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Köszöntı___________________________________
Kedves Hermanos diákok!
Egy meghitt karácsonyon vagyunk túl az osztállyal és a
családdal. Elmúlt a fergeteges jelmezek és az ırült produkciók idıszaka, a
farsang. A nyolcadikosok túl vannak az írásbeli felvételin, sokan pár szóbelin is.
Az elsısök talán már beleszoktak az iskolai életbe.
Március van, itt a finom langymeleg tavasz! Visszajönnek a madarak, és
a jó idı. A tavasszal és a meleggel együtt eljött a 2010-es év elsı Herman
Hírmondója is! Ezen a számon is hatalmas lelkesedéssel és jókedvvel dolgoztunk.
Lesz benne könyvcsemege a kicsiknek és nagyoknak, a fiúknak és
lányoknak, tudományos rovat, rejtvény, viccek és még rengeteg egyéb
érdekesség.
Jó szórakozást az olvasásához!
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Téli élmények______________________________
A tél mindünknek fagyosra
sikerült a szánkóktól népes dombok és
hógolyózástól hemzsegı iskolánk is ezt
bizonyította. Olykor a szünetekben is,
de inkább délután találkozhattunk
számtalan gyerekkel az udvaron, akik
nagy

küzdelmet

vívtak

egy-egy

találatért december és január havában.
Az osztályunk együtt, az élen Rita nénivel ugyan csak kétszer ment ki, igaz
mindkettı emlékezetesre sikerült. Mi fiúk, és Solange, sokszor kiszaladtunk egy-egy
csatára.
Az elmúlt években nem mutatkozott meg ilyen mértékben a tél. Az idei hó
mennyisége meghaladta helyenként a 20-30 cm-s vastagságot. Utoljára 1986-ban volt
ekkora csapadék.
Az idei tél sok gyerek arcára csalt mosolyt, de Európa jelentıs részét
megbénította. Voltak kisebb országok, faluk, városok, ahol szinte megállt az élet.
Budapesten szerencsére csak a BKV akadozott, igaz mindenki tudott iskolába jönni.
Reméljük a következı hideg évszakunk is hasonló fehérségben telik. A hideg
télnek most már vége, jöhet a várva várt tavasz, de az biztos, hogy mindenki
emlékezni fog erre a bıséges hóval teli idıszakra.
Papp Bence
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Titeket kérdeztünk________________________
Riport Ági nénivel
Mindenki nagyon várta a felsıs farsangot
melynek témája: „Mi lesz száz év múlva?”. Az
elıadások nagyon jól sikerültek. Nekem a tanároké
tetszett a legjobban, de a 7.b is nagyon jól szerepelt.
A tanárok produkciójából most megtudhatjuk, hogy
ki találta ki, és hogyan gyakoroltak. Dobos Ági
nénivel készítettem interjút.
- Jó napot! Hogy tetszett a farsang?
Ági néni: nagyon izgalmas volt, hiszen mindenki várta a többi osztály produkcióját.
- A produkciók közül melyik tetszett a legjobban?
Ági néni: nekem a 7.a és 7.b elıadása tetszett. Szabó Ági néni mindig fantasztikus
jelmezekben jelenik meg.
- Kié volt a legjobb jelmez?
Ági néni az 5. b-bıl Pécsi Martiné tetszett, ı klón volt a Csillagok háborújából.
- Ki találta ki a tanárok produkcióját és, hogy gyakoroltak?
Ági néni: Szilágyi Judit néni ötlete alapján készültünk, de csak egyszer volt gyakorlás.
Köszönöm szépen Ági néninek, hogy hajlandó volt interjút készíteni velem.
Járóka Ricsi
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Húsvéti hagyományok, receptek, locsolóversek
Húsvéti hagyományok
Hazánkban a tojásfestés ısi hagyományokra nyúlik vissza. Most két módszert
mutatok be nektek, melyek közül bármelyikkel elkészíthetitek otthon a locsolók
ajándékát, vagy az asztal díszét.
A viaszos tojásfestés:
A tojásfestés legrégebbi módszere ez.
Festés elıtt a tojásokra viasszal rajzoljunk
mintákat,

vagy

írjunk

szavakat,

majd

helyezzük ıket a festékbe. A tojás, így
megkapja a kívánt színt ott, ahol a viasz a
héját nem takarja. Miután megszáradt, töröljük, vagy olvasszuk le a viaszt, így
kirajzolódik a ráírt minta.
A leveles tojásfestés:
Győjtsünk szép leveleket, majd ezeket a kifújt tojás fehérjével és sárgájával
keverjük össze és tapasszuk fel a tojásra. Közben nagy lábosban forraljuk fel a
festéket kis vízzel. Hagyjuk benne a festékben, amíg a kívánt színt fel nem veszi.
Ezután vegyük ki és mossuk le hideg vízzel. A kívánt fényesség eléréséhez étolajjal
kenjük be.

Húsvéti locsolás
Magyar

hagyomány,

mely

szerint

húsvét hétfı hajnaltól a fiúk vízzel, vagy
illatos kölnivel locsolják meg az ismerıs
lányokat.
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Régebben vízbevetı, vízbehányó hétfınek nevezték, ugyanis vödörnyi vízzel
locsoltak, vagy az itatóvályúba dobták a lányokat, akik a nemes alkalomra a legszebb
ruhájukban pompáztak. A városokban, illetve napjainkban a finomabb formája az
elterjedt, amikor illatos parfümmel, locsolóvers elmondásával kell kiérdemelni a
jutalmul kapott tojást.

Húsvéti recept – Sonkás torta
Hozzávalók:
1 rozscipó; 150 gramm besamel; 150 gramm
vaj; 150 gramm fıtt, darált sonka; ízlés
szerint só; ırölt fehér bors.
Díszítéshez:
Piros retek; lilahagyma; petrezselyem zöld;
zöldpaprika.
Elıször a sonkakrémet készítjük el. A besamelt (világos, vajas rántás) tejjel
felengedjük és kiforraljuk, s ha kihől, vajjal habosra keverjük. Így a sovány, darált
fıtt sonkával krémet kapunk. A rozscipót éles késsel torta formájúra alakítjuk, és
három tortalapra felvágjuk. A kész sonkakrémmel megtöltjük és díszítjük. Oldalát
pörkölt mandulával boríthatjuk. Fél órát hőtıszekrényben dermesztjük, majd
tortaszeletre szeleteljük.
Lengyel Dóra és Fehérvári Panna
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Húsvéti locsolóversek
„Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát, szép virágom,
Locsolásért csók jár, három!”
„Jó reggelt, jó reggelt Kedves
Liliomszál!
Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.
Kerek erdın jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengı kocsin,
Mindjárt ide szálltam.
Nesze hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?

„Falu végén templom,
Locsoljak-e? Nem tudom.
Falu végén megint templom ,
Locsoljak-e? Megint nem tudom.
Felnézek az égre, a versemnek vége.”

Tarisznyámba várom!”

Dénes Réka, Dzemjuk Dorka
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Herman bulik, Herman partik_____________
Felsıs iskolagyőlés
Mint emlékeztek, február 1-én az felsıs iskolagyőlés miatt elmaradt az utolsó óránk.
A felsı tagozat összegyült a tornateremben, s a tanárok közül is nagyon sokan eljöttek erre
az eseményre. A földre szınyegek voltak leterítve, és mi gyerekek arra ültünk. A fal elé
hatalmas kivetítıt helyeztek. Mindenki nagyon várta, hogy mi fog következni.
A program hangulatos zenével kezdıdött és egy diavetítéssel. Láthattunk képeket a
diákolimpiáról és a témanapról is. Nagyon sokan szerepeltek a képeken, és aki felfedezte
magát, nagyon meglepıdött. Az Igazgató bácsi tartott egy rövid beszédet a vetítés után,
majd az új táblára kivetítették azoknak a gyerekeknek a nevét, akik valamilyen kimagasló
helyezést értek el. Fantasztikus, hogy a mi iskolánkban ilyen sok tehetséges gyerek van!
Gratulálunk nekik!
Az egyéni és csapatgyıztesek mellett kihirdették az ıszi papírgyőjtés eredményeit is.
Ott is nagyon sok osztály jól teljesített. A győlés végén Attila bácsi szerencsés második
félévet kívánt a mindnyájunknak.
Köszönjük a bemutatót, jó volt látni az eredményeinket, és azt, hogy mennyi jó
dolgot csináltunk az elızı félévben.
Török Dániel

Felsıs farsang
Február

5-én,

pénteken

az

iskola

nagytornatermében gyülekeztünk, hogy minden
osztály megmutathassa táncát. A farsang a rocki
és cheerleading bemutatókkal kezdıdött, ahol a fellépık nagyon ügyesen szerepeltek.
Az iskolai táncok, mősorok néhol viccesre sikerültek vagy épp kivételesre – itt
gondoljunk Szabó Ági nénire, aki igazi Na’vi-nak öltözött. Talán ı keltette a legnagyobb
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feltőnést. Természetesen itt meg kell említenünk, hogy a 7. évfolyam adta a
legszínvonalasabb mősorszámokat. Egyedi koreográfiák, ügyes táncosok, sokszínő mősor
gondoskodott a jó hangulatról. Ezt csak tetézte a tanárok elıadása. A tavalyi mősort nehéz
volt túlszárnyalni – remélem, emlékeztek még Attila bácsira a „Csókkirályra” vagy a széfre,
amit a tanárnık nem tudtak kinyitni, de szerencsére a dinamit nem robbant – a tanárok
azonban kitettek magukért. Az „Ilyenek voltunk” címő számra tartották elıadásukat.
Matekórát láthattunk, amit természetesen Medveczky Marika néni tartott. Vicces volt
látni a tanárokat a „mi bırünkben”.
A diszkót a 6.a rendezte. A zene
mellett

óriási

érdeklıdés

övezte

a

foszforeszkáló karkötıket. Természetesen
idén is lehetett szavazni Mr. és Mrs.
Hermanra. A nyertesek: Gitidisz Oresztész és
Kerekes Fanni.
Mindenféle

túlzás

nélkül

elmondhatjuk, hogy az idei farsang nagyon
jól sikerült.
Kiss Tamara

Alsós farsang
Az idei farsang volt a legjobb. A ruhámat nem mi készítettük, hanem a legjobb
barátnım iskolájából kértük kölcsön. Elıször Batman akartam lenni, majd két héttel késıbb
karkötı és nyakláncırült. Bevallom ıszintén, nem tudom, miért lettem végül sellı.
Fél 1 és ¾ 1 tájban lementünk az udvarra. Mikor feljöttünk Ildi néni azt mondta,
hogy mindenki nézze meg a széke alját. Volt, akinek piros, lila, kék, barna vagy éppen
semmilyen pötty nem volt a kis cetlijén. Csoportokat alkottunk. Elsı feladatnál kanállal
kellett kiinni egy egész tányér baracklevet. Aztán lufi fújó verseny következett, majd
csokievı verseny, amin én voltam a leggyorsabb, azt követıen pedig mogyorókrém evés.

10

Mikor ezzel végeztünk, lehetett is öltözni, és
lementünk a tornaterembe. Bemutattuk a
jelmezeinket

a

zsőrinek,

majd

jött

a

tombolasorsolás.
A

farsang

legvégén

székfoglalót

játszottunk. Ez volt a legjobb farsangunk!
Délczeg Flóra

Valentin nap
Mi a Valentin nap története? Több históriát is emlegetnek, mint például azt, amikor
egy Valentin nevő pap titokban, a törvényt megszegve összeadott két szerelmest. Ezen
kívül két eset is szól arról, amikor egy Valentin nevő férfi vértanúként halt meg a
szerelemért.
Ez a nap a szerelmesek és a barátok csodás
ünnepe. Ilyenkor a párok és a jó barátok gyönyörő
vagy éppen jelképes ajándékot adnak egymásnak.
A mi iskolánkban az angoltanárok szervezték
ezt az alkalmat, hiszen ez a szokás elsısorban
Amerikában elterjedt és onnan került át az európai
kultúrába. Sokan kaptak üdvözlılapot, amit az angol
tanáraink kézbesítettek a címzettnek.
Köszönjük a lehetıséget, jó érzés volt, amikor
gondolt ránk valaki. Ha nem kaptál kártyát, jövıre még kaphatsz, vagy te küldj elsıként!
Dzemjuk Dorka

11

Így írunk mi________________________________
Bajkeverık a vandálok ellen - Édes a bosszú, de ragacsos
A bajkeverık a bentlakásos iskola szállásán a folyosókat rótták, vizes
vödröket cipelve. Csevegı hangon beszélgettek, pedig semmi keresnivalójuk nem
volt ott.
- Most visszafizetjük nekik a két hónapos mosogatást – Lucas világosan emlékezett,
mikor a Vandálok egyik csínyüket rájuk kenték és jó nagy büntetést kaptak érte. A
többiek bólogattak, és Adam gonoszan hozzátette:
- Édes a bosszú!
- És semmi baj sem lesz, mert rajtam van Günther. – Mondta Matt.
Lily, aki újoncként hátul ballagott Summer mellett, felfigyelt.
- Günther?
- A szerencse zoknija. Sosem mossa ki. – Mondta Lucas.
Megálltak. Lucas kivette zsebébıl a pótkulcsot, amit tegnap annyi
tervezgetés után végre sikerült megkaparintaniuk. Mintha teljes joggal tennék,
bementek. Elkezdték a munkát, de messzirıl lépteket hallottak.
- Nem azt mondtad, hogy bementek a városba? – Emelte tekintetét Lisára Lucas.
- Öhm… - A lány emlékezett, hogy kevesebbet látott a létszámnál, de azt hitte, ık
már elmentek.
- Mindegy. Jöjjön a „B” terv… elbújni!
Mire Cody és barátja belépett, a Bajkeverık
eltőntek. Persze nem szó szerint: a két lány a
szekrényben rejtızött el, Lucas és Matt az ágy alatt, a
többiek az apró WC-ben – ha pontosan fogalmazunk,
egyikük a WC-n állt terpeszben. Matt az ágy alatt érzett
valami ragadósat és puhát a tenyerén, miközben azt erısen a földhöz nyomta. A
rózsaszín rágó odatapasztotta kezét a földhöz. Vadul rázni kezdte a kezét, még a
nyelvét is kidugta. Barátja mellette hasalt és összeszőkült szemekkel figyelte
Codyékat, akik a pénztárcájukért jöttek vissza. A rágó megadta magát, de maradt egy
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kicsi rózsaszín ragacs a kezén. Alig várta, hogy elmehessen kezet mosni. Miközben
nyílt az ajtó, nem nagy örömmel konstatálta, hogy édes a bosszú, de ragacsos.
Kiss Tamara

A végtelen mese
Amikor a texasi láncfőrészest és Fraddyt kiengedték a börtönbıl jó
magaviseletük miatt, megfogadták, soha többé nem tesznek olyan dolgot, ami
törvénybe ütközı.
Elmentek egy helyi klubba, ahol találkoztak Harry-vel és a Fınix rendjének
tagjaival. Harry megkérdezte, nem segítenének-e megkeresni Dumbledor elvesztett
fınixét,
segítenek

Fawkest.

Úgy

döntöttek,

nekik,

így

elindultak

Londonba, mert az a gyanújuk támadt,
hogy ott lehet a madár.
Útközben
Jackson

beugrottak

bulijára.

Ott

Michael

találkoztak

Hagriddal és a bőbájos boszorkákkal.
Amikor a buli már nagyon bepörgött,
Soma, akinek sánta volt a lova, elkezdte kritizálni a zenét. Erre Shrek dühében
akkorát szellentett, hogy az Andor bolygón Darth Vader is elájult tıle. Soma
elveszítette parókáját, Jackson az orrát, mert az Hagrid szájában landolt. Amikor
mindenki felébredt, a két sztár hiányolta testének tartozékát. A buli végén
megérkezett Max Payne egy hatalmas kecskén. Az a nagy mázli, hogy nem
teleportált ide Fábri, ha ideteleportált volna, az én mesém is tovább tartott, volna.
Papp Bence
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Mi az élet értelme?
Szerintem ez mindenkinek mást jelent. Egyeseknek tanulást, másoknak
gyermekeiket.

Vannak

olyanok,

akik

nem

akarnak

létezni,

nekik

nincs

„életértelmük”, mert nincs célja az életüknek, ezért akarnak annak véget vetni.
Annak az embernek, aki boldog, annak
megint más, ı szereti a létet. Van jelentése a
mindennapjainak, mert esetleg olyan dolgot
csinál, ami másoknak jó.
Szerintem minden embernek más a
feladata. Szerintem az élet rendeltetése az,
hogy elhatározásainkat beteljesítsük. Nekem
az

a

vágyam,

hogy

csendesen

éljek,

gyarapítsam a családom, népem, hazám. Tudjak segíteni másoknak, hogy
megvalósítsák önmagukat. Olyan munkahelyen kívánok dolgozni, ami segít
másokon, örömet szerez nekik. Én állatkertben szeretnék tevékenykedni. Mások
szakácsként képzelik el jövıjüket, néhányan ügyvédnek mennének. İk mind segíteni
szeretnének. Persze vannak olyanok is, akik lehetetlen dolgokat akarnak. Rossz
dolgokat! A létezés lényege persze az, hogy végig vidd a céljaidat, segíts másoknak,
például majd gyerekeidnek. Természetesen az ı támogatásuk már másfajta állapot,
hiszen az eltérı segítség, amikor az ı elképzeléseiket próbálod megvalósítani. Add át
majd nekik azt a tudást, hogy megtalálják mindennapjaik jelentıségét. Segíts nekik jó
munkára bukkanni, saját házat szerezni! Persze egyszer el kell engedni ıket!
Mit jelent tulajdonképpen az értelem? Azt, hogy okos dolgokat csinálunk. Az
élet jó dolog, mert itt vagyunk, megszületünk, majd meghalunk, de mire szolgál a
közte lévı idı? Arra, hogy végrehajtsuk álmainkat.
Egy szó, mint száz, szerintem a létünk alapja, hogy az ember a céljait
beteljesítse, gyarapítsa a családját, népét, hazáját, segítsen másoknak is megvalósítani
álmait. Jó munkát találjon, abban sok öröme legyen. Segítsen a bőnösökön, vagy az
ártatlanokon. Jókat fızzön másoknak, szeresse a feleségét, férjét!
Turza Hunor
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Nektek ajánljuk____________________________
Egy elveszett kiskutya
Tappancs

a

legkedvesebb,

legokosabb,

legszeretnivalóbb kutya a világon, legalábbis Marty
szemében. A kiskutya és a fiú elsı látásra megkedvelik
egymást, mégis számtalan nehézséget kell leküzdeniük, mire
Marty végre befogadhatja a kutyust, Tappancs pedig igazi
otthonra talál. A világhírő író könyvét több mint féltucatnyi
neves díjjal jutalmazták. Nemcsak a gyermekek, hanem az
állatszeretı felnıttek is örömmel olvassák.
Ezt a könyvet azért ajánlom nektek, mert nagyon érdekes, izgalmas, és aki
szereti a kutyákat, annak pláne tetszhet. Ez a sorozat három részbıl áll: Tappancs
kalandjai, Tappancs veszélyben, Tappancs megmentése.
Most Tappancs kalandjait fogom röviden bemutatni: Marty séta közben
megpillantott egy csodaszép kutyát. Elindult felé, azonban a kutya hátrált, ellenben ı
nem adta fel, megpróbálta még egyszer, de akkor sem járt sikerrel. Marty ekkor
leguggolt, fütyült egyet s így a kutya odarohant hozzá. Azon gondolkozott, milyen
nevet adjon neki, s végül elnevezte Tappancsnak. Kiderült, hogy Tappancsnak már
van gazdája, akitıl Marty megpróbálta ıt megvenni, de nem adta neki pénzért. Vajon
mi ellenében kapta meg Marty a kutyust? Az kiderül, ha elolvasod a könyvet!
Dénes Réka

Szép remények
A 19. sz. -ban játszódó romantikus regény egy fiú felemelkedésérıl szól, akit
Pirrip Philipnek hívnak. Kiskorában nem tudta kimondani a nevét, csak azt, hogy
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Pip, s ez ráragadt. A szülei meghaltak s az apja nıvére, Joe asszony neveli.
Természetesen férje is segített neki Joe, a kovács. Pip Joe-ra mindig úgy tekint, mint
barátra, aki vele egykorú csak kicsit nagyobb. Egész életében az inasa akart lenni.
Házasságára illik, hogy a nı hordja a nadrágot, hisz sokszor megveri férjét és fogadott
fiát, talán ezért is alakult ki kettıjük között egyfajta szövetség.
Egy nap Pip találkozik egy szökött
fegyenccel, aki megfenyegeti, ha nem hoz neki
reszelıt és élelmet, megöli. Ha felkeresi a
rendıröket, a barátja, akit csak úgy nevez, a
fiatalember (mindent lát) éjszaka elvágja a
torkát. A kisfiú meglopja családját, s emiatt
szörnyő bőntudat gyötri. Azonban a fegyencet elkapják és visszaviszik a hajóra,
ahonnan megszökött. Az elfogásnál Pip és Joe is jelen van, s kölök mutatja a
fegyencnek, hogy nem ı volt az áruló, így a rab az élelemlopást magára vállalja. A
fogoly kulcsfontosságú a történetben, bár alig szerepel a mőben, csak késıbb tér
vissza.
A szerzı elıször jelen idıben mesél majd átvált múltra, és saját szemszögébıl
mondja tovább a történetet. Ez a váltás akkor történik, mikor Pip Havisham
kisasszonynál dolgozik. Rettenetesen szomorú az a hely, megállt az idı, az óra
mindenhol 8:40-et mutat. Havisham kisasszony nagyon legyengült, mindig
ugyanabban a ruhában van. Unokahúga, Estella is ott él, akivel Pip néhanap játszik.
Egyszer annyira leszólja, hogy sikerül megríkatnia fıhısünket. Innentıl kezdve Pip
sajnálja, hogy durva a keze, az ászt disznónak hívja játék közben, és a cipıje nem
csillog a fényben, vagyis szégyelli, honnan jön. Ekkor határozza el, hogy
felkapaszkodik, gazdag, ismert és elismert lesz.
A könyvet sokszor megfilmesítették; legutoljára Gwyneth Paltrow és Robert
De Niro játszották a fıszerepeket. Ha kedvet kaptál a könyvhöz, a suli könyvtárában
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is megtalálod Charles Dikens eme regényét is, melynek nagyon furfangos, ámde boldog
vége van.
Kuczora Renáta

Az Ezüst-tó kincse
A könyv igazi indiántörténet az amerikai vadnyugatról, ami tele van
izgalommal és kalanddal. Leírni túl hosszú lenne, ezért elmesélem nektek a kedvenc
jelenetemet: Old Shatterhand és cimborái az
indiánokkal küzdenek, oly módon, hogy mindenkinek
próbát kell megnyernie olyan eszközökkel, melyeket
még soha nem használt. Ez azt jelenti, hogy
hısünknek a törzsfınökkel kell megküzdenie
pajzzsal s tomahawkkal. Természetesen szereplıink
a próbákat kiállják, de az indiánok üldözni kezdik
ıket, annak ellenére, hogy elszívták a békepipát, ami
annak az egyezségnek a pecsétje volt, hogy a
megpróbáltatások kiállása esetén elengedik ıket.
Azonban ez nem így történt, így menekülniük kellett. A törzsfınök azzal érvelt, azért
nem tartja be az egyezséget, mert az ı pipájából szívták a dohányt, ezért csak rájuk
vonatkozik a megállapodás.
Miért kerültek ilyen helyzetbe, s hogyan úsztak meg mindent? Ha elolvasod
Karl May regényét, te is megtudhatod mindezt. Megismerkedhetsz Old
Shatterhanddel, akit kicsit köpcösnek fest le az író, amiért szegény kap is eleget,
viszont bravúros fegyverhasználatával magasra emeli személyét. Rendkívül ügyesnek,
eszesnek, erısnek és közismertnek állítja be, tehát kompenzál a hírnévvel és a
képességeivel.
Jó szórakozást kívánok a könyvhöz!

Tóth Ricsi
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Film és könyv - New moon
Nagy várakozás övezte az Új holdat,
mivel az elızı rész rengeteg díjat zsebelt be. A
nıi nézettség 80%-os volt a filmszínházakban,
ami azt jelzi, hogy mi jobban kedveljük a
romantikus filmeket. Hetekkel elıre nem lehetett
jegyet kapni, az emberek özönlöttek a mozikba,
sokan megpróbáltak a helyszínen jegyet szerezni,
de lehetetlen volt.
A várakozásoknak most eleget tettek,
nagyobb hangsúlyt fektettek a sminkelésre, ezért
sokkal „vámpírhőbb” lett elıdjénél. Nem tőzdelték meg valótlan jelenetekkel,
hasonlított a könyvhöz. Mővészien oldották meg az idı múlását és Bella
szenvedését. A farkasok is valóságosra sikerültek, viszont kihagytak néhány
jelentet, de ez nem befolyásolta a történet lényegét. A végére berakták Edward
lánykérését, ami a könyv szerint csak a Napfogyatkozásban várható. Több
szerepet kapott Edward, mint ahogy az író megálmodta, különben Robert
Pattinson lemondta volna a forgatást.
Nem hibázott a film rendezıje, dollármilliárdokat hozott az Új hold.
Mindenki izgatottan várja a folytatást, ami 2010. június 30-án kerül a
mozikba.
Kelemen Réka
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Zene - Children of distance
A cikkbe már egyszer belekezdtem. Nem sikerült összehoznom. Nehéz a
Children of distance-rıl beszélni, mert teljesen más zenekar az eddigiekhez képest.
Most megpróbálom még egyszer.
Elsısorban azoknak ajánlom, akik szeretik az ıszinte számokat, és a
kíméletlen szöveget. Ezek a dalok szívbıl szólnak, ezért szereti a „mai ifjúság”. A
dalokban sokszor hallhatod a „COD” szót, de ezen ne lepıdj meg, hisz ez a rövidítése
az együttesnek. Ezt ma már szlengként használják, így sokszor találkozhatsz majd
vele. A magyar jelentése: „távolság gyermekei”. A nevet a
zenekar három tagjáról kapta, akik az országunk három
részérıl származnak. A zenekar tagjai középkorú srácok,
nem éppen azok a „szépfiúk”, de mi nem is ezért hallgatjuk
ıket. A számok érzelmesek, szomorúak és ıszinték. Mivel
magyarok, harmadszori hallás után rádöbbensz, hogy te is
velük énekelsz. A mőfajuk jól körülhatárolható. Kevés
olyan szám van, ahol nem az érzelem és a szomorúság dominál, ráadásul azok a
számok számomra gyakran érthetetlenek, mint a Gyilkos ütemek. Már százszor
hallottam, még mindig nem értem a szövegét. Persze ettıl függetlenül jó, vagy muris.
Elıször, nem kedveltem a COD-ot, a nıvérem ismertette meg velem. Mivel
nyaralni voltunk, és kevés zenét vittem a telefonomon, csak ezt tudtam hallgatni, de
nagyon megszerettem. Így már nem kényszerbıl hallgatom, hanem szívbıl.
„Ahonnan én jövök, ott nem létezik fájdalom,
Ahol most élek, ott a lélegzet is fáj nagyon.”
Bitskey Ági
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Amerre jártunk____________________________
A padlás
A padlás Presser Gábor, Sztevanovity Dusán
és Horváth Péter musicalje. A színdarabot elıször a
Vígszínházban mutatták be 1988. január 27-én,
ahol azóta is töreten sikerrel játsszák.
Egy fiatal tudós kísérletezik a padláson,
távoli, titokzatos bolygók üzeneteit próbálja
megfejteni. Hát hova máshova "pottyanna" négy
mesebeli szellem, több évszázados bolyongás után,
mint ide. Ezek a szellemek elfelejtett mesefigurák, akiket kihagytak a mesékbıl. A
Herceg, aki addig énekelte szerelmes dalait, míg vetélytársa egy csókkal fölébresztette
Csipkerózsikát, Lámpás, a nyolcadik törpe, akit a többiek a bányában hagytak, az
igazmondó Kölyök, és a Meglökı, a hóhér, aki ahelyett, hogy a dolgát végezte volna,
ártatlanokat mentett. A padlásra várják Révészt, aki elviszi ıket oda, ahol rájuk is
emlékeznek. Eközben betoppan Süni, a fiatal hegedőmővésznı, aki a Zeneakadémiára
jár, s aki szerelmes a tudósba. Révész megérkezik ugyan, de éppen Barabás B. Barabás
nevő gengszter alakjában, s ebbıl bizony bonyodalmak adódnak.
Mindenkinek ajánlom ezt a színdarabot, mert könnyő humoros történet,
rengeteg ismert és jól csengı dallal, mint a Szilvás gombóc vagy az Örökre szépek.
Juha Bea
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Tudtad? Híres magyarok a nagyvilágban_
Neumann János
Budapesten született 1903-ban, vegyészmérnöknek
tanult,

a

Budapesti

matematikából,

késıbb

Tudományegyetemen
tanársegéd

lett.

doktorált
Amerikába

költözött, ahol megkapta az amerikai állampolgárságot,
mint a Princetoni Egyetem professzora. Megtervezte és
megvalósította azt a számítógépet, amelybe nemcsak az
adatokat,

hanem

az

elvégzendı

mőveleteket

is

elektronikusan lehet beprogramozni. Tiszteletbeli doktor neves egyetemeken. Díjai: a
Fermi-díj, USA érdemrend, az Einstein-érem, az USA Szabadság Érme. 1957-ben
Washingtonban halt meg, Princetonban van eltemetve. A Holdon krátert neveztek el
róla, míg Budapesten és Székesfehérváron utcát. A Magyar Számítástudományi
Társaság Neumann-érmet ad ki minden évben az ı munkásságának tiszteletére.

Magyar az Avatarban
Ági néni elıtt szintén megmutatta tehetségét egy magyar 3D-guru James
Cameron világsikert hozó filmjében, az Avatarban. Kiss Balázs 10 éve dolgozik, mint
a digitális effektek bevilágításáért felelıs lighting technikai direktor. Bár a magyar
lapok most kezdtek cikkezni róla, eddigi munkáit már
sokszor láthattátok a filmvásznon, mert olyan mővek
megalkotásában vett részt, mint Harry Potter és az
azkabani fogoly, Harry Potter és a Tőz Serlege, a
Mennyei királyság, vagy a Superman visszatér.
Reméljük, hamarosan látni fogjuk egy új szenzációját is.
Kelemen Réka
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Tudomány_________________________________
Csillagászat
A csillagászat a csillagok törvényeivel, a földön kívüli jelenségek vizsgálatával
foglalkozó tudomány. Az asztrofizika a csillagászat olyan ága, mely a fizikát használja. A
csillagászat szinte minden témaköre komoly fizikai ismeretet követel, ezért ma már a
csillagászat és az asztrofizika szinte ugyanaz. A csillagászatot nem szabad összekeverni az
asztrológiával, mert az a jóslás és nem a csillagok szerkezeti vizsgálata. Az asztrológiának és
az asztronómiának hasonló a története, mégis nagyon eltérı; a csillagászat tudományosabb, az
asztrológiánál.
Kelemen Réka

Meteor Magyarország felett
Február 28-án, vasárnap éjfél elıtt fél órával titokzatos tőzgömb száguldott át
Magyarország felett. Aki látta azonnal felkapta a fejét. Az izzó fénygömbnek nappali
világosság kísérte útját. A radarok ugyan nem észlelték a jelenséget, de ami rejtve maradt a
mőszerek elıtt, azt az emberi szem több
megyében is látta.
A

tőzgömb

hatására

azonnal

elindultak a találgatások és a furcsábbnál,
furcsább

nyakatekert

magyarázatok.

Legtöbben őrlényekre gondoltak és sokan
kijelentették megtámadtak minket az UFO-k.
Mások a bővös számot, a világvégének
közeledését, 2012 elıjeleit vélték felfedezni.
Ezek persze csak ostoba találgatások. A szakértık a sztratoszférában felrobbant
meteorra gyanakodnak, bár a testet látták tízezer méter magasságban is, ráadásul eltőnése erıs
hanghatással járt, tehát valószínőleg nem járt túl magasan, amikor megsemmisült. Véglegesen
még senki nem mond ki semmit.
Csordás Icus
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Robotika „a la” Amerika
Egy amerikai étterem szakácsok helyett kínai robotokat alkalmazott a konyhában. Az
igazgató szerint a robotok hatékonyabbak, tisztábbak és észrevehetıen jobban fıznek emberi
társaiknál, emellett nem panaszkodnak. Igaz, horror összegekért vásárolták ıket, a fogyasztók
észrevehetıen elégedettebbek.
Ez

is

mutatja,

hogy

közelebb

kerültünk

a

„fémjövıhöz”, azaz mindenhol robotok fognak tevékenykedni
helyettünk. Emberek szerint a világ ötven év múlva teljesen
megváltozik. Robotok fognak dolgozni, és az emberek
teljesen ellustulnak. A robotgyártásban a kínaiak vezetnek.

Bercsényi Dóra

Robotika
Robotoknak azokat az elektromechanikai szerkezeteket nevezzük, amelyek elızetes
programozás alapján képesek különbözı feladatok végrehajtására. A szó a szláv „robota”
szóból ered, ami magyarul szolgaságot, munkát jelent.
A robotikának három nagyon fontos szabálya van. „Az elsı, miszerint a robotnak nem
szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tőrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt
szenvedjen. A második alapelv értelmében engedelmességgel tartozik az emberi lények
utasításainak kivéve, ha ezek az utasítások az elsı törvény elıírásaiba ütköznének. A
harmadik így szól: a robot tartozik saját védelmérıl gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik
az elsı vagy második törvény bármelyikének elıírásaiba.”
Manapság már mindenhol ıket alkalmazzuk. Így van ez az autók gyártásánál, az
egészségügyben, és az ipar szinte minden területén. Gépek mővelik a földeket, irányítják az
életünket, sıt mőtöttek már embereket is. Ez nem lenne olyan rossz, hiszen naivan
gondolhatnánk, nekünk így nem lesz semmi dolgunk. Azonban, ha ez ilyen ütemben fejlıdik,
felmerül a kérdés, hogy kellenek-e még emberek a munkavégzéshez. Nem lesz munkánk?
Hogyan fogunk pénzt keresni? Ha már elég okosak lesznek ahhoz, hogy átírják a saját
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programjukat, akkor nem fognak ellenünk fordulni? Ezekre a kérdésekre már csak a jövı
adhat választ.
Szerény véleményem szerint egy robot sohasem lesz olyan okos, mint egy ember.
Soha nem lesz olyan ítélı-, vagy alkalmazkodó képessége. Éppen ezért nem is szívesen
alkalmaznám ıket, fıleg nem az egészségügyben. Persze olykor-olykor jók, de egy bizonyos
határnál nem szabad túl mennünk.
A robotok elterjedése ellen szinte
semmit nem tud tenni az átlagember. Talán
hozzá kellene szoknunk. Aki kíváncsi a
legújabb, legokosabb gépekre az látogasson
el Grazba (Ausztria) a robotika kiállításra,
ahol még a megnyitó fehér szalagját is egy
mesterséges intelligenciával ellátott szerkezet
vágta el. A kiállítás július 5-ig tekinthetı meg, ahol 400 különbözı csapat, 44 országból,
összesen 2000 robottal várja az oda érkezı látogatókat.
Kiss Márk

Egymásért_________________________________
Szelektív hulladékgyőjtés
Napjainkban egyre több szó esik a környezetvédelemrıl. Minden nap hallunk
híreket a környezetünket romboló hatásokról itthonról, és a világ más tájairól is. Elég,
ha bekapcsoljuk a tévét, meghallgatjuk a rádióban a híreket, elolvassuk az újságot,
vagy megnézzük az Internetet. Gyakran barátaink küldenek ímélen sokkoló képeket
környezetünket és Földünket sújtó katasztrófákról.
Ezek azok a hírek, amelyek elgondolkodtatnak bennünket arról, miképpen
tudnánk szőkebb környezetünket – pl. mi hermanosok – szebbé tenni és megóvni.
Nemcsak nagy léptékben lehet gondolkodni, hanem a legegyszerőbb, legkisebb
megoldások is lehetnek ésszerőek, sıt zseniálisak. Ha mi, a Herman Ottó Általános
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Iskola diákjai - tanáraink segítségével - teljes erıvel a környezetvédelmen
munkálkodnánk, talán más iskola is bekapcsolódna kampányunkba. De ne szaladjunk
ennyire elıre, inkább nézzük meg, milyen apró lépéseket tehetnénk közvetlen
életterünkben.
• Ha már nem lehet egyszerre betiltani az összes spray-s dobozt, dezodort,
tőzoltó gázt, akkor tegyünk róla, hogy ezek a veszélyes hulladékok a megfelelı
konténerekbe kerüljenek.
• Az „újrapapírral” nemcsak a környezetet kímélnénk, hanem pénztárcánkat is,
hiszen a rendes papír 54, míg az újrapapír 14 Ft-ba kerül. (Lehet, ezzel még a
gazdasági válságot is megoldanánk?) Érdemes megemlíteni, hogy iskolánkban
évente kétszer a papírgyőjtéssel
több konténert is megtöltünk.
• Sokkal

több

szelektív

hulladékgyőjtıre lenne szükség,
mert saját példámból tudom,
nem mindig rajtunk múlik a
nem megfelelı tárolás. Hogyan
óvjuk környezetünket, ha elviszik a szelektív hulladékgyőjtı konténert pl. a
Mogyoródi útról?
• Lehetne esetleg „Óvjuk a környezetünket” fesztivált tartani, sokak örömére és
okulására.
• Nemcsak egy esetleges fesztivállal, vagy a szelektív hulladékgyőjtéssel tudunk
többet tenni, hanem azzal is, ha naponta aprónak tőnı tettekkel és
gondolatokkal is kifejezzük felelısségünket az egész természetet, illetve
környezetünket illetıleg.
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• Esetleg az osztálytermekbe rakhatnánk kartondobozokat, melyekbe a papírt
győjtenénk, hogy a kis cetlijeink és egyéb dolgaink ne a rendes kukába
kerüljenek.
• Soha ne feledkezzünk meg róla, hogy a portán leadhatjuk a lemerült elemeket,
bár gazdaságosabb és tudatosabb megoldás, ha eleve tölthetı elemeket veszünk.
• A tönkrement elektronikai eszközöket bármelyik boltban leadhatjuk, ahol
árulnak olyan terméket.
• A gyógyszert soha ne a kukába dobjuk ki, vagy a vécén húzzuk le, hanem
mindig vigyük el a gyógyszertárba.
• A telefonunk, ha tönkrement, vagy meguntuk, vigyük el bármelyik mobilboltba,
kötelesek bevenni. Soha ne feledjük, hogy az akkumulátor az egyik
legszennyezıbb anyag.
• Figyelmeztess mindenkit az iskolában és a sulin kívül, hogy védje és óvja
környezetét apró dolgokkal, mint a papír és más tárgyak helyes eltávolítása.
Remélem ez a pár gondolat segített, s majd értesítelek benneteket, ha megtaláltam a
Mogyoródi útról eltőnt konténereket.
Bitskey Ági

Sport_______________________________________
Az NBA története
A játék története 1891-re nyúlik vissza, amikor Dr. James Naismith (18611939), a mai Springfield Egyetem tanára a hosszú új-angliai tél idejére egy teremben is
mővelhetı játékot talált ki diákjai részére.
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Naismith a játék megalkotásakor öt alapelvbıl építkezett: a játékot gömbölyő
labdával, kézzel játsszák; a játékosok ne szaladhassanak a labdával; játékosok
mozgása a pályán ne legyen korlátozva; ne legyen durva érintkezés; a labdát
vízszintesen elhelyezett kapuba, a játékosoknál magasabbra dobják.
A

FIBA

világbajnokság
Kosárlabda

a

kosárlabda
Nemzetközi

Szövetség

által

megrendezett torna. A férfiaknál
1950-ben, a nıknél három évvel
késıbb rendezték az elsı ilyen
megmérettetést.

Négyévente

kerül

lebonyolításra, 1986 óta azonos évben
rendezik mindkét nem küzdelmét.
A férfiak világbajnokságán a végsı gyıztes elnyeri a Naismith trófeát. Ezt, a
kosárlabdajáték megalkotójáról elnevezett kupát elıször az 1967-es világbajnokságon
adták át.
2006-tól a férfiak számára 24 csapat részvételével rendezik meg a
világbajnokságot, a nıknél megtartották a 16-os mezınyt. Ebben a sportban az
amerikaiak járnak az élen.
A kosárlabda azért jó, mert egészségesebben élsz, izmos leszel, segíti a
kézkoordinációdat, térlátásodat, koncentrációdat, és fejleszti a reflexeidet.
Megtanulsz csapatban dolgozni, ahol barátokat szerezhetsz, ahol tudod, hogy mindig
számíthatsz a másikra. Azonban egészségügyi hátrányai is vannak, hiszen a térdet a
sok visszahuppanás bizony tönkreteheti.
Papp Bence
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Téli olimpia 2010
Az elsı téli olimpiát 1924. január 25-én rendezték a
franciaországi Chamonixben. Az olimpián 16 nemzet vett részt
összesen 258 versenyzıvel.
A 2010-es olimpiát a kanadai Vancouverben rendezték 80
nemzet, 5500 sportolója részvételével, 7 sportágban, 86
versenyszámban. A megnyitó ünnepséget február 12-én tartották,
ahol a rendezık bemutatták Kanada csodálatos szellemvilágát. Természetesen a 2008as kínai nyári olimpiát nehéz lehetett a szervezıknek túlszárnyalni, de a speciális
effektek és a letisztult formák egy nyugodt, kiegyensúlyozott, egységes és elfogadó
országról tettek tanúbizonyságot.
A magyarok 17-en február 8-án
kora hajnalban indultak Vancouverbe.
A zászlóvivınk Sebestyén Júlia volt,
aki 2004-ben megnyerte a Mőkorcsolya
Európa Bajnokságot. Sajnos idén nem
sikerült sem a korcsolyázóinknak (ott
lehetetlen volt a kínaiakkal és az oroszokkal felvenni a versenyt), sem a többieknek
érmet hozniuk. A legjobb eredményünk Heidum Bernadett, Huszár Erika, Keszler
Andrea és Darázs Nóra a nıi 3000 méteres gyorskorcsolya váltóban 5. helyezést ért el.
A záró ünnepséget 2010. február 28-án rendezték, ahol a legeredményesebb nemzet, a
házigazdák ugyanolyan jól érezték magukat, mint a magyar csapat.
Gratulálunk az eredményhez!
Rátki Annamária

29

Eredményeink_____________________________
Nyelvünkben élünk kerületi forduló
IV. helyezett: Szautner Márk 7.c

Vers- és prózamondó házi verseny
Próza: 5-6. évfolyam: I. helyezett: Füredi Anita 5.c
7-8. évfolyam: I. helyezett: Csordás Ilona 7.b
II. helyezett: Remetehegyi Evelin 7.c
III. helyezett: Werb Bernadett 8.a
Vers: 5-6. évfolyam: I. helyezett: Keltai Kristóf 5. b
II. helyezett: Uzonyi Ádám 6. c
Alexandrov Dániel 5.b
III. helyezett: Nagypál Petra 5.c
Járóka Richárd 5.b
7-8. évfolyam: I. helyezett: Süli Barnabás 8. c
II. helyezett: Maffei Solange 7.c
Szautner Márk 7.c
III. helyezett: Stöckl Eszter 8.a

Kerületi Angol Nyelvő Verseny:
7. évf.: II. helyezett: Gulyás Gergely 7.b
III. helyezett: Báskai János 7.a
8. évf.: II. helyezett: Végsı Zsolt 8.b
III. helyezett: Kiss Márk 8.b

6 csapatos Döntıs Történelem Verseny
Nyíri Nóra, Kollár Bettina, Petresevics Fanni 6.b osztály
Erdıs Anita, Petresevics Panna, Jáger Klaudia 6.b osztály
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Hevesi György Országos Kémia Verseny kerületi forduló
I. helyezett Németh Márton 8.b ( tovább a budapestire)
I. helyezett Balogh Ticián 7.c
VII. helyezett: Csordás Ilona 7.b

Kaán Károly Kerületi Biológia Verseny
II. helyezett: Mészáros Bálint 5.c

Kosár
Lány, kerületi 6 csapat közül 5-6. évfolyam II. helyezett
Fiúk, kerületi 9 csapat közül 5-6. évfolyam I. helyezett

Gratulálunk!

Viccek_____________________________________
- Mi ez a nevetés, Jean?
- Derül az ég, uram.

Két sárkány beszélget. Azt mondja az egyik:
- Mhh.
- Na, ne égess - szól rá a másik.

Két pulyka filozófiáról beszélget:
- Szerinted van élet a karácsony után?
-…
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Télbúcsúztató busók

Ízelítı a következı számunkból

Tavaszi Témanap

Legyek ura
Várháborúk kora

Március 15-e

The grenma

Herman Ottó Nap

Búcsú a nyolcadikosoktól
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