelül háromszor akkora 

füle van, mint amekkora a feje. Rovarokkal táplálkozik. Ez a kisállat annyira 

ritka, hogy az egyetlen faj a nemzetségében.   

Gabi 

A háromöves tatu 

A tatu magányos, nappal és éjszaka egyaránt aktív állatka. Az 

állat fej-törzs hossza 35-45 centiméter, farok hossza 7-9 centimé-

ter és testtömege 2-3 kilogramm. A gyűrű  vagy más szóval öv: a 

háta közepén elhelyezkedő megkeményedett bőrsáv, amely ösz-

szenőtt az alatta húzódó puha bőrrel.  

A legtöbb tatunak „háromöve” van, azonban vannak négy és öt 

gyűrűs példányok is. Veszély esetén a tatu úgy összegömbölyö-

dik, hogy medence- és vállpáncélja összeér. A fej- és a 

farokpáncél zárja a sárgadinnye méretű gömböt, s így védi az 

állat érzékeny, könnyen sebezhető hasát.  

A háromöves tatunak a mellső lábán 5 karma van. Az állat leg-

fejlettebb érzéke a szaglása. Látása és hallása viszonylag gyengén fejlett. Orrával találja meg a táplálékot a 

földön és a föld alatt. Tápláléka: hangyák, termeszek, rovarok, kisebb gerinctelen állatok és gyümölcsök. A 

háromöves tatu 12-15 évig él. Az ivarérettséget egyévesen éri el. A párzási időszak nyáron van. Az egyetlen 

utód október és január között születik meg. A páncél csak hetek múlva keményedik meg. A háromöves tatu 

legközelebbi rokona a matakó. 

Kokó 

Közönséges ékszerteknős 
 

A közönséges ékszerteknős az Amerikai Egyesült Államokban egészen Texasig megta-

lálható. Tavaknál és legfeljebb lassú folyású folyószakaszokon fordul elő. A vadon élő 

állományt veszélyezteti, hogy az állatkereskedelemben nagy iránta a kereslet. Farmokon 

is tenyésztik, de ettől függetlenül túl sok szabadon élő állatot befognak. 

A páncél hossza 12,5-20 centiméter, a nőstény nagyobb a hímnél. Testtömege elérheti 

az 1 kilogrammot. A hátpajzs domború, szarulemezekből áll. Színe és mintázata az egyes példányoknál válto-

zó.  

Az ivarérettséget 2-3 éves korban éri el. A párzási időszak tavasz elején van. A nőstény évente gyakran két 

fészket rak a homokba. Egy fészekaljban 2-22 fehér, megnyúlt alakú tojás található. A kifejlődéshez 10-13 hét 

kell. A tojás nem nagyobb, mint egy galambé.          Gabi 
 

A foltos szalamandra  

A foltos szalamandra 14–20 cm hosszúságú, esetlen állatka. Feje szé-

les, orra lekerekített, kiugró sötét szemei vannak.  

Rövid, vaskos végtagjai a mellsőkön négy, a hátsókon öt ujjal rendel-

keznek. Mindkét nem teste hát-hasi irányban enyhén lapított, a farok 

hengeres.  

Háta közepén két sorban mirigyek találhatók, az oldalán lévő sze-

mölcssort pedig barázdák tagolják. Alapszíne nedvesen csillogó 

mélyfekete, hasa jellemzően szürkésfekete 

vagy feketésbarna.  

Mintázata változatos: az élénksárga szinte 

bármilyen árnyalatát viselheti egészen a vörö-

sig, foltokkal és csíkokkal is. Foltjainak a száma, alakja, elhelyezkedése egyedileg vál-

tozik. 

Veszélyt jelent a lárvák számára a vízszennyezés, a felnőtt állatok számára pedig az 

ellenőrizetlen erdőirtás, amely jelentősen megváltoztatja a környezetet, ahol élnek. 

Magyarországon a Bükkben, a Mátrában és a Zemplénben találunk belőlük nagyon 

szép példányokat. Az Aggteleki Nemzeti Park jelképe is. Védett faj, vigyázzunk rá!     Gabi 
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 Az Óriás útja (Giant’s Causeway) 

Észak-Írország egy távoli partfoka a világon talán a leglátványosab-

ban szemlélteti, mi történik, ha a vulkáni kráterből kiömlő lávafolyam 

fokozatosan hűl le, több tízezer hatszögletű bazalthasáb áll egymás mellett méhsejtszerűen. 

Egyik magasabb, másik alacsonyabb, s e páratlan lépcsősor egészen a tengerig vezet. 

A legenda szerint egykor az ír óriás, Finn MacCool utat épített 

magának tengerparti, antrimi otthonától az atlanti vizeken át es-

küdt ellensége, a skót Finn Gall, Hebridákon fekvő erődjéig. Szá-

zával szedte össze a hosszú kőcölöpöket, sorjában leverte őket a 

tengerfenékbe, aztán hazatért, hogy kipihenje magát, mielőtt táma-

dásra indul Finn Gall ellen. De a ravasz skót óriás megelőzte, ma-

ga ment át szigetéről, Staffáról Írországba. MacCool feleségének 

azonban sikerült elhitetnie vele, hogy az alvó óriás csak a kisfia. 

Finn Gall megrettent, hogy mekkora lehet akkor az apja?  

Ezért aztán ijedtében elme-

nekült. Amikor kiért a tengerre, felszaggatta maga mögött az utat, hogy 

senki se járhasson többé rajta. 

Bár ma már ismerjük a Giant's Causeway (Óriás útja) kialakulásának 

tudományos magyarázatát, érthető, hogy létrejöttét legenda övezi. Csu-

pán méretei is azt sugallják, hogy emberfeletti kéz műve. A magasból 

valóban olybá tűnik, mintha a tengerpart mentén 280 méter hosszan ki-

kövezett út húzódna, amely észak felé 150 méterre benyúlik az Atlanti-

óceánba. 

Kokó 

 

Hasfelmetsző Jack 

Valóban létező személy volt. A macskaügyességű, vérszomjas és kegyetlen gyilkos 

egy sötét londoni nyomornegyed utcalányai közül szedte áldozatait. Az 1888-as év 

gyilkosát soha nem fogták el, a rendőrség mégis lezárta az ügyet. Vajon miért ? 

A rendőrségre egy nagyobb méretű levél érkezett, benne egy emberi testrészdarab-

bal. A feladó a boríték szerint a „pokolból” írt. 1888 őszén már egész London tud-

ta, hogy a hátborzongató levél Hasfelmetsző Jacktől származik, aki akkor végzett 

negyedik áldozatával, a negyvenhárom éves Catherine Eddowesszel. Mind a négy 

nő öregedő utcalány volt, akik a Whitechapel nyomornegyedben voltak kénytele-

nek megalázó foglalkozásukat űzni.  

A legszerencsétlenebb szegények szörnyű vidéke volt ez: keskeny utcák és sikátorok vezettek a kocsmák, és 

ópiumbarlangok útvesztőjében. A gyerekeknek fele sem érte meg az ötéves kort, és e züllött, koszos nyomorne-

gyed minden apró helyiségében gyakran heten zsúfolódtak össze.  

Ilyen kilátástalan körülmények között sok nőnek nem volt más választása, minthogy utcalány legyen, ha el 

akarta kerülni a kegyetlen éhhalált. Érthetetlen módon éppen ezek a lányok lettek a Hasfelmetsző áldozatai, 

akit soha nem azonosítottak, és nem is tartóztattak le. 

Kokó 

A kaméleon 

A kaméleon elterjedési területe Európában Spanyolország déli partvi-

déke. Az európai kaméleon nincs veszélyeztetve. A hideg nyarak 

azonban erősen csökkenthetik állományát. 

A kaméleon fej-törzs hossza 20-30 centiméter, farkhosza 20-30 centi-

méter. Nyelve akár 30 centiméter hosszú is lehet, a vége bunkó alakú 

és ragadós. Nyelvével villámgyorsan tápláléka után tud kapni.  

Érdekessége: a kaméleon képes egymástól függetlenül mozgatni a 

szemeit. A többi kaméleonféléhez hasonlóan képes változtatni a szí-

nét is, de általában barna vagy zöld színben pompázik. 

Az állat magányos lény, kivéve a szaporodási időt. Nappal aktív, és 

fákon, bokrokon él. Tápláléka főként rovarokból és pókokból áll, de a csigákat is megeszi. 

A szaporodási időszak késő nyáron van. A nőstények színe a párzásra kész állapotban kékes-pirosasra változik. 

Gabi 
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Majákról 

Közép-Amerika őserdeiben láthatók a maják több, mint 1000 éve elhagya-
tott templomai. A maják fejlett társadalommal rendelkeztek. Értettek az 
építészethez, matematikához, művészetekhez. Ezeken kívül elég keveset 
tudunk róluk. Nem ismerjük felemelkedésük történetét, és bukásukról is 
csak kevés információval rendelkezik a történelem. 

Amikor Kolombusz Amerikába ért, a maják 700 éves fejlett társadalma 
már megszűnőben volt. Gyakorlatilag a hátrahagyott épületeikből tudunk 
következtetni „titkaikra”. 

Legfőbb Istenük a Nap volt, és ellenségként tekintettek az esőre. Elhagyott nagy épületeiket 
templomként kezeljük, de lehet, hogy más célra is építették őket (pl. lehet, hogy a csillagok, 
bolygók mozgásának megfigyelésére használták). A néma kövek titkainak megfejtése, a 

világ minden tájáról csődíti a maják földjére a tudósokat.    Evcsy 

Avatar Aang legendája 

A világot négy nép lakja: a Víz, a Föld, a Levegő és a Tűz népe. Minden nép-

nek van egy kasztja, melybe olyan mesterek tartoznak, akik képesek irányítani 

az elemüket; ők a Vízidomárok, Földidomárok, Légidomárok és Tűzidomárok. 

Közülük a legnagyobb hatalma az Avatarnak van: ő az egyetlen, aki képes 

mind a négy elemet uralni. Mikor a könyörtelen Tűz népe még Roku Avatar 

idejében kezdi leigázni a Föld, a Levegő és a Víz népét, egy csintalan kisfiú 

kénytelen szembesülni sorsával, miszerint ő az Avatar, a Kiválasztott, az egyet-

len, aki helyreállíthatja a világ rendjét. 

Az utolsó Léghajlító hősi története a 12 éves Aang utazásáról szól, aki egyébként már 112 éves csak megvédte 

egy száz évig a tengerben sodródó megfagyott jéggömb. Aang igyekszik megfelelni a Végzet által ráosztott 

megmentő-szerepnek, miközben szeretne teljesen hétköznapi gyerek is lenni. Aang feladata, hogy a Tűz népe 

ellen harcba indulók élére álljon, legyőzze a tűz urát, Osait és visszaállítsa az egyensúlyt a háborúk szaggatta 

világban. Védelmezője és segítője egy fiatal Vízidomár, Katara és a lány harcos bátyja, Sokka. Aang velük 

indul a veszélyes küldetésre, hogy megmentse a világot, és hogy terheit néha lerázva a normális gyereklétet is 

élvezhesse, de közben rengeteg kaland várja. Ha megakarjátok nézni, akkor keressétek a történetet a 

Nickelodeon tv-csatornán 21:20 és  22:08 között.        Kokó 

 

 

 

 

Nórika néni énekóráján kreatív feladatot 

kaptak a tanulók: népdalt kellett írni 

önállóan. A legszebb sorok Szabó Adri-

enn 7.b osztályos tanuló tollából kerül-

tek ki. Nekünk is nagyon tetszett, így 

közre adjuk, és gratulálunk hozzá: 

 

„Este van már, haza kéne menni. 

A babámnak páros csókot adni. 

Ne félj babám, nem hagylak el soha. 

Te vagy nekem szívem választottja. 

Repülj madár, vidd el hírül neki! 

Hogy a szívem örökké szereti. 

De ha engem soha sem szeretett, 

Tépje széjjel ezt a bús levelet. 

Kicsi szobám ablakában ülök, 

A tavaszi tájban elmerülök. 

Merre járhat, akit szívem szeret? 

Akiért a szívem majd el eped.” 

Szabó Adrienn  

Ragyogó bőr titka : 
Hozzávalók: két érett banán, 

egy evőkanál joghurt, egy 

teáskanál méz. 

Nyomkodd össze a banánokat, add hozzá a joghurtot és a mézet, és 

keverd össze! Kend fel az arcodra, majd 10-15 perc múlva mosd le! 

Uborkaszelet: 
Két szelet uborkát tegyél a szemedre, hagyd hatni pár percig, majd 

mosd le a szemed a maradéktól! 

Serkentő kávé: 
Három evőkanál kávézaccot keverj össze 2 mokkáskanálnyi tejjel és 

két mokkáskanálnyi mandulaolajjal! Dörzsöld át vele tested, majd 

mosd le! Gyönyörű lesz a bőröd. 

Körömápolás 

Semmi sem olyan kiábrándító, mint mikor egy jól ápolt lánynak 

koszosak a körmei. Nem kell hetente manikűröshöz járni ahhoz, 

hogy a körmeid szépek legyenek, otthon is tökéletessé varázsolha-

tod őket, ha odafigyelsz arra, hogy: 

•    a körmeid és a körömágy tiszta legyen! 

•    megfelelő hosszúságúra reszeld őket! 

•    a körömágybőrt távolítsd el! 

•    gondosan vidd fel a körömerősítő lakkot! 

Rencsy & Bridzsith 
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Vasember 3 
 

A pimasz, ámbár zseniális milliomos szuper-

hős Tony Stark, vagyis Vasember olyan ellenséggel találja magát 

szemközt, Mandarinnal aki nem ismeri a lehetetlent ésa tudomány és a 

mágia határai közt tevékenykedik. Stark szerencsére úgy dönt, felveszi 

a kesztyűt és titokzatos ellensége nyomába ered, a küzdelem azonban 

minden tekintetben próbára teszi. Vasembernek nincs más választása, 

meg kell óvnia a számára legfontosabbakat, és a túlélés felszerelésén, 

találékonyságán és ösztönein múlik. A küzdelem során talán végre megtalálja a választ is az őt oly régóta kísér-

tő kérdésre: vajon a páncél teszi az embert, vagy az ember teszi a páncélt? Jó filmnézést kívánok! 

Dóri 

 

Step Up 4 — Forradalom 

Emily, a profi táncos sikerekről álmo-

dik, ezért Miamiba költözik.  

Itt hamarosan beleszeret egy Sean nevű 

férfiba, aki a Banda nevű tánckart ve-

zeti, amely nagyon jól kidolgozott, 

látványos flash mobokkal hívja fel a 

nézők figyelmét.  

Amikor Emily apukája a Banda terüle-

tén tervezi szállodák építését, és emiatt 

emberek veszítenék el az otthonukat, Emily bűntudatból kötelességének érzi, 

hogy csatlakozzon Seanhoz és a Bandához.  

Együtt készítenek koreográfiákat azért, hogy a táncot puszta művészetből a tiltakozás művészetévé alakítsák, és 

az ügyért még az álmaikat is készek feláldozni. 

Szerintem jó kis film, nézzétek meg ti is!          Linaa 

Cameron Diaz 
 

Születési név: Cameron Michelle Diaz 

 Születési idő: 1972.augusztus 30. 

Születési hely: San Diego, California, USA 

Magassága:175 cm 

Eredeti hajszín: szőkés barna 

Szemszín: kék 

 

Édesanyja, angol-német származású exporttal foglalkozó ügynök. Apja, 

Emillio Diaz, kubai és amerikai vérvonallal büszkélkedhet, de 2008-ban 

sajnos elhunyt. Az apa családja egyébként Spanyolországból érkezett Kubá-

ba. 

 

1994-ben jelentkezett A maszk című vígjátékba, ahol megkapta a főszereplő Tina Carlyle szerepét. 1997-ben az 

Álljon meg a nászmenet című vígjátékban láthattuk. 2000-ben a Charlie angyalaiban Natalie Cook szerepét 

kapta meg. 2003-ban újra feltűnt Natalie Cook szerepében a Charlie angya-

lai:Teljes gázzal című filmben. 2006-ban a Holiday-ban játszott Kate Winslet mel-

lett. 2008-as Míg a Jackpot el nem választ-ban Ashton Kutcher volt a partnere.  

2010-ben Tom Cruire-zal a Kéjjel nappal című akciófilmben játszott. Aztán szere-

pet kapott a Rossz tanár című filmben. 2012-ben mutatták be a Várandósok – Az a 

Bizonyos 9 hónap című romantikus vígjátékot, melyben ismét feltűnt. Széles színé-

szi karriert futott be, mutatja ezt filmjeinek száma is. 

 

Érdekességek: 

- Mindig, mindenhonnan elkésik. 

- Vegetáriánus. 

- 2009-ben kapta meg a csillagát a Hollywoodi Sztárok Sétányán. 

Dóri 

Julia Robertsszel 
az Álljon meg a 

nászmenet című 

filmben. 



Alsó tagozatos 

o l v a s ó i n k n a k 

ajánljuk a következő játékot!  

Kigyulladt a ház, segíts a tűzoltóknak eloltani!  

Keresd meg azt a slagot, amelyiknek a vége a jobb oldali 

ablaknál végezné az oltást! Színezd be, hogy a tűzoltó is meg-

lelje, melyik csőhöz kell csatlakoztatnia az autót! 
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Rakott palacsinta 

Hozzávalók: 25 db palacsinta 

(ennek tésztájához: 20 dkg liszt, 2 tojás, 3 dl tej, 2 

dl szénsavas ásványvíz, 1 csipet só,  

3/4 dl olaj) 

Töltelék: 10dkg darált dió 

                10dkg cukor 

                 fél üveg  

                 baracklekvár  

 

Elkészítés: 

A palacsintákat megsüt-

jük. Ha kihűlt, akkor egy-

másra rakjuk úgy, hogy 

felváltva meghintjük cukros dióval, illetve megkenjük lekvárral. A tetején palacsinta legyen. Végül a tetejét 

megszórjuk porcukorral, de olvasztott csokival is leönthetjük, majd szeletekre vágjuk, mint egy tortát. Így tálal-

juk. Jó étvágyat kívánunk hozzá! 

Bridzsith, Evcsy, Nony  

   Terraria 

 A Terraria azoknak készült, akiknek 

  nincs határ a számítógépes játékokban. 

Ebben a játékban a túlélés a cél. A hétköznapi tárgyaktól 

kezdve a modern és varázslatos dolgokig minden megtalálható benne. 

Nem beszélve az éjszakai kalandokról sem: zombik, démonok, szellemek és 

a barlangok mélyén rejtőző csontvázak és óriásférgek nehezítik a játékos dol-

gát. De a terraria nem csak a harcról szól, hanem a barkácsolásról, favágásról, 

bányászásról, házépítésről is.  

Ajánlom mindenkinek, aki szereti a Minecraftot. Próbáld ki te is ezt a játékot. 

Gabi és K.N.D 

Két görénytulajdonos beszélget: 

- És hol alszik a görényed? 

- A lábamnál. 

- És nem büdös? 

- Majd megszokja. 

- Miért nem kaphat jogosítványt a gepárd? 

- ??? 

- Mert nem áll meg a zebránál! 

- Szomszéd, tudna adni pár vödör vizet? 

- Minek a víz magának, hisz ott van a kútja! 

- Ott van, ott van, de beleesett az anyósom, és csak az állig ér 

neki a víz. 

A rendőr megállít egy gyanús autóst: 

- Jó napot kívánok, kérném a jogosítványát! 

- Micsoda? De hiszen már vagy fél éve maguknál van! 

Bogcsii 
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Ehavi szókereső rejtvényünkben fiú, 

és férfinevek bújtak el.  

Nehezítettünk a feladványon: most 

nem adjuk meg a keresendő neveket. 

A te feladatod megtalálni és leírni 

őket! 

Sikerül mindet meglelned? 

 

A megtalált nevek: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

Melcsii 

       1.                   

      2.                   

     3.                     

      4 .                   

       5.                   

       6.                   

     7.                     

      8.                   

   9.                       

    

  

  10.                   

Mostani rejtvényünk meghatározásai az alábbiak. 

Meg tudod fejteni? 

 

1. Aki világra hozott téged, az apa párja. 

2. A hold után kel fel. 

3. A cukorka más néven. 

4. Éjjel a fejedben játszódó jelenet. 

5. Görögország egyik szigete. 

6. A négy évszak egyike, a tavasz után következik. 

7. Micimackó legjobb barátja. 

8. Fővárosunk, Buda párja. 

9. A lányok kapják a legényektől május elsején. 

10. Ők vigyáznak ránk, szárnyuk van, Isten mellett 

a mennyország lakói, és a jó gyerekre is ezt szok-

ták mondani a felnőttek. 

Melcsii 

Felelős kiadó: Bogárné Simon Klára  Felelős szerkesztő: Pap Szilvia 
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