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Újjá alakult a diákújság-
író szakkör 

A szeptember az iskolaújság életében is új fejezetet nyitott.  

A tavaly elballagott szerkesztőgárda helyére új tagokat kerestünk. 
Örömmel vettük, hogy a 8.c osztály tanulói közül többen is lelkesen 
jelentkeztek szakkörünkbe. Szeretném bemutatni a megújult csapa-
tot: Barta Dóra (Dorr), Dóka Henriett (Ett), Gudics Dorottya 
(Guszty), Kovács Brigitta (Bridzsith), Tóth Csenge Napsugár 

(Csiga), Vachal Krisztina (Tina), Makai Lea (Lea), Gerhát Gergő (Lion), Jurás Korina (Corina), Szekeres 
Klaudia (Dia), Tóth-Urbán Erika (*Rocky), Vankó Gréta (Grett), Varga Fanni (Fanny).  

A szerkesztők neve mögötti zárójelben írói álnevüket olvashatjátok.           Szilvike néni  

Október 6-ra emlékeztünk 

1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 
honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották 
végre a gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre kiszabott 

halálos ítéletet. A kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni megtor-
lások tetőpontja volt, amelyről a magyarság évről évre nemzeti gyász-
nap keretében emlékezik meg.  
Október 6-a így a magyar nemzet gyásznapja. Iskolánkban ismét meg-
emlékeztünk a hősökre, Bóta Adrienn tanárnő műsorát az aradi vérta-
núk fájánál közösen tekintettük meg. Az ünnepséget a DÖK koszorúzá-
sa zárta. 

Fanny 
 

    Október 23 

Az 1956-os forradalom, valamint a köztársaság 
kikiáltásának évfordulójára emlékeztünk október 
23-án.  
Iskolánkban a Diákszínpad és az énekkar készült az idén is szín-
vonalas ünnepi műsorral a megemlékezésre. Október 22-én az 1. 
órában a Művelődési Házban tekinthettük meg a visszaemlékező 
gondolatokat. Alsó tagozatos tanulóink pedig a kopjafához készí-
tettek nemzeti színű megemlékező alkotásokat.    

  
      Lion „Ötvenhat izzó ősze volt, 

Magyarország remény és pokol. 
Gyűlt a tömeg és a harag nőtt, 

Egy hazug világ szilánkokra tört, 
Megmozdult a föld. 

 
Zúgó szél - újra bontsd ki azt a tépett 

zászlót, 
Tűz és vér - ősök vágya, ami bennünk 

lángol, 

Hungary - szólít, hív a remény hullám-
hosszán, 

Tarts még ki - érted éltünk, érted bát-
ran halnánk! 

 
Európa mélyen hallgatott, Most már 

késő, ezrek vére folyt…” 
 

(East zenekar — ’56 ) 
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Tudósítás az idei zenei világnapról  

Hagyományainkhoz híven, ismét együtt ünnepelhettük a zene vi-
lágnapját október 1-jén iskolánkban. 
E jeles napot Az Unesco Nemzetközi Tanácsa kezdeményezésre 
Yehudi Menuhin emelte ünnepi rangra. Ezen a napon a zeneművé-
szet legnagyobb alakjaira emlékezünk, amely segíti mindenki szá-
mára a különböző kultúrák megismerését a zene 
által.  
A művelődési házban már kora reggel gyülekez-
tek a fellépő diákok, kiket 8 órakor a közönség 

követett. A műsorban először az óvodások körjátékát tekinthettük meg, majd Kállai Márta 3.b 
osztályos tanuló hegedült. Kovács Brigitta 8.c osztályos tanuló citerán toborzóval szórakoz-
tatta a közönséget, őt Dóka Henriett váltotta a színpadon, aki Papp Lajos Alegretto című mű-
vét játszotta gitáron. Iskolánk Zengő Gyermekkórusa 5 dalból álló csokorral örvendeztette meg a közönséget, 
melyet Nórika néni vezényelt. Az 5.c osztály néptáncot kedvelő tanulói előbb szatmári verbunkot, majd rába-
közi páros táncokat adtak elő. Ezzel zárult az idei megemlékezés.       Ett 

 
Tudósítás a 8. c osztály buli-

járól 
Az idei tanévben szeptember 11-én 
a 8.c osztály bulit szervezett. Már 
pár nappal hamarabb elkezdtünk 

készülődni az eseményre. Dóka Henriett, Dehenes 
Anna és Tóth Csenge különféle nyalánkságokat sü-
tött. Izgalmas programok várták a tanulókat. Például: 
zsákbamacska, találós kérdések és megismerkedhet-
tek az 1 perc és nyersz játék rejtelmeivel. A buli idő-
tartama eléggé rövid volt, de ebben a kis időben is 
nagyon jól tudtuk érezni magunkat.  
Ahogy elkezdődött a buli mindenki lázba jött. A be-
lépő 50 Ft volt, ami az osztály pénzt gyarapította. Rengeteg zsákbamacska készült, ami nagyon gyorsan el is 
fogyott. Mire a találós kérdésekkel végeztünk, megérkezett a pizza, amely a buli fénypontjának számított. Mi-
kor az evéssel mindenki végzett, akkor az 1 perc és nyersz következett. Nem úgy sikerült a játék, ahogyan azt 
Kriszti tervezte, de azért pár ember sikeresen végigcsinálta a feladatát.  
A hangulat szuper volt. Tánccal, limbóval és székfoglalóval töltöttük ki a maradék időt. A buli 
zárása után mindenki segített elpakolni és szép rendben hagytuk ott a termet.   
Nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük a második félévben is sor kerül majd erre az eseményre. 
                        Tina 

A magyar népmese napja - Benedek Elek születésnapja 

A magyar népmese napját először 2005 szeptemberében ünnepelték meg Be-
nedek Elek tiszteletére. Ekkor a Magyar Olvasástársaság felhívásával fordult 
azok felé, akiknek fontos a népmese és a mesékben élő bölcsesség továbbha-
gyományozása, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, mely szerint szep-
tember 30 – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja. Azóta 
minden évben megemlékezünk a nagy meseíróról.  
Iskolánkban is hagyománnyá vált, hogy ezen a napon meseolvasással, mese-

írással, valamint mesevetítéssel kapcsolódunk az országos rendezvénysorozathoz. 
 
Az idei meseíró-pályázat nyertes alkotásait adjuk most közre. Érdemes őket végigolvasni, kreatív 
írások születtek: 

A herceg 

Hol volt hol, nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú ma-
lac túr, volt egyszer egy szép nagy trágyadomb. Egy napsütötte reggelen született 
ezen a trágyadombon egy gyönyörű kis kék köpőlégy. Olyan csodálatos szép kék szí-
ne volt, amilyet az akkoriban kikelő legyecskék sem, de még az öreg legyek sem lát-
tak soha. 
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 - Tündökölsz akár egy zafír drágakő!- mondogatták neki. 
- Mintha egy király legszebb kincse lennél!- dicsérték. 
Legyezgették a hiúságát, simogatták a szárnyukkal. Így hát a kis légy különlegesnek érezte magát, szebbnek, 
mint mások, és a fejébe vette, hogy ő biztosan egy királytól származik. Ettől kezdve a trágyadombi legyek 
hercegnek hívták őt. A kis herceg önfejű lett és beképzelt. Azt hitte, mindenki az ő parancsait lesi, és vakmerő-
vé vált. Elhatározta, hogy berepüli a világot, és megnézi a birodalmát. A többi kis legyet és néhány öregebbet 
is maga mellé vett kísérőnek, és útra keltek. Három nap, három éjjel repültek. Ahol megálltak pihenni, az ud-
varoncok kihirdették, hogy megérkezett a herceg, és minden állat hozzon ajándékot neki. A kis állatok meg-
szeppentek, és hozták a finomabbnál finomabb falatokat. A katicák érett ribizlit, a pillangók édes virágszirmo-
kat, a méhecskék pedig egy-egy csepp mézet. A kis legyecske pedig mindent megevett, és szépen kigömbölyö-
dött. A harmadik nap estéjén egy tavacska partján pihentek meg. A kis légy lefekvés előtt még gyönyörködni 
akart magában a tó tükrében. A legyecskék hiába kérlelték: 
- Ne menj a vízhez felséges urunk!  
De a kis légy így felelt kevélyen: 
- Ugyan ki merné bántani az uralkodóját?  
Ebben a pillanatban egy nagy béka ugrott ki a vízből, és hamm, bekapta a herceget. Lett nagy sírás-rívás, jajve-
székelés. 
 - Megetted a királyunkat! –kiabáltak. 
 –Nem tudtam. – szólt a béka mosolyogva és közelebb ugrált hozzájuk. A legyek ijedten szétrebbentek. Itt a 
vége, fuss el véle. Ha a béka tudta volna, az én mesém is tovább tartott volna.           Zakar Mihály 6.a 

A mesemondó bárány 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, és annak volt egy gyönyörű 
szép báránya. Egyszer a szegény ember kivitte a kis bárányt legeltetni a rétre, és ezt gon-
dolta magába: 
- Jaj, jaj! Mi lesz, ha én meghalok, és egyedül marad a barikám? Ki fog akkor gondoskodni 
róla? - búsult a szegény ember.  
Elhatározta, hogy arra hagyja az állatkáját, aki kiáll három próbát. Azt tudni kell, hogy a szegény ember na-
gyon szerette a szilvás pitét. Ki is hirdette a próbákat: 
-A falu határában van egy nagy szilvafa, amelynek legtetején teremek csak szilvák. Egy kosár gyümölcsöt kell 
leszedni belőle. A falu malmában meg kell őrölni a világ legfinomabb lisztjét, a pite tésztájához. Az alap-
anyagokból meg kell sütni a legédesebb, a legpuhább, a legfinomabb szilváspitét. 
Jelentkeztek a lányok, de még a legények is vagy százan. Mindegyik szerette volna megkapni a bárányt, mert 
ennek a báránynak különleges tulajdonsága volt. Ez a bárány, olyan mesét tudott mondani, hogy elaludtak tőle 
a gyerekek. A legmegfelelőbb egy szőke hajú, kék szemű szegénylegény volt, akinek három kishúga, és négy 
kisöccse volt. Minden este neki kellett mesét mondania, hogy elaludjanak a kistesók. Ebből már nagyon elege 
lett a legénynek. De sütni is nagyon szeretett, ezért gondolta, hogy kiállja a három próbát, és elnyeri a bárány-
kát. Ez a fiú megsütötte a legfinomabb szilvás pitét, és elnyerte a jutalmát. Övé lett a birka. Boldog volt, mert a 
kedvenc időtöltésével, a versírással tudott foglalkozni. A szegény ember is boldog volt, hogy jó kezekbe került 
az állatkája. Aki nem hiszi, állja ki a három próbát, és hozzon nekem a szilváspitéből. 

Bakó Lili 6.a 

A valóra vált álom 

Egyszer volt, hol nem volt, még a Jász-Nagykun-Szolnok megyei határon is túl, élt 
egy fukar ember, akinek annyi pénze volt, hogy megvehetett volna belőle egy egész 
országot. De nem költött ő semmire, beérte az örökségül kapott szamárcsordával. 
Ám az állatokkal nem bánt valami fényesen, éheztette, verte az állatait. Összebeszél-

tek, hogy kiszöknek az éjjel és beteljesítik álmukat, elmennek a cirkuszhoz. Az öreg megbeszélt egy időpontot 
a mészárossal, hogy másnap jöjjön, vágja le az állatait. Az állatok meghallották a beszédet. Nagyon megijed-
tek. Már sötét volt, amikor a gazdának eszébe jutott, hogy még nem zárta be az állatait. Kiment, hogy becsukja 
őket a karámba, de csak akarta, mert az orra hegyéig sem látott. A szamarak viszont nagyon jól láttak, és a 
bosszút véghez vitték: rúgták, harapták, ahol csak érték. A csetepaté közepette a szamarak leterítették a gonosz 
fogva tartójukat. 
- Kiszöktünk!- mondták vezérüket éljenezve. 
Gyors nyargalással tova szaladtak egy fényesen tündöklő cirkuszi sátorig. A cirkusz igazgatója észrevette, 
hogy kétségbeesett szamarak futnak felé. 
- Álljatok meg!- kiáltotta. - Ne menjetek tovább! Pont ilyen gyönyörű állatokra lenne szükségem, mint amilye-
nek ti vagytok. Lenne kedvetek a vándorcirkuszomhoz beállni? 
Egy szempillantás alatt megváltozott az életük, azóta is táncolnak, míg világ a világ… Konka Tímea 6.a 
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 - Voodoo baba jelmez és smink Halloweenre 

Minek öltözzek Halloweenkor? Merül fel gyakran a kérdés bennünk. Ehhez hoztam egy egyedi, ré-
misztő tippet: 
Voodoo baba jelmez és smink. Nézzük előbb a sminket, ehhez csak egy fekete szemceruza vagy folyékony/
zselés szemhéjtus szükséges. A smink elkészítésének menete: 

1. A szemhéjtussal vagy szemceruzával függőlegesen húzzatok egy vonalat a hom-
lokotoktól kezdve az orrotokon át egészen a nyakatokig. Ezután a szátok szélétől 
kifelé is húzzatok egy vonalat a fületekig.  

2. Ezekre az egyenes vonalakra tegyetek ikszeket. 
Ezek az ikszek lehetnek kisebb és nagyobb méretűek. 
3. A fölső ajkatokra tegyetek pici vonalakat. 
4. Az alsó ajkatokat pedig fessétek be fekete szemhéjtussal vagy szemceruzával, 
vagy ha van fekete rúzsotok, az is teljesen jó. A felső ajkatoknak csak a felső 
részét fedjétek be,és NE az egészet! 

5. A jobb szemetekre egy nagy ikszet fesse-
tek, mert minden voodoo baba egyik szeme 

iksz, a másik pedig gomb. A bal szemeteket színezzétek be kör alakban, 
vagy festetlen is hagyhatjátok. 

6. A nyakatokra és a homlokotokra csinálhat-
tok kisebb vágásokat a ceruzával. 
Haj: A hajatokat egyszerűen csak tupírozzá-
tok fel, vagy fogjátok copfba. 
Jelmez: Ehhez szükségek lesz egy világos pánt nélküli felsőhöz. Lehetőleg fehér 
vagy szürke legyen. Ennyi az egész. Kész is a jelmez. 

Az ötlet FollowAnnától származik a Youtuberól. Ha szeretnétek még ehhez ha-
sonló tippeket, ajánlom az ő csatornáját vagy a következő néven futó Youtube 
csatornát: Móni szépségvilága. 
Sok sikert az elkészítéséhez!      *Rocky 

Újszász Kupa 

2015. szeptember 12-13-án zajlott le ez a verseny. 5 egyesület, 82 versenyzője vett 
részt rajta. Újszász, Nagykanizsa, Cserszegtomaj, Pusztaszer és Tápióbicske legjobb lábtollasai jöttek el. A 
versenyt Konka Csaba a városi Kulturális és Sportbizottság elnöke nyitotta meg. A megmérettetés lebonyolítá-
sában ifj. Fehér János segített. Az első versenyszámokban női és férfi csapatok mérkőztek meg. Emellett páros-
ban, vegyes párosban és egyéniben mérhették össze tudásukat a lábtoll kedvelői. A női csapat győztesei Herc-
zeg Gábor VB bronzérmestől, a férfiak pedig Kunics Réka többszörös Európa bajnoktól kaphatták meg az ér-
meket. A szombati nap a páros mérkőzésekkel folytatódott, amiben az újszásziak ismét eredményesen szerepel-
tek. Késő estig zajlottak a meccsek, majd vasárnap a vegyes páros mérkőzésekkel és az egyénivel zárult a ren-
dezvény.  
Női csapat (10): 

1. Kunics Réka, Morvai Noémi, Tukszár Zsófia, Vlasics Dalma (Nagykanizsa ZSE) 
2. Ézsiás Fanni, Ézsiás Kitti, Joó Anett, Vágó Henriett (Újszászi VVSE) 
3. Pál Dorina, Silinger Anett, Udvari Boglárka (Z+D Cserszegtomaji SK) 

Férfi csapat (12): 
1. Becskereki Sándor, Herczeg Gábor, Kézér Zsolt, Tóth Gábor (Újszászi VVSE) 
2. Farkas Balázs, Huszár Emil, Lukács Benedek, Takács Endre (Nagykanizsa 
ZSE) 
3. Lakatos Zoltán, Szűcs Gergely, Takács Zoltán (Újszászi VVSE) 

Női páros (17): 
1. Kunics Réka, Morvai Noémi (Nagykanizsa ZSE) 
2. Ézsiás Fanni, Ézsiás Kitti (Újszászi VVSE) 
3. Fehér Valéria, Hornyák Erzsébet (Újszászi VVSE) 

Férfi páros (24): 
1. Herczeg Gábor, Tóth Gábor (Újszászi VVSE) 
2. Huszár Emil, Lukács Benedek (Nagykanizsa ZSE) 
3. Baranyai Benett, Farkas Balázs (Nagykanizsa ZSE) 
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Erdei Futónap Újszászon 

2015. szeptember 20-án az esős, sáros idő ellenére is megrendezésre került a harminc-
egyedik újszászi futónap. A Kastély Otthon parkjában 13 település 147 futója indult az 
eseményen. Négy futamon vehettek részt az indulók. 
Iskolánk több tanulója is indult a versenyen, a legtöbben valamilyen jó helyezéssel 
öregbítették városunk és iskolánk hírnevét.  
A 2,5 km-es szakaszon saját korosztályában 2. helyezett lett Kökény Martin és Ko-

vács Brigitta, valamint 3. Gudics Dorottya.  
Az 5 km-es távon 1. helyezést hozhatott el Vachal Krisztina , Bakó Lili és Dombai Ádám, 2. helye-
zett lett Zakar Mihály és Konka Tímea.  
A 10 km-es távot tőlünk csak Mihályi Richárd futotta le, és korosztályában 2. helyezést ért el. 
Mindannyiuk teljesítményére nagyon büszkék vagyunk, kitartásuk példaértékű. 

Csiga 

Az idei tanévben is újjáalakult a DÖK. Az év eleji alakuló ülésen 
az osztályok képviselői megválasztották a DÖK elnökét és alelnök-

ét , valamint elfogadták az éves munkatervet. Íme az új DÖK-testület: 
A diákönkormányzat tagjai a 2015/2016-os tanévben: 
5.a - Szurmai Noémi, Oláh Péter, Komáromi Gyula 
5.b - Patkó Fanni, Kaló László 
5.c - Samu Nóra, Dombai Ádám 
6.a - Konka Tímea, Bakó Lili, Kanalas Bianka 
6.b - Burai Vanessza, Zachar Dániel 
6.c - Battyáni Fanni, Valyon Tamás 
7.a - Varga Fanni, Molnár Dániel 
7.b - Tóth Kitti, Móra Mercédesz, Kenyeres Bernadett 
7.c - Vankó Gréta, Jurás Korina 
8.a - Makai Lea, Gerhát Gergő 
8.b - Lojek Nikolett, Varga Miranda 
8.c - Barta Dóra, Balogh Richárd, Vachal Krisztina 

A DÖK -elnöke: Barta Dóra 
Elnökhelyettese: Vachal Krisztina 
 
Szeptember-október hónap bővelkedett rendezvényekben, ezek közül a DÖK számára je-
lentős események a következők voltak: 

Őszi hulladékgyűjtés, megyei SZÍNTÉR Közösségi Évnyitó Fórumon való aktív részvétel 
az elnök és alelnök által, koszorúzás október 6-án, tisztaságellenőrzés, a halloween éjszaka 
pályázati plakátjainak elbírálása, tökbáli előkészületek, diákügyelet megszervezése és üze-
meltetése, a Házirend felülvizsgálata és javaslattétel módosításra. 

November is bővelkedik eseményekben, 6-án pénteken TÖKBÁLRA készülünk, ezt jöveti 
a HALLOWEEN ÉJ, majd a hónap végén adventhez közeledvén koszorút fogunk készíte-
ni.                  Dorr & Tina 

Megtalálod a 
helyes utat az 
útvesztőkben?
Először jut-
tasd el az 

olimpiai lán-
got a stadion-
ba, majd se-
gíts a mókus-
nak, hogy téli-
re begyűjthes-
se a makkokat! 
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Interjú Gintlné Nagy Melinda tanárn ővel 
- Mikor érkezett iskolánkba? 

- 2013 tavaszán voltam itt egy pár hónapot helyettesítő tanárként, utána a következő tanév szep-
temberében kezdtem el itt dolgozni, csak akkor nagyon rövid időt sikerült itt töltenem. 
- Milyen tantárgyakat tanít? 
- Matematikát és médiát, illetve a felsős napközisek is találkozhatnak velem hetente egyszer. Egyébként mate-
matika-könyvtár szakos tanár vagyok. 
- Van-e kedvenc tanulócsoportja? 
- Minden csoportnak megvan a maga szépsége és kihívása, de természetesen mindenkinek van szerintem 
olyan, aki közelebb áll a szívéhez.  
- Korábban már tanított nálunk, mi az oka, hogy egy pár évet mégis kihagyott? 
- Akkor kiderült, hogy két kisbabám fog érkezni, ezért akkor abba kellett 
hagynom a tanítást. Minden időmet rájuk szenteltem. 
- Mennyi idősek a gyermekei? 
- Van egy 6 éves lányom, és a két kicsi pedig másfél éves. 
- Nem volt rossz érzés visszatérni tőlük a munka világába? 
- Rossz érzés nem volt, de nehéz volt a mindennapi tempót felvenni. 
- Hogy érzi, hogyan fogadták a tanulók, illetve a nevelőtestület? 
- Remélem, hogy sikerül beilleszkednem és a tanulók is elfogadnak. Bízom 
benne, hogy sikerül tartalmasan együtt dolgozni, a nevelőtestületet pedig már 
ismertem. 
- Van-e valami hobbija? Ha igen, akkor mi? 
- Szeretek koncertre és színházba járni. Szeretem a filmeket, köztük a magyar 
filmeket, és érdekel mindenféle kézműves dolog. 
Köszönöm a beszélgetést, további sikereket kívánok, kívánunk Önnek!            Fanny 

Interjú új tanulónkkal: Kolmanics Dórával 

- Melyik iskolából érkeztél hozzánk? 
- Az etyeki német nemzetiségű iskolából jöttem. 
- Miért döntöttél úgy, hogy ezt az iskolát választod? 
- Az interneten nézegettem a képeket, és nagyon megtetszett azok 
alapján az iskola. 
- Hogy érzed, jól döntöttél az iskolaválasztás terén? 
- Szerintem nagyon jó ez az iskola,és nagyon tetszik. Igen, jól. 
- Melyik osztályba jársz? 
- Az 5.c osztályba kerültem. 
- Van-e már kedvenc tantárgyad/tanárod? Ha igen mi/mik, ki/kik? 
- A természetismeret Bencsik Orsolya tanárnővel. 
- Milyen tanuló vagy nálunk, és milyen voltál a másik iskolában? 
- Itt jobban mennek a dolgok,a másik iskolában—úgy érzem—több 
volt a stressz. 
- Tetszik ez az osztály? Sikerült beilleszkedned? 
- Igen. 
- Hogy érzed magad ebben a közösségben? 
- Jól. 
- Vannak-e már barátaid? 
- Igen, vannak. Jó sokan. 
- Van-e hobbid? 
- Van, szeretek lovagolni, szóval a lovaglás. 

- Sportolsz-e valamit? Ha igen, mit? 
- Igen, a női focizok és lovagolok. 
Köszönöm, hogy válaszoltál az iskolaújság kérdéseire. Sok sikert kívánunk neked.         Corina 

Interjú Rimóczi László, grillázskészítő mesterrel 

Nekem nagyon tetszik a grillázskészítés, a családomban édesanyám foglalkozik ilyesmivel. Sok fogást 
ellestem már én is tőle. Az ország egyik ismert grillázskészítője, Rimóczi László. Tetszenek a munkái, 
így felkerestem az interneten keresztül, és megkértem, hogy adjon interjút az iskolaújságunk számá-
ra. A cikk elkészült, alább olvashatjátok. 



Vörösmarty Mihály Általános Iskola lapja 

Mi Írtuk, 2015. november          7. 

- Mióta készíti a grillázsokat? 
- 2009-ben kezdtem el, egy lajosmizsei néni Kasza Péterné (Kati néni) tanította az 
alapokat meg nekem, amiért a mai napig hálás vagyok neki. 
- Milyen versenyeken vett már részt eddig? Felsorolna néhányat? 
- Miután annyi bátorságot gyűjtöttem, hogy el merjek menni egy országos versenyre, 
addigra a technikáim kiforrottak lettek, sikerült is megnyernem, és még az első Ma-
gyar Fehér Asztal Lovagrend különdíját is elhoztam. Majd 3 évig folyamatosan 
versenyeztem, és szinte mindenhonnan aranyéremmel tértem haza. Ezután Luxembourgba a világbajnokságra 
is kijutottam, ahonnan egy bronzéremmel távoztam. 

- Miért szereti csinálni ezt a finom édességet? 
- Sosem voltam sportos alkat, de a kézügyességem elég jó volt. Így ebben találtam 
meg a siker lehetőségét, hogy szobrászkodhatok, alkothatok, és a művészi vénám is ki 
tud teljesedni. 
- Honnan jött az ihlet a grillázskészítéshez? 
- Igazából én szakács vagyok, és nem cukrász. A munkámmal ezt a csodálatos anyag-
ból készült alkotást tudtam összeegyeztetni, mert a grillázst a hét első felében elkészí-
tem, és a hétvégén már tudok menni főzni. Egyébként a grillázs minél tovább áll, an-
nál finomabb, nem romlik meg, mert a cukor tartósítja az ola-
jos magvakat, körbezárja, csak a párás levegőre kell vigyázni, 
mert azt nem szereti. Így minden munkám letakarom. 
- Milyen tulajdonságai vannak a grillázsnak? Hűtőben szabad 
tárolni, mint a többi süteményt? 

-Amikor a grillázs megjelent hazánkban, gyógyszer volt és nem csemege. Török papiros-
nak hívták: a torokfájás és a köhögés ellen használták a népi gyógyászatban.  
A tárolásáról pedig annyit, hogy nem szabad hűtőbe tenni, mert ott páratartalom van, ezt 
a torta felszívja, és így összeesik. 

Köszönöm az interjút, további sikereket kívánok, kívánunk Önnek.             *Rocky 

   A grillázsról  

 Szép történelme van Magyarországon a grillázs, azaz az égetett cukor ké-
szítésnek. Mátyás király asztalán láthatták először Beatrixszal kötött esküvőjén, és innen 

a hagyomány, hogy az esküvői asztalok méltó dísze a grillázs.  
Emellett azonban jótékony hatásai is vannak az édességnek. Mikor elterjedt Magyarországon, akkor még 

gyógyszernek használták, és nem az édességhiány csillapítására. Török papirosnak 
is hívták, mivel az égetett cukor nagyon jót tesz a torkunknak és a köhögést is csil-
lapítja. Így kiváló népi orvosság volt.  
Napjainkra a grillázskészítés szinte művészetté vált: szebbnél szebb grillázs alkotá-
sokat lehet látni az interneten is. 
A grillázskészítés alapja a cukor, emellett több olajos magféléből állítják elő, mint 
például: 

♦dió, 
♦napraforgó mag, 
♦mogyoró. 

Az előállított masszából igazi szépségeket gyárt például Rimóczi László szakács, aki tudásával már országos 
hírnévre is szert tett. Újszászon Pásztorné Ónodi Erika készít ilyesféle különlegességet. A 2015. május 17.-ei 
Grillázs Majálison és Vásáron, mely országos megmérettetés, hagyományos kategóriában a zsűri bronzérem-
mel díjazta művét. A tortát a mi iskolánk kapta meg, amelyet a nyári szünet előtt egy nappal Tóth-Urbán Erika 
tört össze, és mindannyian fogyaszthattunk belőle.            *Rocky 
 

Halloweeni babonák 

Az angolszász vidékeken számtalan hiedelem él halloween környékén. Ebből gyűj-
töttem össze párat. 
♦Ha halloweenkor tükörbe nézel, szellemeket láthatsz magad körül. 
♦Ha fekete macska megy át az ember előtt az úton, balszerencse éri. 
♦Ha pedig a macska visszafelé megy az úton, akkor az illető meg is halhat. 
♦Ha ugyanezeket egy fehér macska teszi, akkor az illetőnek szerencséje lesz. 
♦A babona szerint, ha valaki rálép ilyenkor egy repedésre az úton, akkor hasonlóképpen balszerencse éri,vagy a 
távoli vagy a közeli jövőben.            Lion 
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A mostani filmajánlóban olyan mozifilmeket adunk közre, melyek október
-november hónapban szerepelnek a mozik kínálatában. Kettőt közülük részletesen is 
bemutatunk. Ha van időtök, kedvetek, csaljátok el a barátaitokat moziba! 
 
A következőkben az őszi mozi filmeket szeretném a figyelmetekbe ajánlani! 

Hotel Transylvania II. 

A mozik hamarosan kiadják a Hotel Transylvania II-t. 
Ezt szeretném a figyelmetekbe ajánlani. 
Az animációs film rövid története: 
2012-ben már bekukkanthattunk Transylvaniába, Drakula féltve őrzött szálló-
jába. De a végén a főhősünk kicsit megenyhült, és feltárta az emberek előtt a 
hoteljét. A második részben egy új szereplőt is köszönthetünk, ez nem más, 
mint Dennis az unoka, aki félig ember, félig 
vámpír. A fiú szülei elutaznak, így Drakula 
összecsődíti a baráti társaságát. Frank, Murray, 
Wayne és Griffin sem maradhat ki, így a ször-
nyek úgy határoznak, hogy egy igazán komoly 

szörny-kiképzésnek teszik ki a kisfiút.  

De megjelenik a színen Drakula apja, Vlad is, aki nem nézi jó szemmel az em-
bereket, például akik a hotelbe laknak, sőt még az ükunokára sem tekint jó 
szemmel, mert nem tiszta vérű vámpírról van szó. Ha érdekel a történet folyta-
tása, irány a mozi!                   Guszty 

Libabőr 

Ne költözz olyan környékre, ahol horror író él. Zach elköveti ezt a 
hibát: az édesanyjával új városba költöznek, és még büszkék is rá, 
hogy a szomszéd házban a híres libabőr könyvsorozat írója, R. L. 
Stine él. Főhősünk összebarátkozik az író lányával, aki segít is neki 
bejutni a „nagy” ember dolgozószobájába. 
Nem is sejti, hogy Stine különleges módszerrel alkot: a fantáziadús, 
félelmetes könyvei valóságosak, és ő a lapok közé rejti a hátborzon-
gató szörnyeket, szellemeket. A srác véletlenül szabadon engedi a 
rémalakokat, és nem minden úgy sül el, ahogy azt tervezték. A gye-
rekeknek és az írónak össze kell fogniuk, hogy visszakergessék a 
szörnyeket oda, ahová valóak! Megküzdenek egy hatalmas kőszörny-
nyel, és vérszomjas kerti törpékkel is. Vajon sikerül elrendezniük 
mindent?  
Szerintem ez egy nagyon izgalmas és varázslatos történet, amit mu-
száj minél hamarabb megnézni! 
Ajánlom figyelmetekbe!      Grett 
 

  Szépség ápolási tippek házilag 
 Gondoltad volna, hogy otthon a kamrában ott lapul-

nak azok az alapanyagok, melyekkel arcbőröd, ajkad, hajad, körmeid új 
életre kelhetnek? Ha nem akarsz sok pénzt költeni drága kozmetikai termé-

kekre, olvasd el cikkünket! 
 

- Mentőexpedíció 
- Hercegnők éjszakája 
- Kötéltánc  
- Hotel Transylvania II. 
- Ételművész  
- Pán 
- Libabőr  

- Az utolsó boszorkányvadász  
- A kis herceg  
- James Bond: Spectre—A fantom visszatér  
- Éhezők viadala: A kiválasztott (2.rész)  
- Jem and the holograms  
- Tökmag és Gázolaj - Vakáció négy keréken  
- A szüfrazsett  
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Arcradír 
Miteszeres, pattanásos bőrre: 
2 evőkanál (rövidítése:ek.) kávézacc 
2 ek. víz  
2 ek. olívaolaj 
A hozzávalókat egy tálban jó alaposan keverd össze, majd a kezed segítségével dör-
zsöld az arcbőrödbe. A kávézacc tökéletesen leradírozza az elhalt hámréteget, az 
olívaolaj pedig tökéletesen táplálja az arcbőrt. Hagyd rajta 10-20 percig, majd lan-
gyos vízzel alaposan öblítsd le. 

Ajakradír 
Cserepes szájra: 
1 teáskanál (rövidítése: tk.) cukor 
2 tk. méz/olívaolaj 
A cukrot a mézzel vagy olívaolajjal összekeverjük, és az ujjunkkal feljuttatjuk a 
szánkra, majd alaposan elkezdjük vele radírozni. 5 percre hagyd rajta. A cukor lera-
dírozza, még a méz táplálja az ajkakat. 

Hajpakolás 
Fénytelen, töredezett hajra 
1 db tojás sárgája 
2 ek. olívaolaj 
1 ek. méz 
A tojás sárgáját az olívaolajjal és a mézzel egy villa segítségével jó alaposan keverd 
össze! Majd vidd föl a hajvégekre kontyold föl a hajadat! A jobb hatás érdekében 
húzz egy zuhanysapkát a fejedre, mivel a melegben jobban érvényesül a pakolás. 2-3 
óra elteltével moss alaposan hajat! 

Körömfehérítés 
Sárgás körmökre 
1 tk. szódabikarbóna  
1 tk. víz 
A hozzávalókat keverd össze, majd egy fogkefe segítségével kezd el kefélni vele a kör-
möd! Mosd le, gyönyörűen kifehéríti a körmöd. 

Fogfehérítés 
Sárgás, elszíneződött fogakra 
1 db banánhéj 
A banánhéj sok magnéziumot és mangánt tartalmaz, ezért képes fehéríteni a fogat. Belső 

felével kezd el dörzsölni a fogaidat. Egy héten több alkalommal is megteheted. Az eredmény magáért beszél.  

Arcpakolás 
Zsíros arcbőrre 
1 db tojásfehérje 
½ ek. víz 
½ tk. pirospaprika 
Verj fel egy tojásfehérjét, és adj hozzá fél evőkanál vizet és fél teáskanál pirospapri-
kát! Vidd fel az arcodra a kezed segítségével, hagyd hatni tíz percig! Végül langyos 
vízzel öblítsd le!             Ett                   

    Szalay Ricsi 

Az elmúlt egy év elegendő volt arra, hogy egy 
átlagos 19 éves srác szinte a semmiből váljon híressé, ismertté. Így történt 
ez Szalay Ricsivel is, aki Szabyest Kártyavár című zenéjének videó klipjében szere-
pelt. Ricsi eredeti neve egyébként Sos Richard Tibor és 1996 október 7.-én született. 
Közkedveltségét annak köszönheti, hogy megtestesíti a mai lányok férfi ideálját. Egyre 
több követője lett a Facebook-on, Instagrammon és az Ask.fm-en, így vált az egyik nap-
ról a másikra közszereplővé. Youtube elnevezésű videómegosztó csatornán egy saját 
csatornát hozott létre, melyen a rajongók által beküldött kérdésekre válaszol. 
Hobbija a testépítés, görkorcsolyázás, a gördeszkázás, rollerezés és szívesen közlekedik 
segway segítségével. 
Szerintem helyes fiú, aki gyorsan a lányok kedvencéjé válhat.           Lea 
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  Csiga top 10-es listája 

Ezek az én mostani kedvenc zenéim. Párat Ti is biztosan ismertek közü-
lük. Jó zenehallgatást!  

1. Selena Gomez - Same Old Love 
2. Selena Gomez – Me & The Rhythm 
3. Calvin Harris & Disciples - How De-
ep Is Your Love 
4. Hailee Steinfeld - Love Myself 
5. One Direction - Drag Me Down 
6. Justin Bieber - What Do You Mean 

7. Robin Schulz - Sugar (feat. 
Francesco Yates) 
8. The Weeknd - Can’t Feel My 
Face 
9. Demi Lovato - Cool For The 
Summer 
10. Wellhello - Gyere és táncolj  Csiga 

Nyalánkságok az őszi idényből 
Bundás alma 
 
Hozzávalók: 
♦ 5-6 db alma 
♦ 1-2 tojás 
♦ 2 dl tej 
♦ liszt 
♦ 1 kiskanál cukor 
♦ kevés só 
♦ vanília aroma 
 
Elkészítés: 

A tészta hozzávalóiból sűrű palacsintatésztát készítünk. Az almát meghámozzuk és 1-1,5 cm vastag karikákra 
vágjuk. Eltávolítjuk a magházát, majd lisztbe forgatjuk. A lisztezett almaszeleteket belemártjuk a sűrű pala-
csintatésztába, és olajban kisütjük mindkét oldalát. Az alma vastagságától függően 5-8 perc alatt megsülnek, 
majd kiszedjük egy szalvétára, hogy a felesleges olajat leitassuk. Tálaláskor fahéjas cukorral meghintjük. 

Sütőtökös golyó 

♦ 50 dkg sütőtök 
♦ 20 dkg háztartási keksz (darált) 
♦ 10 dkg porcukor 
♦ 15 dkg dió (darált) 
♦ 1 evőkanál lekvár/dzsem 
♦ 5 dkg kókuszreszelék 

Elkészítés: 

A tököt megsütjük, lepürésítjük. A kókuszreszelék kivételével összegyúrjuk az összes többi hozzávalóval, go-
lyókat formázunk, és meghempergetjük kókuszreszelékben.  
Minden kedves olvasónak jó sütögetést és falatozást kívánok.        Ett 

A sütéshez: 
♦ olaj 
 
A szóráshoz: 
♦ őrölt fahéj 
♦ porcukor 

Színezd ki a halloween figurákat! 



Vörösmarty Mihály Általános Iskola lapja 

Mi Írtuk, 2015. november          11. 

 Az idei tanév első lapszámában olyan vicceket 
szedtünk egy csokorba, melyek az iskolakezdéshez 
kapcsolódnak. Jó szórakozást kívánunk hozzájuk!  
 

- Miért sírsz, Pistike? 
- Mert a tanító bácsi intőt és verést ígért a 
testvéremnek, amiért az egy békát dugott a 

táskájába. 
- És ez neked miért fáj? 
- Mert ikrek vagyunk, és a 
tesóm már hazament. 

- Anyu! Nagyon fáj a tor-
kom, meg a hasam is! 

- Ó, te szegény! Miből is írtok ma dolgozatot? 

Irodalom órán: 
- Pistike, neked ki a kedvenc íród? 

- A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem 
jövök iskolába. 

- Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az oka? 
- Tanár úr, a közlekedési táblák! 
- Na, ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka egy 
tábla? 
- Úgy, hogy ki volt rá írva: "Vigyázat, is-
kola! Lassítson!" 

Matematika tanár a gyerekhez: 
- Pistike, mennyi 2000+3650? 
- 6000. 
- Ki tanította neked ezt a butaságot? 
- Az apukám. 
- És mi a te apukád? 
- Pincér. 

Corina 

Alsó tagozatos 
olvasóink fi-

gyelmébe ajánl-
juk.  

Segíts a boszi-
nak eljutni az 
üsthöz, majd a 

kisegérnek, 
hogy átfurva 

magát a tökön, 
összegyűjthesse 
a tökmagokat! 
Csak ügyesen! 

A vérszívó  
           denevér 

Ha úgy gondoltad eddig, hogy „vámpírok” nem léteznek, akkor cikkünk gyorsan ráébreszt 
majd, hogy bizony mégis csak vannak. Szerencsére azonban nem nálunk élnek, hanem… 

A vérszopó denevérek Dél-Amerika állatai . E denevérfajok megtalálhatók 
Mexikótól Argentínáig. Ahogy nevük is mutatja vérszívásra specializálód-
tak. Ők az egyetlenek a világon, akik kizárólag vérrel táplálkoznak.  
Hallásuk annyira kifinomult, hogy különbséget tudnak tenni áldozataik 
lélegzetvételének hangja közt, és ezt a tudásukat a táplálék megszerzésé-
ben kamatoztatják is. 
A vérszívó denevér azonban nem a levegőből támad. Az áldozatától távol 
ereszkedik alá, és a földön kúszva közelíti meg a kiszemelt egyedet. Mivel 
a vér elfogyasztása nem igényel erős rágófogakat, a denevérfajok közül a vérszívó denevérnek van a legkeve-
sebb foga, pontosan 20 darab. Ezekkel csak a sebet tárja föl, majd teletömi bendőjét, és ahogyan jött: a földön 
mászva távozik. Hallásuk kifinomultsága miatt éjszakánként ugyanahhoz a prédához találnak vissza, így bizto-
sítva, hogy ne maradjanak éhen .  

Dia 
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A tanév első rejtvényé-
nek meghatározásai a 

halloween témaköréhez 
kapcsolódnak. Jó fejtö-

rést hozzá! 

A meghatáro-
zások a követ-

kezők: 

Mostani szókeresőnkben olyan szavakat rejtet-
tünk el, melyek az ősz és a halloween témakör-
éhez tartoznak. Megtalálod őket?  
Ha megvannak, a kimaradó betűkből egy mon-
dat állítható össze. Melyik? 

Íme a keresendő szavak: 

Tök, töklámpás, fekete macska, csontváz, pók, 
denevér, vámpír, koporsó, szellem, kísértet, 
múmia, boszorka, vér, jelmez, telihold, kopo-
nya, zombi 
 
A megtalált mondat: 
 _____________________________________ 

 

1. Boszorkány hűséges követője: fekete…      

2. Őszi zöldségféle, belseje sülve narancssárga színű.    

3. Élő halott más szóval.         

4. Láthatatlan kísértetek.         

5. Tökből készült világító eszköz.       

6. Seprűvel közlekedő vasorrú bába.       

7. Fáraók bebalzsamozott teste.        

8. A jók a mennybe, a rosszak ide jutnak haláluk után.    

9. Spider magyarul.         

10. Testünket szilárdító váz.        

11. Halloweenkor az angol és amerikai gyerekek a cukor mellett ezt kapják. 

                    

                     

                   

                     

                    

                        

                   

                   

                 

                      

                   

I T T T K V V É R A N A 

H D Ö T Ö T Á A L L O W 

F E K E T E M A C S K A 

J N L T E L P K S Z O Z 

E E Á R E I Í R O E P O 

L V M É N H R O N L O M 

M É P S P O É Z T L N B 

E R Á Í Ó L J S V E Y I 

Z S S K K D Z O Á M A A 

K O P O R S Ó B Z K A ! 

A diákújságírók 

Ett 


