
Vörösmarty Mihály Általános Iskola lapja 

Mi Írtuk, 2016. március          1. 

2016.  
március 
3. szám 
100 Ft 

„Itt a farsang, áll a bál…” – A felsős diákok farsangi mulatsága 

A felső tagozaton működő Diákönkormányzat feb-
ruár utolsó péntekjén rendezte meg hagyományos 
télbúcsúztató mulatságát: a FARSANGOT.  
Minden osztályközösség felkészült és derekasan 
helyt is állt: ötletesebbnél ötletesebb produkciókkal 
kápráztatta el a nyolctagú zsűrit. A zsűri az idén 
minden fellépő csapatot rangsorolt és díjazott, így 
bízunk benne, hogy minden közösség eredményes-
nek érezte magát a megmérettetésen.  
Az osztályok jelmezes bemutatójának eredménye a 
következőképp alakult: III. helyen végzett a 8.a osztály "9 fiú és 2 lány, avagy mégsem?" elnevezésű produkció-

ja, II. helyezett lett a 7.b osztály "Csimm-bumm cirkusz" című előadása. Az I. 
helyet pedig a 8.c osztály "Reklámőrültjei"  szerezték meg, jutalmuk egy óriási 
torta volt. Az egyéni jelmezesek közül kiemelkedően szép volt Kolmanics Dóra 
Páva elnevezésű jelmeze, valamint Zachar Dániel Lovas cowboy fantázianevű 
öltözéke.  
A jelmezes produkciók után disz-
kó következett, amelyet a mazso-
rettes lányok tánca, valamint a 
bálkirály-bálkirálynő választás 
eredményhirdetése szakított csak 
félbe. Az idei tanév legszebb és 
legnépszerűbb nyolcadikos leány-
zója Vachal Krisztina lett, a fiúk 
közül a leghelyesebb címet 

Dalmadi Dávid 8.a osztályos tanuló érdemelte ki.  
A helyszínen büfé üzemelt, melyet a 8.b osztályosok üzemeltettek. 
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte, és kimulatta magát ezen a péntek délutánon. Köszönjük a zsűri, a felké-
szítő nevelők, valamint a Szülői Munkaközösség munkáját.            Szilvike néni  
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Nőnaphoz közeledvén 

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésé-
nek napja, amelyet 1917 óta minden év március 8-án tartanak.  
Az első március 8-hoz kötődő esemény 1857-ben történt, amikor ezen 
a napon emberibb munkafeltételeket és magasabb fizetést követeltek a 
munkásnők New York utcáin.  
1909-ben az Egyesült Államokban tartották meg az első nemzeti nőna-
pot. Majd 1911-től már Ausztriában, Dániában, Svájcban és Németor-
szágban is ünnepelték ezt a jeles napot. 
Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott, 
amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. 1914-
ben már országszerte rendezvényeket szerveztek. Később a nőnap ün-
neplése szinte kötelezővé vált.  

Nálunk a rendszerváltás után a nőnap elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette a virág– és bon-
bonajándékozás lett a hagyomány. Mi is szeretettel és tisztelettel köszöntjük hölgyolvasóinkat, nekik kedveske-
dik az alábbi idézet.              Lion 

 

„A férfi gondja, s öröme a nő, 
Mindkettő egyre csak nő. 

Míg rá nem jön, 
A kettő egyre megy, 

Férfi és nő, ugyanis egy. 
 
 

Húsvét 
A húsvétot a legnagyobb keresztény ünnepnek tartják. A húsvét ünnep neve különböző nyelveken másképp 
hangzik. Közös eredete héber nyelven szól: a pészah. (jelentése: kikerülés, elkerülés). A Biblia szerint pénteken 
keresztre feszítették Jézust, majd az azt követő harmadik napon vasárnap, feltámadt. 
Kínok közti halálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltá-
madásával győzelmet aratott a halál felett. 

A valláson kívül a tavasz eljövetelének ünnepe is, amit márciusban vagy 
áprilisban tartanak. 

Jelképei: 
♣ Barka: Virágának a népi gyógyászatban jelentős szerepe volt. Úgy 
tartották, ha a tűzhelybe dobják, megvédi a házat a bajtól, lenyelve pedig 
a torokfájást mulasztja.  

♣ Bárány: A tisztaság és az ártatlanság jelképe. A Bibliában fontos szere-
pe van. 

♣ Nyúl: Ez a különleges állat, hozzánk és más országokba is német köz-
vetítéssel került, de az 
ünnephez való kötődé-
se nem ismert. 
Még az is megeshet, 
hogy csak egy fordítási 
hiba miatt hozza a nyu-
szi a tojást hozzánk. 

♣ Tojás: Az újjászüle-
tés és a termékenység 

jelképe. Fontos szerepet tölt be a húsvéti ételekben. De a tojás 
díszítés és festés hagyománya is gyakori a mai napig. 

Fanny 



Vörösmarty Mihály Általános Iskola lapja 

Mi Írtuk, 2016. március          3. 

A Magyar Kultúra Napja 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én Kölcsey 
Ferenc Himnusz című költeményének 1823-mas elkészülésére.  
A nap megrendezésének ötlete Fasang Árpád zongoraművészhez 
fűződik, aki 1985-ben vetette ezt fel először. Végül a nap tényleges 
megünneplésére a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988-ban 
felhívást tett közzé, és 1989 januárjában ők szervezték meg az első 
évfordulós rendezvénysorozatot. Azóta évente ünneplik meg ezt a 
napot.  
Az emléknapon országszerte számos kulturális rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar 
kultúrával, az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat.  
A Himnuszt 1844-ben zenésítette meg Erkel Ferenc. A költemény műfaja óda, azon belül himnusz. A műben  a 
romantika ismertetőjegyei figyelhetőek meg. Felépítését tekintve keretes szerkezetű, ugyanis az utolsó versszak 
némi változtatással megismétli az első versszakot.          Lion 

 
Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 

Iskolánk ebben az évben is csatlakozott a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából megrendezésre kerülő "Együtt szaval a nemzet" elneve-
zésű rendezvényhez. 
Különleges és egyedülálló alkalma ez az évnek, mikor egy neves 
színész, Jordán Tamás vezényletével az ország számos iskolájának 
tanulói egyszerre szavalják nemzeti kultúránk gyöngyszemeit. 
Az idei tanévben, január 22-én a Himnusz, a Nemzeti dal, valamint a 
Szülőföldem szép határa című költemények hangzottak fel a mi di-
ákjaink szájából is. A felkészülés természetesen már egy héttel ko-
rábban megkezdődött a 7-8. évfolyamon, hisz nem egyszerű szépen 

tagolva, közösen verset mondani. Diákjaink derekasan helyt álltak, büszkék vagyunk rájuk! 
A rendezvényről, a közös szavalatról készült felvételt megtekinthetik az alábbi linken: https://youtube.com/
watch?v=h_rhznooCjM. Érdemes néhány percet áldozni rá.              Szilvike néni  

Író-olvasó találkozó Lakatos Lászlóval 

Január 22. más szempontból is rendhagyó nap volt iskolánk életé-
ben: a 7-8. évfolyamos tanulóink számára író-olvasó találkozót 
rendeztünk az iskolai könyvtárban.  
Lakatos Lászlót, a cigány származású költő-író tanárurat hívtuk 
meg intézményünkbe, hogy a már megjelent két kötetéből ossza 
meg velünk kedvenc verseit, prózai írásainak részleteit, és hogy a 
versírást kicsit közelebb hozza diákjainkhoz. 
Kellemes beszélgetés részesei lehettünk mindannyian, hiszen Lász-
ló nagyon közvetlen, nyitott módon mesélt életéről, pedagógusi 
munkájáról, és művészi törekvéseiről. 
A gyerekek bármennyit és bármit kérdezhettek tőle, őszintén vála-
szolt kérdéseikre. Sőt azt is megtudhattuk, hogyan születik egy-egy vers. A rendhagyó irodalom óra végén közös 
versírásra is sort kerítettünk: ötletes, kreatív gondolatokat tartalmazó versikék kerültek ki tanulóink tollából.  
A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel Molnár Péter, polgármester úr; Bartáné Katika, a Művelődési Ház 
vezetője; valamint nyugdíjas pedagógus kollégák.  
Tartalmas egy órát tölthetett el a közönség, Lászlónak pedig ezúton is sikereket kívánunk legújabb verses köteté-
hez.                       Szilvike néni  

A gyerekekkel közös versírás egyik eredménye az alábbi versike, amely Ézsiás Zsófia 7.a osztályos tanuló tollá-
ból keletkezett: 

„Finom boldogságnak ízletes zamata, 
vonzalom percei szívemben maradtak. 

Csillagot hozok le néked, csak szólj hozzám, 
Aphrodité kártyáját kezembe fognám. 
Veled egy társaságban lenni öröm, 

a sajt holdat, mert megcsalt, összetöröm.” 
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Interjú Dóka Henivel 

Az idei tanévben is megkérdeztük nyolcadikos tanulóinkat, hogy hogyan élték meg a középiskolai fel-
vételi vizsgát, mennyit és hogyan készültek rá. Bízunk benne, hogy a tapasztalatuk sokat segít a leendő 
8. évfolyamnak! 

☻ Mikor és hol írtátok az idei felvételit? 
- 2016. január 16-án Újszászon írtuk meg. 
☻ Mennyi időt fordítottál a felkészülésre? 
- Hetente eljártam a Verseghy Ferenc Gimnáziumba felvételi előkészítőre, és az 
iskolában, meg otthon is gyakoroltam. 
☻ Mennyi ideig tartott a matek és magyar feladatlap megírása? 
- Külön-külön 45 percet vett igénybe. 
☻ Melyiket tartottad nehezebbnek? 
- A matek feladatlapot. 
☻ Melyik volt a legnehezebb feladat magyarból és matekból? 
- Magyarból a tompa szó magas hangrendűvé átalakítása, matekból pedig az utolsó 
feladat másodfokú egyenletmegoldása. 
☻ Milyen középiskolába készülsz? 
- Először a Varga Katalin Gimnáziumba a négy éves általános szakot, másodjára pedig a Verseghy Ferenc Gim-
názium társadalomtudomány szakát jelöltem meg. 
☻ Szerinted elegendő lesz-e a pontszámod? 
- Az idei átlaghoz képest szerintem jót írtam, és remélem, elegendő lesz. 
☻ Mit javasolnál a 7.-eseknek, hogyan készüljenek rá? 
- Mindenféleképpen fordítsanak elegendő időt a gyakorlásra, és járjanak el külön órákra! Nézzék meg a korábbi 
évek feladat lapjait! Ne izguljanak, egy dolgozatként tekintsenek az egészre. 
☻ Hány pontod lett? 
- Matekból 32, magyarból 37, összesen 69. 
Köszönjük és sok sikert kívánunk neked!                  Corina 

 

Interjú Lévai Dorinával  

☻ Mikor és hol írtátok az idei felvételit? 
- Az Újszászi gimnáziumban írtuk a felvételit, január 16.-án szombat reggel. 
☻ Mennyi időt fordítottál a felkészülésre? 
- Minden héten gyakoroltam magyarból és matekból is. 

☻ Mennyi ideig tartott a matek és magyar feladatlap megírása? 
- Mind a kettő 45 percet vett igénybe. 
☻ Melyiket tartottad nehezebbnek? 
- A matekot nehezebbnek tartom, de a magyar sem volt egyszerű. 
☻ Melyik feladat volt a legnehezebb magyarból és matekból? 
- Matekból az utolsó, 10. feladat volt a legnehezebb. Magyarból különösebben nem volt olyan feladat a számom-
ra, amely gondot okozott volna. 
☻ Milyen középiskolába készülsz? 
- A szolnoki Varga Katalin Gimnázium általános szakára készülök, de megjelöltem a Verseghy Ferenc Gimnázi-
um társadalomtudomány szakát is.  
☻ Szerinted elegendő lesz-e a pontszámod? 
- Sajnálatos módon nem sikerült jól a felvételim, de remélem elegendő lesz valamelyik iskolába. 
☻ Mit javasolnál a 7.-eseknek, hogyan készüljenek rá? 
- Minél többet gyakorolnak időre, annál jobban berögzül. De ne izguljanak, mert akkor nem fog sikerülni. 
Köszönjük, további sikereket kívánunk neked!                  Corina 

Sepak takraw - Interjú a sportágról Takács Zoltán segítségével 

A lábtoll mellett Újszászon közkedvelt sport a sepak takraw, bár kevesen ismerik, 
ezért úgy döntöttünk, hogy egy interjú segítségével mutatjuk be ezt a sportágat. 
Interjú alanyunk: Takács Zoltán volt. 
☻ Mióta űzöd ezt a sportágat? 
- 11 éves koromban kezdtem el lábtollazni, a sepak takraw-val pedig 2008-ban ismerked-
tem meg, a többi lábtoll-labdás sporttársammal együtt. 2010-ben sajnos 5 évre abbahagy-
tam mindkét sportágat, de 2015-ben újra cipőt húztam, és azóta, ha időm engedi, ott va-
gyok a pályán. 
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☻ Honnan származik a sepak takraw? 
- A sepak takraw is ázsiai sportág, úgymint a lábtoll-labda, nagyon sok közös vonás van a két sportágban. Igazá-
ból csak a labdák formája más, és néhány szabály a játék során. 
☻ Bemutatnád pár szóban ezt a sportot a szabályaival együtt? 
- A versenypálya 11,88 méter hosszú és 6,1 méter széles, gyakorlatilag tollaslabda méretű pálya, ahol vannak 
határvonalak és korlátozó vonalak is. A pálya közepén 7 méter hosszú és 76 centiméter széles háló feszül, ami-
nek a magassága 160 centiméter. Egy csapatban 3 játékos szerepel; a cél, hogy az ellenfél térfeléről a labda ne 
jusson vissza. Egy mérkőzés 21 pontig tart, és két nyert játszmáig. A csapatnak összesen 3 érintése van, a har-
madik érintésre a labdának az ellenfél térfelére kell jutnia. A kéz és a kar kivételével minden testrésszel lehet 
érinteni a labdát. 
☻ Milyen eszközök szükségesek ehhez a sporthoz? 
- A labda keménysége miatt ebben a sportágban is van külön erre a célra keményített teremcipő, ami a játékosok 
bokáját is védi, de egy egyszerű teremcipőben is lehet játszani, és elengedhetetlen egy rövidnadrág, egy póló és 
persze maga a labda. 
☻ Szoktak ilyen versenyt szervezni Európában is? 
- Rendeznek versenyeket Európán belül is, de főképp az ázsiai országokban van nagy múltja a sportágnak, saj-
nos nagyon kevesen ismerik a sportot, ezért inkább ott fordítanak, rá figyelmet ahonnan származik a sportág. 

☻ Kinek ajánlod ezt a sportágat? 
- Bátran ajánlom minden sportolni vágyó fiatalnak, 
érdemes kipróbálni, de ha a két nem között kellene 
választanom inkább a férfiak játsszák a labda kemény-
sége miatt, viszont ismerek és játszom is bátor és ügyes 
hölgyekkel is. 
☻ Nemzetközi versenyekről tudsz? 
- Igen, részt vettünk már mi is nemzetközi versenye-
ken, Európán belül Svájcban volt szerencsék elindulni, 
de voltak játékosok, akik Malajziában is jártak. 
☻ Ismersz olyan játékost, aki Európában a legjobbak 
közé tartozik? 
- Én úgy gondolom, hogy az újszászi lábtoll-labdázók 
kifejezetten ügyesek és tehetségesek ebben a sportban 
is, köszönhetően a sok hasonló mozdulatnak és persze 
a lehetőségeknek is. 
☻ Mely testrészeket dolgoztatja meg a legjobban ez a 

sport? 
- A sepak-takraw az egész testet átmozgatja, mivel főként lábbal játsszuk a legnagyobb terhelés ezt a testrészt 
éri, de bátran kijelenthetem, hogy egy izgalmas játék után minden testrészünk egyformán és kellemesen elfárad. 
☻ Van valamilyen sporthoz kapcsolódó hobbid? 
- A sepak takraw mellett imádok lábtollazni, futni, nagyon sokat verseny kerékpározok, de fallabdázni is nagyon 
szeretek. 
☻ Mit csinálsz szívesen a sport mellett szabadidődben? 
- Szabadidőmben legszívesebben alszom, próbálok minél több időt a családommal tölteni és a barátaimmal, ezt 
persze a munkám határozza meg, de próbálom úgy intézni, hogy mindenre maradjon időm.  
Köszönöm az interjút, további sikereket kívánok neked!        Dorr 
 

A nyúl gondozása 
Húsvéthoz közeledvén sokunknak eszébe jut, hogy milyen jó is volna 
kapni egy kis nyuszit. De vajon tudjuk-e, hogyan kell egy ilyen kisállattal bánni? Próbál-
tunk összegyűjteni ehhez néhány tippet! 

Ha már az otthonodban van a kis jövevény, időnként ellenőrizni kell a 
karmait, és ha túlnőttek, le kell vágni. A növekedés folyamán oda kell 
figyelni a metszőfogaira is, amelyek szintén könnyen túlnőnek, ha az állat 
nem kap elég rágcsálnivalót vagy ha növekedéskor az alsó és a felső állka-
pocs nem egyformán nő. Amennyiben ez előfordul, fel kell keresni egy 
állatorvost, aki visszavágja a fogakat. Néha nem árt átkefélni a nyuszi 
bundáját, főleg vedléskor, illetve a hosszúszőrűeket gyakrabban is, így 
ápolt és selymes lesz a szőre. És óvni kell a szúnyogoktól, legyektől, ame-
lyektől betegséget kaphat.                Dia 
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MesterMC 

A MesterMC egy a Minecrafthoz hasonló pc játék. Különlegessége, hogy egy kockákból épült világban játszódik. 
2011 decemberében kezdte pályafutását, mikor is két barát úgy gondolta, készít egy szervert. Az első 1-2 évben 
kevesen fordultak meg a kliensen, de aztán egyre többen találtak rá. Mára már az ország nagy része ismeri, vagy 
legalább is hallott már róla. Tulaja Pankix. Elsőre nem tűnhet túl csábítónak a játék, ugyanis grafikája kezdetle-
ges, és az alap zenéje egy idő után szinte kibírhatatlan. Mégis, ha játszunk vele egy kicsit, nagyon meg lehet ked-
velni. Összesen 31 többjátékos szerver várja a játékosokat, ezek közül legnépszerűbbek a Survival, Skypvp, Krea-
tív, Skywar, BedWars, és az úgynevezett MiniGame szerverek, valamint egy új játék, az Útvesztő is egyre kedvel-
tebb. A Survival szervereken emberünkkel élhetjük a mindennapi életet, vehetünk egy telket, azon építkezhetünk, 
és eközben különböző mérföldköveket kell teljesítenünk. A Skypvp szervereken meg kell ölni más játékosokat, 
levegőben lévő szigeteken. A Kreatív szervereken szintén kapunk egy telket, de itt minden ingyen van, és van 

ahol még repülhetünk is, semmi sem szab határokat kreati-
vitásunknak. A Skywar szervereken egy kis szigeten, kez-
dő felszereléssel kell egyre több feladatot véghez vinni. A 
Bedwars szerver lényege, hogy van 3 vagy 4 csapat, min-
denkinek van egy ágya, amit az ellenségnek el kell törnie, 
és ezután pedig meg kell ölni a játékosokat. A nyertes csa-
pat 5-100 Bányászérmét (BÉ-t) kap. Az Útvesztő szerver a 
film alapján készült. Itt viszont 4 csapat van, mindnek egy 

királya. A cél az ellenséges csapat királyát, majd a csapattagokat megölni. A MesterMC hivatalos oldala www-
.mestermc.hu, ahol a bányaközpontra kattintva beléphetünk fiókunkba. Itt lehetőségünk van beállítani ”skint”, 
ami a játékosunk kinézete. Megnézhetjük mennyi Bányászérménk van, amiből vehetünk rangot, névelőtagot, és 
saját karakteroldalt. Jó játékot hozzá!          Csiga 

 
Humoros locsolóversek 

Humoros locsolóverseket szedtünk 
egy csokorba, ha már így közeleg az 
ünnep. Ötlet meríthető belőle, bár a 
komolyabb versikékkel nagyobb siker 
aratható a lányoknál! 

„Húsvét másodnapján mi jutott eszembe, egy üveg 
rózsavizet tettem a zsebembe. 
Elindultam véle piros tojást szedni, engedelmet kérek, 
szabad-e locsolni?” 

„Úgy meglocsolnálak én, de sajnos rossz hírt hoztam! 
Nincs kölnim, mert vasárnap van, és zárva volt a 
Rossmann!” 
 

„KÉK erdőben jártam, ZÖLD ibolyát láttam. Szemé-
szetre holnap mennék, de most még azért locsolkod-
nék.” 

„Zöld a moha, zöld a páfrány, meglocsollak házisár-
kány.” 
 
„Ha Chuck Norrisnál húsvét lenne, a nők élete véget 
érne. 
Nem azért, mert azt akarja, csak túl erős a villám karja! 
De bennem azért megbízhatsz, forgó rúgást nem kap-
hatsz. 
Nem vagyok én olyan kemény, locsolásra van e re-
mény?”            Lea 

A Garfield nevű macska sokak kedvence, egyik újságírótársunkat is megih- lette, és 
az ő mintájára megalkotta saját képregényhős macskáját, Lucifert. Lucifer 
hasonlóan falánk, mint Garfield, de igazi ínyenc, a ropit csak sósan szereti! Vajon mi 
történik, ha olyan rágcsálnivalót kap, amely sótlan. Megtudhatod, a képregényből!        Lion 
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Yem Ricsi 

Yem Ricsi-t az ask.fm oldalon találhatja meg mindenki. Ott vált ismerté a most 17 
éves fiú. Gyakran láthatunk a barátnőjéről, Szabó Fanniról és öccséről, Kristófról ké-
peket, videókat. 
Sűrűn hangoztatja, hogy mennyire szereti a barátnőjét, sok posztja szól róla. De Kris-
tóf sem lóg ki a sorból. 
Személyisége sok ember számára szimpatikus, ezt jól mutatja lájkjainak magas száma 
is. Sokszor megnyílik a követői előtt, ám ez különböző véleményt hagy maga után. 
Kedvenc idézete, amelyet a bemutatkozásában találunk: „A boldogság egy titka talán 
az, hogy nem hánytorgatjuk fel a múltat.” 

Fanny 

Bánki Benjámin – a 2015-ös év embere 

Beni 16 éves. Négy éve ír verseket és egy éve slameket. Sok versenyen vett 
részt, amelyeket meg is nyert. 2015-ben megválasztották Baranya megyében az 
év emberének. Minden tantárgyban otthon érzi magát. Az általános iskolában 
több sikeres verseny mellett a Zrínyi Ilona matematika versenyen csapatban 
megyei első helyezést ért el.  
Később figyelme a magyar nyelv és irodalom, valamint a művészetek irányába 
terelődött. A szavalóversenyek sem maradhattak ki, így állandó szereplő volt 
ott is. 12 éves korától, már saját verseket is írt, több önálló esttel rendelkezik, 
és vendégként számos eseményen vett részt.  

A gyerekek körében az egyre híresebbé váló 
slam poetry műfajban írt, és előadott verseivel 
országos ismertségre tett szert. Klubokban, rendezvényeken több százan hallgat-
ják előadásait. Legelismertebb műve egy vers, amivel elnyerte a Ki Mit Tube? - 
Youtube-os vetélkedőt. Ebben a migráció problémáival foglalkozott. Ötletadója 
volt: Kosztolányi Dezső, Weöres Sándor, Karinthy Frigyes.  
A 2014-es évben a Szép Magyar Beszéd országos verseny Kazinczy Aranyjelvé-
nyese lett, és még ebben az évben megnyerte a Jászai Ilona megyei szavalóver-
senyt. Pécs polgármestere, Páva Zsolt kiemelkedő tanulmányi- és versenyeredmé-
nyeiért kitüntette. 
Szerintünk nagyon sok fiatal példaképe lehet, legyünk büszkék rá!  

*Rocky és Grett 

Saul fia – Az Oscar-díjas magyar film 
Nemes Jeles László 1977. február 18-án született magyar filmrendező, forgatókönyvíró. Első nagy játékfilmje: a 
Saul fia, amely hatalmas sikerrel robbant be a tavalyi év végén a köztudatba. 

A Saul fia című filmdrámát 2015 őszén mutatták be a magyar mozik Ne-
mes Jeles László rendezésében. Az alkotás meghívást kapott a 2015-ös 
cannes-i filmfesztivál hivatalos válogatására, ahol elnyerte a fesztivál 
nagydíját. 
A 73. Golden Globe Gála díjkiosztó ren-
dezvényén pedig első magyar alkotásként 
nyerte meg a legjobb idegen nyelvű film-
nek járó díjat. 
Szurkolhattunk, hiszen az idei Oscar-gálán 
ott volt a legjobb idegen nyelvű film kate-

góriában a versengők között, és meg is nyerte a rangos kitüntetést.  
A film története alap-
ján (holokauszt) nem gyerekeknek készült, viszont elért 
eredményei miatt mégis említést érdemel az iskolaújság 
hasábjain is.       Dorr 

Színezd ki a ko-
kárdát, a huszáro-
kat és az ágyút! 



Vörösmarty Mihály Általános Iskola lapja 

Mi Írtuk, 2016. március          8. 

Romantikus filmek 
Valentin nap alkalmából olyan filmeket szedtünk egy csokorba, melyek középpontjá-

ban, a szerelem, a romantika áll. Íme néhány: 

Titanic 
Belfastban elkezdik építeni azt a gőzhajót, ami hosszabb, mint a korabeli New York legmagasabb felhőkarcoló-
ja. A Titanic 1912. április 10-én elhagyta Southampton kikötőjét New York felé hajózva. Az óceánjáró sok fi-

gyelmeztető jelzést kapott más hajóktól, hogy egy jéghegy felé ha-
lad, de figyelmen kívül hagyta, így április 14-én este 11 órakor neki 
ütköztek, és hajnali fél háromkor már az Atlanti-óceán fenekén pi-
hent. 
Erről szól ez a mozisiker, ami lázban tartotta évekkel ezelőtt a kö-
zönséget. Az egyik legromantikusabb filmnek tartják, hisz egy gaz-
dag lány és egy szegény fiú szerelmének romantikus történetét mu-
tatja be. 
A luxushajó roncsainak keresésével indul, illetve végződik a film, 
valamint az egyik túlélő visszaemlékezésével. Rose az akkor 101 
éves néni a Titanicon való utazás idején 17 éves lány volt. Egy gaz-
dag örököshöz készülnek hozzáadni, első este a hajó farához rohan, 
hogy átmászva a korláton a jeges óceánba ugorhasson. De egy is-
meretlen fiú, akit Jacknek hívnak, visszarántja és képes rá, hogy a 
lány után ugorjon. Rose érzi, hogy ő nem lesz az örökös felesége, 
Jack pedig elfogadja a vőlegény köszönő-vacsora meghívását aznap 
estére. A film további részében kezdték jobban megismerni egy-
mást, de néhány rövid találkozás után tudták, hogy nem tudnak 
majd elválni egymástól. A katasztrófa bekövetkeztében is együtt 
voltak. Mikor elsüllyedt az óceánjáró Jack és Rose a tengerben vol-

tak, de a két szerelmes közül csak az egyikük, Rose élte túl a katasztrófát úgy, hogy Jack végig a segítségére 
volt.                        Guszty 

Megjött apuci 
Filmünk előzményeként: 
Sara és Dusty évekkel ezelőtt összeházasodtak és született két gyermekük. Évekig 
nagyon boldogan éltek, de aztán rájöttek, nem is olyan rózsás az a házas élet. 
Megkezdődtek a válóperek. 

A történet: 
Brad filmünk főszereplője, rádiós főnökként dolgo-
zik, aki nagyon szeretne újdonsült felesége két gye-
rekének nagyszerű nevelőapja lenni. De azzal nem 
számolt, hogy bármikor felbukkanhat a hiperlaza és 
szuperjófej vérszerinti apuka, Dusty. Így hát komoly 
versengésbe kezdenek a gyerekek szeretetéért. Ko-
sárlabda meccsre viszik őket, gördeszka pályát építenek az udvaron. Ki több, ki 
kevesebb sikerrel teszi ezt. Vajon melyik apa kapja meg a gyerekek kegyeit? Kide-
rül, ha megnézitek ezt a szupervicces és vidám filmet!             Grett 

- Papírvárosok 
- Én és a hercegem 1.-3. 
- Sissi 1.-3. 
- Titanic 
- Alkonyat 1.-4. 

- Csillagainkban a hiba 
- Hamupipőke (film) 
- A hercegnő és a béka 
- A halott menyasszony 
- Felhők felett 3 méterrel 

Segíts a nyuszinak eljutni a 
répához, majd vezesd át mé-

hecskét a virágútvesztőn! 
Jó mókát! 
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♥ Valentin nap ♥ 
„Naptól virít, naptól hervad a rózsa. 
Hogy szeretlek, mit tehetek én róla? 
Nem tehetek, nem is teszek, nem bánom, 
Te vagy nekem egyetlen világom.” 
(Tóth Kálmán) 
 
A Valentin nap az a nap az évben, amely a szerelmesek ünnepe. Eredetileg nem magyar eredetű. Az angolszász 
országokban a Bálint napot február 14.-én tartják. Napjainkban jellemző szokás, hogy ilyenkor a szerelmesek 
megajándékozzák egymást, kivéve olyan országokat, mint például Finnország, ahol a barátok levelezőlapokon 
üdvözlik egymást ebből az alkalomból. Íme néhány Valentin napi tipp, amellyel párodnak kedveskedhetsz. 

♥Rózsacsokor 

♥Cukorszív ajándék 

♥Szív alakú nyalóka 

♥Bonbon 

♥Üdvözlő lap 

♥Valentin napi díszpárna            Bridzsith 

Varrás nélküli párna Valentin napra 
Alapanyagként vegyetek elő egy olyan pólót, amit már nem használtok, és 
már tényleg nem kell. 
A párna méreténél néhány centivel nagyobb szív sablont vágjatok ki papír-
ból, majd rajzoljátok át a pólóra, és kétszer vágjátok ki. Ezután rajzoljatok a 
papírra egy kisebb szívet, ami majd a párna tényleges mérete lesz, és ezt is 
rajzoljátok rá a pólóból kivágott 
szívformára.  
Következő lépésként, olyan más-
fél centinként vágjatok bele csí-

kokat. Ezután nem kell mást tennünk, mint összecsomózni a csíkokat, 
amíg csak pár centiméter hely lesz.  

Miután ez kész, akkor vat-
tával, vagy bármilyen más 
tömőanyaggal (pl.: vatelin-
nel) tömjük ki a párnát. Ha 
ez is kész, akkor nincs más dolgunk, mint összecsomózni a kimaradt 
csíkokat. 
Az ötlet, Viszkok Fruzsi YouTube csatornájáról származik. Nézzetek 
be hozzá, mert sok kreatív 
ötlete és videója van. 

        *Rocky 

  

Top 5 zenék 

 

1. Shawn Mendes-Stitches 
2. The Weekend – The Hills 
3. Adele- Hello (remix) 
4. Selena Gomez – Same Old 

love 
5. Halott Pénz-Darabokra törted 
a szívem 

Corina 

Top 10 dallamok 
1. Zara Larsson - Lush Life 
2. Zara Larsson, MNEK – Never Forget You 
3. Selena Gomez – Hands To Myself 
4. The Weeknd – Earned It 
5. Gordon City – Imagination ft. Katy Menditta 
6. G-Eazy X Bebe Rexha - Me, Myself & I 

7. David Guetta - Bang My Head feat Sia & Fetty 
Wap 
8. Sigala - Sweet Lovin' Feat. Bryn Christopher 
9. Robin Schulz - Sugar (feat. Francesco Yates) 
10. Alfons – Puglife 
 

Tina 
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Lush termékekről 

Tavasz a megújulás időszaka. Ezért ideje a bőröd állapotán segíteni. A téli megpróbáltatások után javítani. Eh-
hez ajánlom figyelmetekbe a Lush nevezetű kozmetikai cég termékeit. 
Érdemes ezekről a termékekről tudni, hogy mentes mindenféle parabén, hozzáadott illatanyag és tartósítószer 
alól. Ha ez még nem lenne elég, ezek a termékek híresek arról is, hogy vegánok (mindenféle állati eredetű ösz-
szetevőktől mentes, csak növényi hatóanyagokat tartalmaz) és kézzel készültek. 

Hajápolás: 
A kedvenc hajápolási termékem a samponszappan. Ez nem más, mint egy 
korong alakú szappan, ami samponként funkcionál. Remekül felhaboso-
dik, ha a kezedben összedörzsölöd víz segítségével. Egy átlagos korong 
55g. A termékcsalád azt ígéri, hogy egy ilyen samponszappan kitesz 3 db 250 ml-es flakont, 

és akár 80 hajmosásra is elég.  

Testápolás: 
A másik személyes kedvencem az úgynevezett masszírozó testápolók. Ez 
a termék szintén egy tömb, különböző formákban és illatokban. A kezed 
melegétől tökéletesen fölmelegszik, és testedre kenve bársonyosan puha 

bőrt kapsz. Hamar beszívódik, és az eszméletlen illatok belengik az egész teret. 
 

Kádfürd őzés: 
Szeretsz a kádban relaxálni, és kényeztetni 
magadat? A Lush Habfürdő termékcsalád 
ilyen helyzetben is tökéletesen helyt áll. Ha 
szeretnél illatos, csillámos és színes fürdővizet, válaszd a tökéletes habfürdőket mind illatokban, mind színek-
ben. 
Ha kedvet kaptál bármelyik termékhez megtalálhatod az alábbi webcímen az oldalukat. Van saját üzletük Buda-
pesten a West Endben és különböző bevásárlóközpontokban. https://www.lush.hu/ 

Ett 

Ápolt körmök tavaszra 

A tél megviseli a bőröd. De nemcsak a 
bőröd, hanem a körmeidet is. Hogy ta-
vaszra jó formába kerülhess, érdemes 

körmeidre is oda figyelni. Fontos az, hogy az elsárgult körmeid egészségesek és ragyogóak legyenek. Cikkünk 
ehhez ad néhány tippet.  
Elsárgult körmökre ezt tudom ajánlani: egy citromot vágjunk ketté, és nyomjuk 
bele mindkét felébe legalább 15 percig a körmünket, így a citromsav természetes 
módon fogja eltávolítani a sárgulást.  
A töredezett körmök ellen azt tudom javasolni, hogy táplálkozz egészségesen, és 
egyél sok gyümölcsöt, plusz lehetőleg ne fesd túl sokat, mert az is károsítja.  

Az idei tavaszi körömtrendekben főleg a virágminták dominálnak. Felbukkannak 
még a kígyóbőr, csíkos, pöttyös minták is. Az élénk színek is jellemzőbbek, de a 
mostani divatban inkább a barnás, kékes, pirosas, és csillogós árnyalatok vannak 
főszerepben. Mint minden évszakban itt is megjelennek a természetes körmök. 
Most is hódít a francia.             Tina 
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- Mi a Húsvét-szigetek fővárosa? 
- ??? 
- Nyúl York. 
 

Húsvéti locsolóvers: 
Kék erdőben jártam, zöld ibolyát láttam. Hol-
nap megyek a szemészetre. 

 

Szerelem reggel, ... 
Szerelem délben, ... 

Szerelem este, ... 
Szerelem egész álló nap... ezt az átkozott víz-

csapot! 
 

- Képzeld, én annyira szeretem Hajnalkát, hogy 

már több száz szerelmeslevelet küldtem neki! 
- És hol tartotok? 
- Beleszeretett a postásba! 
 

Farsang van az iskolában,a tanító néni 
végignéz az osztályon, hogy ki, minek 
öltözött be. 
Zolikán korona van, meg palást, tehát ő király. Juliská-
nak szárnya van, meg varázspálcája, ő biztosan tündér. 
Amikor odaér Jenőkéhez, látja, hogy nagy csillag van a 
fejére ragasztva, egy kötéllel meg hatalmas csavart húz 
maga után. Megkérdezi: 
-Jenőke, te minek öltöztél be? 
-Én vagyok a csillagfejű csavarhúzó! 

Corina 

Kaszinótojás 

Elkészítés: 
Elsőként tegyük fel főzni a tojásokat hideg vízben, majd forrástól számított 9-10 percig főzzük. Ha kész, hideg 
vízzel teli tálba helyezzük a tojásokat. Majd hámozzuk meg. Vágjuk félbe a tojásokat, egy kanál segítségével 
szedjük ki a sárgáját. A kikapart tojássárgáját keverjük a vajjal, sóval, borssal, szerecsendióval, majonézzel és a 
mustárral össze. Majd töltsük vissza a félbevágott tojásokba a krémet. A szószt készítsük el, majd öntsük nya-
kon a tojásokat. Jó étvágyat! Húsvéthoz közeledve fenséges lakoma!          Ett 

 
Farsangi fánk 

Hozzávalók: 
500 g búzaliszt  
220 ml tej 
40 g élesztő  
50 g porcukor  
60 g vaj 
5 db tojássárgája 

Elkészítés: 
A langyos tejet, a porcukrot, az élesztőt egy edénybe kimérjük, hagy-

juk felfutni. A lisztet egy edénybe tesszük, öntsük rá az élesztős tejet, a puha vajat és a tojások sárgáját. Kever-
jük össze a tésztát. Az így kapott tésztát a tálban takarjuk le, és meleg helyre téve kelesszük duplájára. Ha a tész-
ta megkelt, vékony liszten nyújtsuk ki, és nyújtsuk bő másfél ujjnyi vastagságúra és egy 6 cm átmérőjű kiszúró-
val szaggassuk ki. Kis adagokban kisütjük őket a forró olajban. Az első oldalukat kb. 1 percig sütjük, majd meg-
fordítjuk őket, és további 1-2 percig sütjük. 
Az elkészült szalagos, farsangi fánkokat a szalvétával fedett tálcára szedjük, majd porcukorral leszórjuk, és ba-
racklekvárral töltve tálaljuk.            Ett 

Töltenivaló: 
4 db tojás  

A töltéshez: 
1 evőkanál majonéz 
1 mokkáskanál mustár 
1 csipet só 
1 csipet szerecsendió (őrölt) 
0.5 csipet feketebors (őrölt) 
40 g vaj 

 

A szószhoz: 
2 evőkanál majonéz 
2 kávéskanál mustár 
2 evőkanál tejföl 
1 kávéskanál citromlé 
1 csipet só 
0.5 csipet feketebors (őrölt) 
0.5 csipet szerecsendió (őrölt) 
1 mokkáskanál porcukor  

A Humor rovat viccei most három jeles naphoz, témakörhöz kapcsolódnak: Valentin nap, farsang és 
húsvét. Corina gyűjtötte őket, jó szórakozást, vidám perceket kívánunk hozzájuk! 
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E havi rejtvényünk megfejtése 
és meghatározásai a húsvét 
témaköréhez tartoznak. Jó fejtö-
rést! 
 1. Ezzel locsolkodnak a fiúk 
húsvétkor.  
2. Közkedvelt húsvéti étel, főtt, 
kötözött …   
3. Húsvét jelképe, gyapjas állat. 
4. Húsvétkor ő hozza a tojást, 
angol megfelelője a rabbit.  
5. Költemény, amit a fiúk lo-
csolkodás előtt mondanak, lo-
csoló…  
6. Ezen a napon támadt fel Jé-
zus.   
7. Fejezd be! Hímes…  
8. Húsvét hétfőn a fiúk kölnivel 
végzik ezt a tevékenységet.  

H Ó V I R Á G F Ű P K H M 

J É Z U S E A K R A B Í Á 

F L L E M E K Ö L N I M R 

E S H Ú T S V É T R I E C 

L O C S O L K O D Á S S I 

T T S O J B Ö J T S O T U 

Á A O N Á N Y Ú L A R O S 

M V K K S Ü N N E V I J P 

A A I A H É T F Ő F P Á E 

D S N É P S Z O K Á S S K 

Á Z Y H Ú S V É T N R E T 

S K Ú B Á R Á N Y K E Í V 

T U L I P Á N Á N U V N K 

N Á R C I S Z N E K T E K 

Szókeresőnkben a tavasz, a hús-
vét jellemző szavaid lelheted 
meg, ha figyelmesen böngészed a 
sorokat!  
Ha minden szóra ráakadtál, a 
megmaradt betűkből egy mondat 
áll majd össze. Megtalálod? 
 
A keresendő szavak: nyúl, tojás, 
bárány, sonka, Jézus, húsvét, vasár-
nap, hétfő, feltámadás, kölni, fánk, 
vers, locsolkodás, hímes tojás, bar-
ka, fű, piros, csokinyúl, nárcisz, tuli-
pán, március, böjt, tavasz, hóvirág, 
népszokás 
 
A megtalált mondat: 
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 


