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Köszöntő________________________________________ 

Kedves hermanos diákok! 
 

Közeleg az év vége. Túl vagyunk a szüneteken, a felvételi összes nehézségén, megtudtuk, 

hova vettek fel bennünket. Az osztályprogramjaink nagy részét is megéltük, s már csak az erdei 

iskola van hátra. Megemlékeztünk a szabadságharc kezdetéről, kipróbáltuk rátermettségünket a 

Műcsarnokban, találkoztunk az óvodákkal a Kincskereső Programban, s ezáltal megnyitottuk a 

galériánkat. Bemutattuk a Diákközgyűlésen az osztálytörténéseket. Hátra van azonban még 

rengeteg izgalmas élmény.   

Ne felejtsétek azonban, hogy előttünk állnak még a szintfelmérők, az év végi dolgozatok, 

utolsó javítási lehetőségek. Használjátok ki a hátra lévő időt! A hatodikosok magyarból, a 

hetedikesek matekból vizsgáznak, nekik nagyon sok sikert kívánunk. A nyolcadikosoknak pedig 

- túl az írásbeli, és a szóbeli vizsgákon- már az év sikeres befejezése a lényeg. 

Kívánok minden tanárnak további jó évet, a diákoknak jó tanulást, jegyeket és jó 

szórakozást az újsághoz! 

Bódi Rebeka 
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Interjú___________________________ 

HH: Milyen érzés neked az, hogy már nem az óvodában vagy? 

Széwald Péter: Nagyon jó érzés, mert új helyen vagyok. 

HH: Mi az, ami miatt jó, és mi az, ami miatt kevésbé jó, hogy iskolába 

kerültél? 

Széwald Péter: Jó érzés, mert nincs csendes pihenő és így nem kell 

napközben aludni. 

HH: Mi a kedvenc tantárgyad? 

Széwald Péter: A matematika óra a kedvencem, mert nagyon szeretem a számokat. 

HH: Szereted az osztályfőnöködet? 

Széwald Péter: Nagyon szeretem, mert jó tanár. 

HH: Hogy megy az iskola? 

Széwald Péter: Szuperül megy az iskola nincsenek rossz jegyeim. 

HH: Melyik hely tetszik a legjobban a suliban? 

Széwald Péter: Minden helyet szeretek. Nincs olyan hely, amit különösebben szeretnék. 

 
HH: Szereztél már barátokat az első félévben? Kit? 

Tóth Máté: Igen, Uzsoka Kristófot és Szalai Gergőt.  

HH: Melyik program tetszett a legjobban? 

Tóth Máté: Mentünk már színházba, de az volt a legjobb, amikor elmentünk sétálni itt a kis utcákba. 

HH: A színházban mit néztetek meg? 

Tóth Máté: A Bors nénit. 

HH: Melyik a kedvenc órád? 

Tóth Máté: A rajz. 

HH: Más Elsős osztályokból is van barátod?  

Tóth Máté: Igen. Az 1.b-ből  az egyik óvodástársam, Rák Olivér. Az 1.c-ből - aki elsőre nem ismert fel, 

mert már sokkal régebben elment az óvodából-, Szilágyi Kolos. 

HH: Félévkor lett négyesed valamelyik tárgyból? Nehéz volt ezt teljesíteni? 

Tóth Máté: Nem. Nem volt nehéz. Matekból nincs más, mint amit én az iskola előkészítőn két éven 

keresztül gyakoroltam. Olvasni már tudtam, de az írás, az érdekes volt. 
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Téli élmények___________________________________ 

Az utolsó síelés 
 
Ennek tudatában indultam el 

oda, ahova harmadik éve járunk 

síelni. Az út körülbelül 6 óra volt. 

Mikor odaértünk egy hatalmas 

problémával kerültünk szembe: nem 

volt hó. Mindenki meglepődött, de 

miután elkanyarodtunk megnézni a 

pályákat, akkor megnyugodtunk, mert 

ott már találtunk havat.  

Az első nap Filzmoosba 

vetettük meg léceinket, ahol lankás 

pályákon csúszhattunk, mert be kellett 

„melegednünk” a heti programba. 

Utána két napig Wagrainban 

siklottunk, ami majdnem 1600 méter 

magasságban fekvő síparadicsom. Ott 

akadt hó bőven. Igazából Wagrainban három hegy található: Flachau, Radstadt és Wagrain. A negyedik 

napon kipróbáltuk a Flachau pályáit. A csúszás egész jó volt, de a felvonó az nem nyújtott maradandó 

élményt. Az utolsó előtti napon Neubergbe mentünk, amit tájsíelő csodának neveznék, csodás 

elhelyezkedése és frenetikus pálxyái miatt.  Az utolsó napon végül Wagrainba siklottunk, ahol már csak 

kiélveztük az utolsó napot.  

Szombaton végül 11-kor indultunk Magyarországra, s a nagy dugó miatt este 7-re értünk haza. 

Egy pozitívuma volt a hosszú útnak: megtanultam egy verset, ami irodalom órára kellett és szülői kérésre 

egy könyvet is kiolvastam. 

 

Szepesi Máté 
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Megemlékezéseink______________________________ 

Március 15. 
 

 Az idei március 15-ei 

ünnepséget a mi hetedikes 

osztályunk készítette. Gyorsan 

kiderült számunkra, milyen 

elemek lesznek az 

előadásunkban, így időben 

elkezdtünk próbálni, hogy 

minden tökéletesen sikerüljön.  

Jelenetekre bontottuk a tervet, és úgy gyakoroltunk. Eleinte egy órán csak egy jelenetre 

volt idő, de hozzászoktunk és már két-három részt próbáltunk el egyszerre. Ez szép lassan 

kinőtte magát. Voltak összezörrenések a próbákon, sok fegyelmezés, hibák, de végül is mind 

tudtuk, hogy az előadásra összeszedjük magunkat. El is jöttek a Colombus utcai próbák, amikor 

már csak a tökéletesítés maradt hátra. Itt megmutathattuk mit tudunk a fényekkel, 

hangeffektekkel és a világítással kezdeni a színpadon. Az előadás előtti pillanatokban még 

nyugodtan ettünk-ittunk, mikor kiderült, egy kicsit hamarabb jönnek az alsósok. Mindenki 

összepakolt és felkészült, ismételtük a szöveget, majd síri csendben néztük végig, ahogy 

elfoglalja helyét a közönség. Először az alsósoknak adtuk elő, majd a felsősöknek. Hatalmas 

taps fogadott a végén, meg is lepődtünk, főleg a tanárok gratulációin. 

 Végül eljött a lazítás ideje, mindenki levette ez ünneplőt, kinti ruhába öltöztünk és 

elindultunk a Városliget felé. Rendeltünk hét óriáspizzát, vettünk innivalót és megebédeltünk. 

Majd rövid ideig azt csinálhattunk, amit akartunk, mielőtt a játszótérre indultunk. Voltak, akik 

fára másztak, röplabdáztak, fociztak, de olyanok is akadtak, akik csak ültek és pihentek. A 

játszótér után métáztunk, majd amerikai fociztunk passzolgatással, és utána mindenki azt 

játszhatott, amit akart: felelsz vagy mersz, foci, röplabda, beszélgetés, mobil.  

Végül hullafáradtan gyalog hazamentünk, és másnap iskolába jöttünk. 

Csoh Zsuzsi 
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Herman bulik, Herman partik___________________ 

Alsós farsang 

Egyik délután a jelmezkölcsönzőben 

kiválasztottuk a ruhát, s elindultunk haza.  

Másnap délelőtt az iskolában már 

nagyon izgultunk. Fél kettőkor hátramentünk a 

teremben a ruhákért és felöltöztünk. Mindenki 

érdeklődve figyelte a másik gyermek jelmezét. 

Először farsangi fánkot ettünk. Minden 

gyereknek nagyon ízlett. Ezután székfoglalót 

játszottunk, amit a legtöbben nagyon élveztünk. 

Utána vetélkedő következett. Először kanállal ivó versenyt rendeztünk, utána szájjal bekapva kellett 

csokoládét ennünk. Végül újságszaggató versenyt tartottunk, amit a tombola zárt. Mindenki izgatottan 

várta, hogy milyen ajándékot kap. Egymás után mondták a számokat. Mire az utolsó számot is 

kimondták, addigra már mindenki nézegette az ajándékát. Nagyon elégedettek voltunk a jutalmakkal.  

Nagyon jól éreztem magam, remélem a következő is ilyen élvezetes lesz.  

Hunyor Dániel 

Felsős farsang  

Immár felsősként február 14-én, pénteken 

részt vettünk egy iskolai programon, a 

farsangon. A legelső megmérettetésünk a 

tornateremben kezdődött, ahol az expedíciónk 

kalandját adtuk elő. Sajnos elég sokat kellett 

várnunk arra, hogy bemutathassuk az 

előadásunkat. Ezután azonban minden a tervezett 

szerint haladt. Megjártuk az összes helyszínt, s 

mindenhol jókat nevettünk. Szerintem 

mindenkinek volt egy kedvence, mégpedig a 26-os illetve a könyvtár teremben. Itt ugyanis egy 

zseniális filmet mutattak be a tanárokról, amint különféle expedíciókon vesznek részt. 

A programok végén volt kis időnk az osztályfarsangra is. A még itt lévő emberekkel activityt 

játszottunk és persze elfogyasztottuk a hozott ételeket. 

Ihring Dorottya 



8 

 

Diófaültetés a Hermanban 

A 14000 km-es Közép-Ázsia 

Expedíció záróeseménye volt ez a 

Hermanban. Ezt a fát Hídvégi-Üstös Pál 

hozta nekünk a messzi Kirgizisztánból. 

Ígéretéhez híven a több mint 1000 

facsemete közül Pál nálunk ültette el az 

elsőt. Ez nagy megtiszteltetés volt 

számunkra. Amikor befutott az óriási 

utat megtett kocsi, mindenki kitódult az 

udvarra. Visszakaptuk a sok 

megpróbáltatást kiállt Herman Macit és 

testvérét, amelyet a rodostói általános 

iskola igazgatója küldött nekünk. Miközben segédkeztünk az ültetésben, Hídvégi-Üstös Pál átadta nekünk 

a kirgiz konzulátustól kapott jurtát. Ezek után Attila bácsin volt a sor, hogy átadja iskolánk legnagyobb 

kitüntetését a Herman Ottó Emlékérmet, így tiszteletbeli hermanossá fogadta az extrém sportolót. Miután 

a facsemete a helyére került, melynek ültetésében sok gyerek vett részt néhány lapátnyi földdel, 

meglocsoltuk a fát. Majd felmentünk a terembe, ahol Pált felköszöntöttük szülinapja alkalmából.  

Néhány expedícióban résztvevő iskolatársunk a Kenguru Matematika Versenyen miatt csak 

később, a vetítéshez tudott csatlakozni, ahol meghallgattuk Pál élménybeszámolóját az expedícióról. Az 

előadás végén a 6. c-s diákok megvendégeltek minket tejbe-bulgurral, amiben mazsola és aszalt 

gyümölcsök voltak, mellé pedig alma és rózsa teát ittunk.  

Ez az esemény méltó zárása volt a több hónapnyi közös kalandunknak, melyet az Internet 

segítségével és Skype-os kapcsolattal hajtottunk végre. Örülünk, hogy virtuálisan részesei lehettünk a 

nem mindennapi teljesítménynek. 

 

Telegdy Dorottya, Csépke Flóra, Turi Nikolett, Horváth Adél 

Hareman Voica Fm  

A 2013-2014-es tanévben az iskolarádió megkezdte 

működését, amely havonta egyszer péntekenként 

hallható a szünetekben. A rádió vezetője Szabó Ági 

néni, aki a DÖK titkárok egy részével készíti a műsort 

mindannyiunk nagy örömére.  
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A Herman top 10 az iskola zenei toplistája, amiben a tanulók által kedvelt zenéket mutatjuk be. Az 

osztályok szavaznak a dalokra, melyek így kerülnek a műsorba. A rádiós játékban mindenki próbára 

teheti zeneismereti képességeit.  
Jelen Bálint 

„Kincskerestünk…” 
 

 

Az idei napközis 

kicskeresés Weöres Sándorról 

szólt. Szerintünk ismét mindenki 

meg tudta mutatni magát 

valamiben. Csoportokban 

dolgoztunk és sok élménnyel 

gazdagodtunk. Foglalkoztunk a 

költő életével, verseivel és 

választhattunk egy kedvenc 

költeményt is. Pontokat kaptunk a magatartásért, az aktív együttműködésért és a gyűjtőmunkákért. Az 

osztályokat tablókkal díszítettük, kitűztük legkedvesebb verseinket, rajzainkat. Végül a munkát, ami 

játéknak tűnt, egy az ovisokkal közös kiállítással zártuk. Mi is tanultunk tőlük és ők is megnézhettek 

minket.  

A megnyitó után boldogan vettük birtokba az interaktív játszósarkot a folyosón. Kíváncsian várjuk 

a jövő évi folytatást!  

Izsó András, Sápi Krisztián 

Szabadulós játékdélután 
 

A tavaszi szünet előtti nap 

délutánján a felső évfolyamoknak a 

harmadik emelten játszóházat 

tartottunk. Egyes termekben különféle 

társasjátékokat lehetett kipróbálni, míg 

két teremben kiszabadulós játékot 

játszottunk.  

A játék arról szólt, hogy egy 

tanár meg volt kötözve és ki kellett 

szabadítani úgy, hogy meg kellett 

keresni a kiszabadításhoz szükséges 
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kellékeket a teremben. A termek félelmetesen jól voltak feldíszítve emiatt. A szobában meg kellett 

találnunk különféle kellékeket, hogy kinyissuk a lakatokat. De ezzel még nem volt vége! Ki is kellett 

jutnunk, amihez újabb tárgyakat kellett keresnünk, pl. a Harry Potter könyvben volt beleírva a laptop 

jelszava és a laptopban az ajtó kulcsát tartalmazó bőrönd számkódja. Miután kiszabadultunk, lefotóztak 

minket, mint kijutottakat. Nagyon jól szórakoztunk. Miközben egy osztály bent volt, addig a többi osztály 

várakozott abban a teremben, ahol mindenféle jó játékot (Dixit, Activity, Tabu, Solo stb.) lehetett 

játszani, akár a felügyelő tanárokkal is.  

Horváth Hanna, Szabó Petra 

 

Diákközgyűlés 

Április 10-én délután tartottuk iskolánkban a Diákközgyűlést. Attila bácsi válaszolt a 

kérdéseinkre. Nagyon jó volt hallani, hogy néhány osztály nem intézett kérdést, mivel úgy gondolták, az 

iskola vezetősége és tanárai mindent megtesznek a tanulókért. Meghallgattuk az osztályok programjait, s 

megint tapasztaltuk azt, hogy mennyire színes és szuper programunkban van részünk. 

 

 

 

A kép Rábai György 1.d osztályos tanuló rajza, melyet a Locspocs, a kis tengeri szörny című darabról 

készített, melyet a Kolibri színházban tekintettek meg. 
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Így írunk mi______________________________________ 

Évszakok harmóniái 

Rügy pattan az ágon,  

madár dalol a fákon.  

Virít már az ibolya,  

bódító az illata.  

 

Tavasz után jön a nyár,  

Balaton is visszavár.  

Fagylalt, lángos, palacsinta 

benne van a magazinban.  

 

Zöld levélből lesz a sárga,  

elmentünk már iskolába.  

Októberben jön a szünet,  

akkor lesz az őszi szünet.  

 

Jegesedik már a tócsa,  

szánkózni megyek a hóba.  

Ajándékot készítünk,  

karácsonyfát díszítünk. 

Bágyi Domonkos 

A lakásomban az élet 

Lakásomban élek, mint mókus az odvában nem lelem nyugalmam a világban.  

Sötétség honol a szobámban, s a falak, mint szürke köd fognak át az éjszakában.  

Teám kihűlt, hideg a testemnek, fáj a szívem e hidegben. 

De szerelmem melege fűt, mint nyári napsugár, úgy melegít engemet idebent a vágy.  

Fiatalságom rügyként fakad, s ahogy eljön a tavasz úgy éled, mint a mag.  

S reggel, mikor felcsillan a napsugár, szívem éled s tudom, hogy édes élet vár.  

Salamon Donát 

Mi ez?  

Egy kisebb csordának megfelelő lélekszámú embertömeg gyűlik össze a kertben. Mind nagy érdeklődéssel 

néznek valamit. Oly mélyen süllyednek ebbe az érdeklősébe, mint a tudósok, mikor kutatásaik eredményeit veszik 

körül atyai gondoskodással.  

Mindegyikük feszülten figyeli a furcsa dolgot, mely ámulatuk tárgya. S ha közelebbről is megszemléljük 

őket, mindnyájukon látszik, hogy nagyon okosak, ugyanis amelyik nem szemüveges az nagyítót hord magával. S 

egyre csak dünnyögnek: „hihetetlen”, „mily furcsa”, „ez egy normál ember képességeit meghaladná”, ilyeneket, s 

ehhez hasonlókat. Krákogás hallatszik, s a tömeg elcsendesül. Egy igen tekintélyes külsejű úriember volt a hang 

forrása. Neki szemüvege és nagyítója is van, következésképpen majdnem akkora tiszteletnek örvend, mint a tárgy, 

melyet a többiek oly nagy áhítattal vesznek körbe. Megköszörüli a torkát, s beszélni kezd. Sokfélét mond, de 

legtöbbje amolyan emberi ésszel fel nem érhető okoskodás, melyet csak a tudósok értenek meg igazán, úgyhogy 

ezzel nem is foglalkozunk. Közben a többiek vagy bólogatnak, vagy szemöldöküket ráncolva próbálják megérteni, 

miről is van szó, vagy pedig – s ebből van a legkevesebb- helytelenítően rázza a fejét. Ilyenkor a beszélő megáll 
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egy pillanatra, felszólítja a vele egyet nem értőket, hogy fejtsék ki álláspontjukat. Ezek eleget tesznek a kérésnek, s 

sokszor sikeresen, de legtöbbször sikertelenül próbálják megcáfolni az előttük szóló állításait. Hogy min is 

tanakodnak ezek az okos emberek? Egy számukra idegen tárgyat próbálnak beazonisítani mindenféle képlettel, 

röppályával, matematikai számításokkal. Mindenki mást mond. Egyesek szerint a tárgy az eddig fel nem fedezett 

életformák létezésének biztos jele, mások viszont meg vannak róla győződve, hogy a furcsa tárgyat valamilyen 

katasztrófa előjelének lehet tekinteni.  

A valóság azonban az, hogy ez egy kavics.  

Bajkai Boglárka 

A csodatévő kékszínű fű 
 

Toldi Miklós megy - mendegél erdőn-mezőn át, míg egy falut nem lát. Mikor elérkezik oda, egy árva lelket 

sem talált. Benyit egy kunyhóba, ahol egy öregember fekszik, megkérdezi tőle: 

- Mi történt ebben a faluban öregapám? 

- Jaj vándor legény, ezen a falun szörnyű átok ül! 

- Mi volna az? 

- Itt mindenki szörnyen beteg és orvosságot csak arról a hegytetőről lehet szerezni, ami magasan a felhők felett 

van.  

- Cseppet se féljen öregapám, én megszerzem a gyógyírt! 

- Ez fiam a kékszínű fű.  

Ezzel Toldi elindul a hegy felé, aminek a teteje a felhők felett van. A hegy lábánál egy öreg varázsló megállítja 

és megkérdezi tőle. 

- Biztos át akarsz itt menni oda, ahonnan ember még nem tért vissza?  

Miklós gondolkodás nélkül feleli:  

- Igen.  

Megy - mendegél, amikor a hegy tetején egy medve ugrik elé. Toldi a medve mancsát megfogva lehajítja 

őt a hegyről. Mikor a hegy tetejére ér, akkor egy sárkányt lát. Toldi és a sárkány jó ideig farkasszemet néz, aztán az 

állat támad. A fiú résen van, mert gyorsan felugrik a lény nyakára és fél kézzel megfojtja. Ezután keresni kezdi a 

varázsfüvet, de sehol sem találja, így mérgében fél kézzel felemeli a hegy tetejét. Csodák csodájára ott a kék színű 

fű. A legény leszedi és leviszi a falu lakóinak. De mire leér, az emberek már meggyógyultak, így feleslegesen 

kockáztatta az életét. Szomorkásan folytja az útját egy másik faluig, ahol ugyanúgy beteg emberekkel találkozik, 

így odaadja nekik a kékszínű füvet. 

A falu lakói egyből meggyógyulnak, és hálájuk jeléül ellátják Toldit élelemmel és borokkal. Toldi Miklós 

boldogan tovább indul.          

Nagy Ádám Zénó 
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Nektek ajánljuk________________________________ 

Könyv - Fekete István Hajnal Badányban 

A badányi erdőben, egy vízimalomban él egy molnár a feleségével, 

a kislányával, Pannival és a fogadott fiával, Matyival, aki a malomban 

dolgozik. 

A két gyerek először csak a játszópajtást látja egymásban, hiszen 

kicsik még, és a 7 év korkülönbség is meglátszik rajtuk. Később azonban 

szerelmesek lesznek, de ahogy növekednek, egyre több akadály gátolja őket 

abban, hogy együtt legyenek. Panni szülei nem akarják, hogy egy árva 

gyerekhez menjen hozzá, hanem egy intelligensebb fiúnak szánják, 

Pistinek. Az események izgalmas fordulatot vesznek, amikor Pisti 

gyilkosság áldozata lesz, s bűncselekményt ráfogják Matyira, aki mindent 

eltűr szerelme érdekében. Börtönbe zárják, ám egy öreg cigány bácsi 

segítségével kiderül, hogy a gyilkos egy harmadik fél. 

Panni és Matyi életének a végét már csak akkor tudjátok meg, ha elolvassátok a könyvet. Mi 

hetedikesek nagy élvezettel forgattuk, majd a megbeszélésen a fiúk kíváncsiságát is felkeltettük, hiszen 

egyaránt olvashatjuk, mert van benne bőven ez is az is. 

Szabó Petra 

 

Film – Hobbit 2  

Januárban elmentünk az 

osztálytársaimmal egy kis kiruccanásra. Úti 

célunk az Örs vezér tere volt. Ott megnéztük a 

Hobbit második részét a Sugár moziban. 

Késő délután volt, amikor vártuk a 

többieket, hogy bemehessünk a több mint két 

órás filmre. A terem elég kicsi volt, de ez nem 

rontott az élvezeten. Az osztálytársaim egytől-

egyig élvezték a filmet, köztük én is. Nagyon örültem neki, hogy nem volt benne annyira sok harc meg 

vér. Tetszett a lenyűgöző technika, amivel a sárkányt megszerkesztették. Gyönyörű tájakon játszódott, 

tudomásom szerint Izlandon.  A film zenéi is különösen tetszettek, nagyon illettek a jelenetekhez.  A 

jelmezek különösen varázslatosak. A tündék ruházatáért odavoltam, nagy dicséret a jelmez készítőknek! 

A színészeket is nagyon jól válogatták össze.   
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 Nagyon élveztem a filmet, bármikor és bárhol megnézném szívesen még egyszer! Bár igaz, hogy 

számomra túl nagy csapással lett vége a filmnek. Egyszer csak abbamaradt a történet. Ebből is látszik, 

hogy profik készítették. (Mert ha teljesen levezetik a történetet, kevesebben néznék meg a következő 

részt, de így kíváncsiak a befejezésre, és elmennek megnézni, ami ugye a filmet gyártó cégnek, és a 

színészeknek is nagy bevételt hoz). 

Az előzetesek nagy számban közzé vannak téve youtube-on, ha kedvet kaptál a film 

megnézéséhez.                  Kovács Petra 

Zene - Vad Fruttik 

A zenekart 1996-ban alapították 

Várpalotán Vad Fruttik néven. 1999-ben egy 

tehetségkutató által esélyt kaptak első 

nagylemezük kiadására, de egy hónappal az 

album rögzítése ellőtt visszamondta a kiadó a 

szerződést, így felbomlottak. 2005-ben egy pályázat miatt lehetőségük nyílt arra, hogy három dalt 

rögzítsenek. Ezek közül az egyik a Szerelmes dal volt. Első nagylemezük 2006-ban jelent meg 

Rózsikámnak digitálisan címmel. Ekkor alakult ki a banda végleges fölállása. Ugyanebben az évben 

készült el első klipjük a Nekem senkim sincs című dalból. A következő évben országos turnén szerepelt az 

együttes. Felléptek a Szigeten és a VOLT Fesztiválon is. 2009-ben és 2011-ben  Fonogram Díjra jelölték 

őket Az év hazai modern pop–rock albuma kategóriában. 2010 májusában a Lehetek én is címmel 

kislemezt adtak ki:         

„Lehetek én is, lehetek én is az egyetlen, 

kinek szíve eddig még soha nem tapasztalt mértékben, 

korlátok nélkül növekszik egyre, 

a sztratoszférán át tör a végtelenbe.. 

Lehetek én is, lehetek én is az az egy, az az egy…..” 

 

 Nagyon szeretem ezt a zenekart, mert nagyon érthető a mondanivalójuk. Sok daluk arról szól, 

hogy mit hogyan képzelnek valósítanak meg az életben. Nekem a kedvenc dalom tőlük a Nekem senkim 

de senkim sincsen:  

„Fáj a fejem, a szívem túl nagy 

És nem tudom, nem tudom, hol vagy 

Forog a világ, elfolyik minden 

Nekem senkim, de senkim sincsen” 

Azért ez a kedvencem, mert élettel teli, gyors ritmusú, de a dallama mégis lassú.  Steier Viktória 
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Amerre jártunk__________________________________ 

 

Babilon Centeri látogatás 

Egy szép február 3-ai napon ellátogattunk 

az osztállyal a Babilon Centerbe, ahol az Ave 

Caesar című programot tekintettük meg. 

A projekt elején a vezetőnkkel bementünk 

egy szobába, és ott kiválasztottuk, ki legyen 

Kleopátra illetve Caesar. Végül Ágostoné és Bötös 

Zsófié lett a szerep. Az osztály többi tagja a 

továbbiakban kiképzésen vett részt. A feladat az 

volt, hogy dobszóra guggolni illetve lépdelni 

kellett. A végén Caesar, vagyis Ágoston felolvasta 

„dicsérő” himnuszát. Ezután megtanultuk a római hadvezetés alapjait, a lépéseket s a támadásokat. Mivel már 

mindenki tudott bánni a karddal, egymással harcoltunk. Még Gabi nénit is megtámadtuk. Ezután visszamentünk 

az öltöztető terembe, ahol mindenki más-más mesterséget választott, így én cipész lettem. Ekkor egy újabb 

helyiségbe sétáltunk, itt kiválasztotta az idegenvezetőnk, hogy először ki mutat be áldozatot. Én fél pár cipőt 

adtam ajándékba az isteneknek, de volt, aki köcsögöt, kalapácsot vagy szőlőt nyújtott át.  

Ezután visszatértünk a ruhatárba és indultunk haza. Szerintem jó volt a látogatás, mert érdekes 

programon vehettünk részt, és jól szórakoztunk. Remélem máskor is eljutunk ide, egy másik terv keretében. 

Kevin Hapeman 

 

Radnóti – Álmok két felvonásban 

Február 25-én a 8. 

évfolyammal ellátogattunk a RAM 

Colosseumba, hogy megnézzük a 

Meskó Zsolt által rendezett előadást. 

Ez a mű Radnóti egész életét mutatja 

be, ám a legnagyobb hangsúly a 

szörnyű megsemmisítő tábori 

élményeken van.  

A szereposztás nagyon jó volt. 

A költőt játszó színész, Kroó Balázs 

nagyapja is átélte ezeket a szörnyűségeket, és szerintem ezért tudta ekkora beleéléssel eljátszani. A 

koreográfia is tökéletes, főleg az első 5 percben szemet gyönyörködtető Román Sándornak köszönhetően.  
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Nagyon tetszettek a jelmezek, az akkori időszakot remekül ábrázolták. A kedvenc szereplőm az a 

titokzatos személy volt, aki egy munkaszolgálatost, Krisztust, sőt a halált is megjelenítette. Az egész 

előadás ideje alatt egy szót sem szólt, mégis neki volt az egyik legnagyobb szerepe, ő volt a legnagyobb 

hatással rám.  Ez a színész Harsay Gábor, aki, mint utólag megtudtam rengeteget fogyott az előadás 

kedvéért. 

Összességében nagyon tetszett a mű, nagyon hatásos, megrázó volt. A zene és a tánc segítségével 

meséltek el egy történetet, mely által kicsit beletekinthettünk Radnóti Miklós életébe, s Gyarmati 

Fannihoz fűződő szerelmébe.  

Herczeg Donát 

 

Találkozás Berki Krisztiánnal! 

Egy januári napon az osztályból 

néhányan ellátogattunk a Lipták Villába. 

Bármennyire is aggódott Kata néni, 

hamarabb érkeztünk, mint kellett volna. Így 

mielőtt még elkezdődött volna az interjú 

belefért egy hócsata. Judit és Kata néni 

nagyon keményen vették az időkorlátunk, 

ezért elég hamar visszaértünk az interjú 

helyszínére. 

Volt időnk levetni a kabátjainkat, 

kényelmesen leülni, és magunkhoz venni néhány képet Krisztiánról, amit aláírathattunk. 

Hamar el is kezdődött az interjú, először a riporter felkonferálta a bajnokot. Elő is jött a probléma, 

hogy sokan összekeverik a celeb Berkivel. Ő viszont a londoni olimpia aranyérmes lólengő versenyzője. 

A karrierjéről tettek fel kérdéseket, ő pedig mindre készségesen válaszolt. Megkérdezték az édesanyját és 

az óvónőjét is a gyerekkoráról, és mindenki mást állított. Krisztián hiperaktívnak gondolta magát, ám az 

anyukája megnyugtatott mindenkit, hogy ennek ellenére jó gyerek volt, az óvónő pedig egyenesen 

megcáfolta Krisztiánnak ezen állítását. 

A műsor keretében megnéztünk néhány videót is, ami az olimpiáról és a korábbi versenyeiről 

szólt. Minden versenyhez hozzászólt Krisztián, mesélt az érzéseiről, a kudarcairól és az olimpiai 

győzelméről. 

Végül pedig aláírást adott, és képeket is lehetett készíteni vele. Mindannyian egy újabb élménnyel 

lettünk gazdagabbak, és a gondolattal, hogy egy olimpiai bajnokkal találkoztunk.               Csoh Zsuzsanna 
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Műcsarnok 

 

 

Egyik csütörtök délután a 

Műcsarnokba látogattunk a 

rajzszakkörrel 

 

Rövid körbevezetés után termekbe 

mentünk be videókat nézni. Ezek 

különféle technikákkal megépített 

városokról szóltak. Hármat 

méztünk meg, azután egy kisebb 

terembe vezettek minket. 

Ez a terem tele volt alapanyagokkal, 

amikből kedvünk szerint alakíthattunk 

bármilyen házat. A saját városunkat kellett 

megterveznünk, elkészítenünk. Néhányan 

csoportban, ketten vagy egyedül csinálták 

a házakat, de a végeredmény egy nagy 

város lett. 

Parkkal, szökőkúttal és persze 

házakkal. Mind nagyon jól 

szórakoztunk, és reméljük lesz még 

alkalmunk elmenni egy hasonlóra. 
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Látogatás a Preziben 

Egy csodaszép pénteki napon 

ellátogattunk Magyarország 

legmenőbb startup (frissen alapított, 

fejlődő vállalat) cégéhez a Nagymező 

utcába. Megtekintettük a cool 

előadórészt, betekintettünk a szervezet 

működésébe, megtudtuk, mit kell 

ahhoz tennünk, hogy Prezinél 

dolgozhassunk álomfizetésért, 

álomfeltételek mellett. Négy lépésre 

kerültünk (ismeretségi fok) Barack Obamától (USA elnöke) és Jose Manuel Barossotól (EU bizottság 

elnöke) a két előadónk (Polgár Péter Balázs és Okrona Csaba) megismerése révén.  

Megtudtuk, hogy a Prezinél igazi kihívás dolgozni. Nemcsak mérnököket (pl.: építészmérnök), 

informatikusokat foglalkoztatnak, de vannak kutatóik, reklámkampányokért felelős szakértőik, 

grafikusaik, irodavezetőik, külön szakácsuk és konyhai dolgozóik. Körülbelül 10 szakma berkeiből 

válogatnak, s aki ide bekerül, az már nagyon profi a szakterületén.  

Első lépésként tökéletesen kell beszélni angolul, ha az nem megy, be se add a jelentkezési 

lapodat! A munkaterületeden jó szakembernek kell lenned, de ez még mindig kevés. Itt ugyanis nem 

egyénileg kell a feladatodat ellátnod, hanem be kell illeszkedned egy adott csapatba. Ezért nagyon 

fontos, hogy képes legyél másokkal együtt dolgozni, hihetetlenül kíváncsi és érdeklődő légy, s 

folyamatosan tanulj, fejlődj, mind szakmailag, mind emberileg.  

Egy órán keresztül meséltek nekünk Péterék. Megtudtuk, hogy Somlai-Ficsher Ádám 

építészmérnök találta ki a prezentációs rendszert, amit egy konferencián mutatott meg HP-nek, azaz 

Halácsy Péternek, akit épp Árvai Péter készült kicsábítani külföldre. A történetből megtudtuk, mennyire 

fontos a kapcsolatrendszer kiépítése, hiszen sohasem tudhatjuk, melyikünkből mi lesz majd az évek 

alatt.  

Összességében kiderült számunkra, hogy folyamatosan tanulnunk, fejlődnünk kell ahhoz, hogy jó 

helyen dolgozhassunk, nyomot hagyhassunk a világban. Nem elég azonban a tanulás, hiszen a legtöbb 

mai cég arra is ügyel, hogy képesek legyünk az együttműködésre, elfogadjuk a másikat olyannak 

amilyen. 

Ha te is szeretnél részese lenni ennek a világnak, akkor látogass el a www.prezi.com-ra,  

regisztrálj, s az iskolai e-mail címeddel használhatod is a rendszert.      7.c  

http://www.prezi.com-ra/
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Tudomány___________ 

Microsoft 

 A Microsoftot Bill Gates és Paul Allen alapította. Elsőnek Micro Softnak nevezték és BASIC 

fordítóprogramnak (olyan számítógépes program, amely valamely programozási nyelven írt programot 

képes másik nyelv szabályaira lefordítani) tervezték. Miután kiadták, nagy sikernek örvendett és az IBM-

nek is csináltak operációs rendszert. A csodás jövő reményében beszálltak a szoftvergyártásba 

(elektronikus adatfeldolgozó berendezés) és eljutottak oda, ahol ma is tartanak. A Microsoft az egyik 

legértékesebb cég a világon.  

Mint már mindenki tudja iskolánk is részt vett egy kis programozásban, melynek jelmondata: 

„Mert programozni nem is nehéz!” Ebben a programban iskolánk diákjai egy órán át tanultak 

programozni egy egyszerű játék használatával. Ezen kívül minden felsős osztálynak lesz egy Microsoftos 

e-mail címe, melyet már a legtöbben használunk is.  

A Microsoft mára már több területen is az élbolyba tartozik: szoftver-, mobil- és játékkonzol 

gyártásban. A szoftverei több téren is használhatóak például a munkához, de a hétköznapi életben is 

sokan használják termékeiket. Operációs rendszerei, mint a híres Windows, körülbelül minden 

háztartásban megtalálható és kiválóan alkalmazható. 

Ezen kívül a Microsoft felvásárolta a Nokiát, és együtt 

egy fantasztikus mobilt hoztak létre Windows 

rendszerrel. Tán a leghíresebb termékük közé tartozik 

az Xbox. Ez egy játékkonzol, amit rá lehet kötni a 

tévére. Ez nagyon jó a gyerekek, sőt a felnőttek is 

előszeretettel használják. Mára már a tablet-gyártásba 

is belefogtak több-kevesebb sikerrel. 

Összességében a Microsoft egy nagyon neves 

cég és az egyik leggyorsabban fejlődő vállalat. Te is 

minden nap részese lehetsz ennek a csodának, ha 

kilépsz az ajtódon, s belépsz a Hermanba.  

Szepesi Máté 
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Tudtad?_______Híres magyarok a nagyvilágban 

Kemény János 

A BASIC programozási nyelv (a számítógép nyelve) atyja 

szintén Budapesten született 1926-ban. Sajnos a II. világháború miatt a 

családnak el kellett hagynia az országot. Ez meghatározó pont volt az 

életében. Középiskolai tanulmányait New Yorkban fejezte be, majd a 

Princetoni Egyetemen tanult, ahol 1947-től Albert Einstein 

tanársegédje lett. 1949-ben doktorált logikából (bizonyítások és 

következtetések tudománya). 

Katonai szolgálatra Los Alamosba került, s a Manhattan terv 

keretében a későbbi Nobel-díjas Richard Feynman munkatársa lett. 

Találkozott az Amerikában dolgozó magyar fizikusokkal: Teller 

Edével, Wigner Jenővel, Szilárd Leóval és Neumann Jánossal is. Ők mindannyian részt vettek az 

atombomba megtervezésében, melyről nem tudták, hogy pusztító fegyverként akarják majd felhasználni. 

A BASIC nyelvet vásárolta fel a Microsoft s ennek segítségével indult el a számítógép 

világforradalmasító útjára. 

 

Neumann János 

Budapesten született 1903-ban. Értelmiségi családból 

származott, s tudást mindennél fontosabbnak tartotta. 1930-ban 

meghívták az Egyesült Államokba, Princetonba 

vendégprofesszornak. Hamarosan az egyetem professzora lett. Itt 

a világ legkiválóbb tudósai gyűltek össze. Köztük számtalan 

magyar, mint a atombomba megalkotói is. 

Közreműködött az EDVAC számítógép kifejlesztésében. 

Ez volt az első olyan gép, ami már memóriában tárolta a 

programot. Kettes számrendszeren alapult a működése. Ezt az 

alkalmazást, memóriát, programtárolást, utasítási rendszert 

Neumann-elvekként emlegetjük. 

 

Reviczky Tamás 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1930
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Princetoni_Egyetem
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Egymásért_______________________________________ 

A jó munka feltételei és a hiányszakmák 

 
A jó munkához idő kell, ezt mindenki tudja. Ahhoz, hogy ez mind meglegyen, bizonyos feltételeknek kell 

eleget tennünk! Alap követelmény, hogy pontosak legyünk, és az adott dologhoz meglegyen a odaillő tudásunk. 

Emellett az is fontos, hogy 

megfelelő legyen a 

magaviseletünk, mert a 

hanyag, szétszórt, 

megbízhatatlan embereket 

nem alkalmazzák. Ha az 

adott munkahelyen többen 

dolgoznak, akkor fontos 

feltétel, hogy mindenki 

tudjon együtt dolgozni, ezt 

nevezzük 

együttműködésnek, 

melynek alapja, hogy 

elfogadjuk egymást a 

hibáival együtt. A munkák 

többségéhez szükséges 

kreativitás. Ez azért fontos, hogy könnyebben tudjuk kezelni az elénk táruló problémákat. Ha szorgalmunk 

megfelelő és jól tudunk összpontosítani, akkor nem lesz sok gondunk, de ha mégis így adódna, ne féljünk 

segítséget kérni társainktól. Ez természetesen fordítva is igaz, ha látjuk, hogy valakinek segítségre van szüksége, 

akkor segítsük ki! 

Ha pályaválasztás elé kerülünk, akkor szóba jöhet az is, hogy bizonyos hiánymunkákat válasszunk. Ez azért 

jó, mert a munkánkra mindig szükség lesz. Ilyen foglalkozások közé tartozik az orvosi  és mérnöki pálya, a műszaki 

szerelők, ipari gépészek, de ide sorolhatjuk a cipészeket, szűcsöket, asztalosokat, beteg ápolókat, a szociális 

munkásokat, villanyszerelőket is. A hiányszakma annyit jelent, hogy kevés ember ért a szakterülethez, így több 

emberre lenne szükség, hogy ezeket a feladatokat ellássák.  

Néhányunkat csak hónapok választanak el attól, hogy elkezdjék alapozni a jövőjüket. De az a 

legfontosabb, hogy mindenki olyan pályát válasszon, ami a legközelebb áll hozzá! Ezek a legnehezebb évek, de 

mindenkinek sok sikert és kitartást kívánok! 

Iszók Dóra 
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Sport_____________________________________________ 

 
A sportom története 

8 évesen kezdtem a 

vívást, amikor jött két edző 

az akkori iskolámba, és 

bemutatták ezt a sportot. 

Elsőre beleszerettem, bár 

akkor még nem tudtam mit 

jelent az asszó, a pást, a tus 

és azt sem, milyen 

speciális felszerelés 

szükséges hozzá. A 

vívósportág három 

szakágra különül el. Ezek a tőr, a párbajtőr és a kard. Fiúk, lányok egyaránt űzhetik. 

 

A három fegyvernem azonosságai: 

 

A selejtező mérkőzések csapatküzdelmekben 5 találatra történnek, amit az egyenes kieséses 

rendszer követ. A főtáblán folytatott küzdelem 15 találatra történik, ahol 1 vereség már a kiesést jelenti. A 

találatok érvényességét elektromos találatjelző gép mutatja, mely végül is csak segíti a versenybíró 

rendelkezéseit. A döntés /és az esetleges tévedés az adott vezető zsűri joga. A találatok adása a 14 méter 

hosszú vívópáston zajlik, a vezetőbíró rajt és állj vezényszava között.  

A különbségek a találatok módjából, az egyezményes szabályokból és a találati felületek 

eltéréséből adódnak. A kard és a tőr konvencionális, míg a párbajtőr harci fegyver. A konvenció szó 

egyezményt, megállapodást jelent, mely az asszó során a támadás elsőbbségét biztosítja. 

Én tőröző vagyok. A konvenció érvényes találati felülete csak a törzs. A fej és a karok 

érvénytelenek. A tőrvívás igényli a legtöbb fizikai erőnlétet és koncentrációt. A Törekvés 

Sportegyesületbe járok hétfőtől péntekig minden nap. Egy-két havonta vannak egyéni versenyek, éves 

szinten pedig Országos Bajnokságot szerveznek, melyen 3 fős csapatversenyeket is tartanak. Tavaly 

gyermek- és újonc korosztályban is megnyertük csapattársaimmal az OB-t.  

Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a sportot. 

Korom Erik 
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Viccek, rejtvények______________________________ 

Viccek 

Ketten ülnek a padon a Városligetben. Az egyik almamagokat eszeget. 

-  Te miért eszel almamagokat? 

- Mert tele van vitaminokkal és nyomelemekkel, okosabb lesz tőle az ember. 

-  Kaphatok én is? – kérdi a másik.  

- Maradt még öt darab, azokat megveheted. 

Az alkut megkötik 10 euróra és a vevő boldogan távozik. Ám pár perc múlva visszajön és mérgesen 

ráripakodik társára.  

- Te becsaptál engem! 10 euróért sokkal több almát vehettem volna és sokkal több almamagom lenne! 

- Na látod már kezd hatni.  

 
 
Egy ember az akasztáson nagyon fél és reszket. 

A hóhér kérdi: 

-  Ejnye, hogy lehet ennyire félni egy akasztás miatt? 

- Ön már sokszor akasztott föl embereket. Engem viszont most akasztanak fel először. 

Dömök Dávid 

 

Mi a kép megfejtése? 
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Következő számunkban_________________________ 

  


