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Köszöntő___________________________________
Kedves Hermanos diákok!
Ismét elmúlt a forró nyár, a fürdőzés, pihenés, nyaralás ideje. Újból ősz
van, a gyerekek reggel nem strandra, hanem iskolába mennek, s törölközők,
fürdőruhák helyett, könyvekkel megpakolt iskolatáskát cipelnek. A hűsítő langy
szellőből hideg, fagyos szél lett. A zöld levelek megsárgultak, lehullottak. Itt a
Hermanban is elkezdődött az új tanév, a 2010-2011-es. Új diákok, kis elsősök
jöttek a tavalyi nyolcadikosok helyére. A tanévvel együtt az iskolaújság is újra
indult. Mint eddig minden évben most is lelkes diákok sokasága írja, akik
beszámolnak

nektek

nyaralásaikról,

iskolai

kirándulásaikról,

kedvenc

könyvélményükről, vagy felhívják figyelmeteket az állatok védelmére, hiszen ne
feledjük, hogy idén az állatokat ünnepli a világ.
Csordás Icus

Jó tanulást és az újsághoz jó szórakozást kíván a szerkesztőség csapata!
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Nyári élmények____________________________
Ukrajna, de mégis magyar
Olyan gyorsan telt ez a nyár is, hogy nehézkesen tudom csak felidézni az
emlékeket. Ismét Ukrajnában voltunk a családommal, hisz ott laknak a rokonaink.
Idén minden máshogy történt, hiszen a nővérem erős gimnáziumba ment, így
megnéztük a régi magyar nevezetességeket is, például a Vereckei-hágót vagy
Munkács várát, melyet Zrínyi Ilona védett a Rákóczi szabadságharc idején. Kocsival
indultunk, az út hat
óra lehetett. Először
Munkács várát néztük
meg.

Ez

kellős

a

síkság

közepéből

emelkedik

ki.

Legmagasabb

részén

áll a fellegvár, ami
egyben a legrégebbi
rész. Belül múzeumok,
szobrok,

kiállítások

tekinthetők meg. Az
udvaron Korjatovics szobra emelkedik, aki a vár ura volt egy ideig, és jelentősen
kibővítette az épületet. Ennek a szobornak már lekopott az ujja, mivel a turisták
pénzt dobnak egy gyűjtőbe, majd megérintik az ujját, kívánnak valamit, ami a
hiedelem szerint teljesül. Feljebb az ifjú Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona szobra
található, ami mellé kis kápolnát rendeztek be. A kiállítások körös-körül helyezkednek
el a várban. Ukrajnáról és a Rákóczi családról szólnak, bár megtekinthetők Petőfi- és
Arany-önéletrajzok, képek, versek. Az egyik teremben pedig fotók, festmények,
rajzok láthatók a nevezetességről. A honfoglalás ezeréves évfordulója alkalmából a
Hajdú-bástyán emlékoszlopot állítottak, tetején hatalmas, kiterjesztett szárnyú,
csőrében kardot tartó bronz turulmadárral. Fentről szép a kilátás a városra, bár
hiányoltam a magyar zászlót.
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Innen rögtön tovább mentünk, a Vereckei-hágóhoz. Mint tudjuk ősidők óta
használt út. 895-ben a honfoglaló magyarok többsége itt érkezett a Kárpátmedencébe. A hágón a természeti szépségen kívül kevés a látnivaló. Az emlékmű a
Kelet és Nyugat közötti kaput jelképezi, a Kárpátokon átvonuló hét honfoglaló törzset
szimbolizálja. A "kapu" nyílásában a vérszerződésre emlékeztető oltárkő található.
A panoráma gyönyörű ilyen magaslatból, bár a felfelé vezető út döcögős.
Ezen látnivalók után hazaértem a második otthonomba, Lvov-ba a
nagymamámhoz, nagynénimhez és unokatestvéreimhez. Egy hetet töltöttünk itt a
családdal, azóta is nagyon hiányoznak a rokonaim.
Bitskey Ági

Soltvadkert – alsós tábor
2010. június 28-tól július 4-ig a
minden évben megrendezett, iskola által
szervezett nyári táborban voltam. Zsuzsa
néni, Ildikó néni és Sanyi bácsi vigyázott
ránk, ők szervezték a legtöbb programot.
Mindent összevetve remekül éreztem
magam, mert sok izgalmas program várt
ránk, mint például az éjszakai bikavadászat.
Ennek játékszabálya, hogy a tanárok elrejtettek papírból készült bikákat, és nekünk a
sötétben a bokrokból elemlámpákkal kellett őket kikutatnunk. Persze volt sok
tanulságos kvíz és ötletes verseny, amelyekben öröm volt részt venni.
A kedvenc időtöltésemnek a diszkó bizonyult, amit az utolsó napon késő este
Dugó rendezett. Szerencsés hét volt, mivel nem esett az eső, sütött a nap, ezért
sokat fürödtünk, és egyszer még fagyizni is elmentünk.
Remélem jövőre is lesz alkalmam, hogy elmehessek egy ilyen jól megrendezett
sotyai táborba.
Tóth Gabriella
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Soltvadkert - felsős tábor
Az idei nyár is feledhetetlen
volt azok számára, akik júliusban
részt

vettek

közös

nyári

programunkon Soltvadkerten. Az
idén nyomozó tábort alapítottunk.
Rengeteg játékra, strandolásra volt
lehetőségünk, de a disco sem
maradt el. A színes programokat
Szabó Ági néninek, Szenczy Judit
néninek és a régi hemanosoknak,
azaz az animátoroknak köszönhettük. A sportot kedvelők sem szomorkodtak, mert
volt foci, kosár, pingpong és sok más sport. A városba is ellátogattunk lovas kocsival,
és jót fagyiztunk a helyi cukrászdában. Néhány zápor sem zökkenthetett ki minket a
tábor hangulatából. A VB eredményeiről sem maradtunk le a szomszédos altábornak
köszönhetően.
A búcsúzás nagyon nehéz
volt, mert még maradtunk volna,
de

vigaszunkra

legyen,

hogy

jövőre is vár mienket SOTYA!
Móka Barbara, Ujvári Sofi
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Titeket kérdeztünk________________________
Milyen hermanos diáknak lenni?
Petra:
„Nem tetszenek a rossz gyerekek, de nagyon szeretem
Ági és Zsanett nénit. Kedvenc óránk az osztállyal a
matematika. Jó itt lenni, mert nagyon kedveljük
egymást. Nem tudtam, hogy a földszinten lesz az
osztályunk, és több lesz a fiú, mint a lány.”
Gergő:
„Beteljesedett, amit vártam az első osztálytól, mert okos lettem, jó barátokat
szereztem, jó tanáraim vannak, és nagyon tetszik az, amit tanulunk. „

Hol szeretnél tovább tanulni?
A 8.c8.c- ből
ből Mészáros Danit interjúvoltam meg, mit szeretne a jövőben?
„A

Giorgio

Perlasca

Vendéglátói

és

Kereskedelmi Szakközépiskolába szeretnék menni,
mert ezen a pályán akarok elhelyezkedni. Ha
elvégzem a sulit, akkor remélem szakács lesz belőlem.
Szeretnék jól megtanulni angolul, hogy utána
külföldön dolgozhassak, és ott tudjak letelepedni,
családot alapítani. Olyan állást szeretnék, amivel
sokat kereshetek.”
Papp Bence
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Ünnepi megemlékezéseink
Októberben két alkalommal is megemlékeztünk nemzeti múltunk
nagy eseményeiről.
***********************************************************************
Október 6-án rádiós műsorral tisztelegtünk az aradi vértanúk és az
1848/49-es szabadságharc áldozatai előtt. A Himnusz után szebbnél szebb
verseket, történeteket és gondolatokat hallgattunk meg. Jó volt ismét a termekből
fülelni a műsort, amit idén Szenczy Judit néni a 6. c osztállyal készített. Nagyon
élveztük az előadásukat, amit az osztály nagy lelkesedéssel adott elő. Köszönjük
a megemlékezést Judit néninek és szenvedélyes csapatának.

************************************************************************
Október 22-én az ötödik órában tartottuk az 1956. október 23-i forradalmi
megemlékezésünket. Ebben az évben mi, 8.c-sek készültünk a műsorral, amire
két hetet gyakoroltunk minden nap. Rita néni rengeteget segített nekünk abban,
hogy „színpadra” állva a legtökéletesebb formánkat adjuk. Az előadáshoz sok
hanganyagot használtunk fel, hogy hitelesek és közönségbarátok legyünk,
valamint számos verssel és dallal gazdagítottuk műsorunkat. A próbák sokszor
kimerítőek voltak, ám nagyon jó volt közösen dolgozni és délutánonként együtt
lenni.
A szereplők soraiból úgy tűnt, a közönség érdeklődéssel hallgatta
programunkat, majd a Szózat eléneklése után mindenki visszatért az
osztálytermébe.
Maffei Solange
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Herman bulik, Herman partik_____________
Tanévnyitó suli-buli
Idén is megrendezésre került a Tanévnyitó suli-buli. Nagyon sokan ott
voltunk, így még érdekesebbek voltak a programok a különböző állomásokon. Az
udvartól egészen a második emeletig nyüzsgő gyermekek és szülők keringtek.
Miután Attila bácsi megnyitotta a délutánt kezdődhetett a mulatság. Mi
nyolcadikosok jelentkezhettünk segédeknek a helyszínekre. Én egyaránt segítettem
mindenhol, ahol tudtam. Az első
emeleten a kisebbek különböző
játékos feladatokban vehettek részt,
társasozhattak.

Lejjebb,

az

ebédlőben „öko-ételt” ehettünk egy
környezetvédelmi teszt kitöltésével.
Kicsit beljebb a konyhában epres
teát is ihattunk, ahol Gábor bácsi
volt

a

„konyhás

néni”.

☺

A

földszint kettes termében öltöző
működött,

mivel

2.

b-sek

osztályában népi viseleteket próbálhattunk ki és befesthettük az arcunkat. Kata és
Kati néni minket is lelkesített, így kedvet kaptunk a beöltözéshez. Több réteg alsó és
felső szoknya, ezen kívül blúz, gyöngysor, fejkendő és csizma volt rajtunk. A
tanárnők képeket készítettek rólunk, sőt a Szent László Gimnázium F-esei, még
filmet is. Az arcfestésre leginkább kisebbek mentek el, hiszen mindenki pillangó
vagy pókember szeretett volna lenni. Lent a kisudvaron koncerti készülődés folyt,
ugyanis a Gázrózsák együttes zárta a rendezvényt, de a fiúk koncert előtt a lelkes
rajongóknak zeneleckéket is adtak. Ezen a helyszínen még a kisebbeknek könnyebb
ügyességi játékokat tartottak. A nagyudvaron már a felsősök is részt vehettek
ügyességi és sportos játékokban. Ági és Melinda néni pár nyolcadikos segítségével
váltóversenyt rendezett. A kavicsos részen a kicsik és nagyok egyaránt bocsázhattak.
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A nap legvégén, pedig a Gázrózsák koncert következett, amit mindenki várt.
A fiúk AC/DC számokat adtak elő, és mindenki imádta! Judit és Kati néni
fényképezett és filmezett, páran csápoltunk is, így nagyszerű volt a hangulat. A
közönség ráadást kért, de a fiúk mondván: „rockbandák nem adnak ráadást”
bezárták a csodás délutánt.
Sajnos nyolcadikos társaimnak és nekem, ez volt az utolsó suli-bulink, de
biztos visszajövünk páran a jövő évben, ahogy idén is találkozhattunk jó néhány
tavalyi végzőssel. Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek! Köszönjük a tanároknak,
szülőknek és a végzősöknek ezt a felejthetetlen délutánt!

Bitskey Ági

Haloween
2010. okt. 29-én megrendezésre került a Haloween, ami nagyon jól sikerült.
Sokan eljöttek főleg a 8.-osok és 7.-esek közül. A zenét a 8. a-sok biztosították
közülük is Oresztész, Máté és Ricsi vitte a prímet, akik remek hangulatot teremtettek.
Zenéikre mindenki táncolt, ugrált, énekelt. A büfét mi, 8. b-sek szervíroztuk, sokféle
étellel, itallal kínáltuk a vendégeket.
Mindenkinek nagyon jó volt a
jelmeze, de egy 7. c-s fiúnak a
csontváz ruhája tetszett legjobban.
Nemcsak

táncoltunk,

hanem

megtekintettük a tökfaragó verseny
eredményeit is. Ezt egy héttel előbb
hirdették meg a szervező tanárok, és
mindenki

otthonról

hozta

saját,

kézzel faragott takarmánytökét. A
verseny győzte Völgyi Bernadett és Stverteczky Fanni volt. Az idén is kihirdették
Herman szépeit. Ms. Herman a 8. c-s Szebenyi Réka lett, Mr. Herman pedig Kertai
Kristóf a 6. b-ből.
Köszönjük az angol tanárainknak, hogy megrendezték ezt a csodálatos partit!

Ujvári Sofi
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Így írunk mi________________________________
Gondolat nyomán folytatott történet
„Bodó hirtelen nyitotta ki az ajtót, de senkit sem látott. Különös dolog
gondolta, hiszen az előbb valaki csengetett. Lassan tette be az ajtót, és végig
hallgatódzott, hátha bármi neszt meghall.
- Megfontolandó! - gondolta. - Vajon ki szórakozik velem?
A ház előtt hirtelen autó állt meg, mint egy horrorfilm kellős közepén.”
Bodó nagyon megijedt. Azt tartotta a legjobbnak, ha szól a rendőrségnek. Az alak, aki
az autóból kiszállt egyenesen a ház felé tartott. Főhősünk a házból nyíló pincébe menekült. Az
alak megpróbálta betörni az ajtót, de nem sikerült, ezért fejszével verte be. Odabent mindent
feltúrt, hiszen valamit keresett. Hősünk pontosan tudta mit. Amikor az idegen már kifelé tartott
Bodó izgalmában véletlenül eldöntött egy kannát. A férfi azonnal megtorpant, s elindult
visszafelé. A sötét alak jól ismerte a helyet, így tudott a pincéről is. Az odavezető úton a hívatlan
látogató véletlenül a fal repedésében megtalálta a mini kazettát, amiért feltúrta a házat, és
gyorsan zsebre vágta. Bodó egyre jobban és egyre közelebbinek érezte lépteit, ezért a pánik
rohamosan eluralkodott rajta. Az idegen közben elérte az alsó lépcső fokát. A sötétségben a
dohos oxigénszegény levegőn kívül semmit sem érzett. Indult is felfelé, de ebben a pillanatban
megszólalt Bodó telefonja.
- Nocsak, nocsak? - szólt az idegen. - Tehát mégis idelent bujkálsz. Gyere csak elő!
Eközben Bodó kinyomta telefonját, és
mozdulatlan testel lapult a háta mögött lévő
falnak.

A

rendőrségen

készenlétben

álló

rendőrök hívták fel. Mivel az imént kinyomta a
telefont, így elbizonytalanodtak. Közben kijött
kuckójából a parancsnok.
–Miért nem indultak már el? - kérdezte, kissé
ingerülten.
–Azért Andrea, mert aki telefonált most utasította
el a hívásunkat.
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- Akkor ne gondolkodjanak tovább, hanem futás! Ez is azt bizonyítja, hogy veszélyben van az
élete! Ha maguk miatt elbukjuk az egészet, akkor böngészhetik az álláshirdetéseket! Világos?
- Igen! Már itt sem vagyunk!
Közben a pincében folytatódtak az események. Az idegen egy fegyvert húzott ki
derékövéből, ezzel fenyegetve meg főhősünket.
- Azonnal gyere elő, hallod?
A hangját Bodó nagyon is jól ismerte, akár a rossz pénzt. Ferenc volt az egyik
legnagyobb uzsorás haverja, akinek szokásához híven jelentős összeggel volt eladósodva.
Bodó minden erejét összeszedve előjött rejtekéből, és magyarázkodni kezdett.
–Tudod, hogy visszafizetem az utolsó centig, csak adj még egy kis időt! Hosszú évek óta
ismerjük egymást! Ha meghúzod a ravaszt, nem lesz, aki visszafizesse a kölcsönt! - siránkozott.
–Nagyon jól tudod, miért vagyok itt? Nemcsak a pénzért, azt te is tudod!
- Azt hittem azt már megbeszéltük és elfelejthetjük!
- Igazán? Azt a kis apróságot azonban elfelejtetted megemlíteni, hogy felvételt készítettél az
eseményről! Hogy képzelted ezt, azt hitted megúszhatod?
Időközben megérkezett a rendőrség.
–Állj! Fel a kezekkel! Körülvettük a házat. - hangzott.
Bodó a zűrzavart és Ferenc forgolódását kihasználva észrevétlenül kiemelte támadója
zsebéből a kazettát. A rendőrök hamar eljutottak a pincébe, ahol a behatoló kezén csattant a
bilincs. Bodó miután egyedül maradt a kazettát megsemmisítette.
- Mától új életet kezdek! - gondolta magában.
Lehotzky Gábor Szilveszter

Mit jelent a boldogság?
A boldogság számomra azt jelenti, hogy a családom
jól

van,

mindenki

egészséges,

kiegyensúlyozott,

harmonikus. Örülök, ha valami olyat tehetek, amitől ők
jobban érzik magukat.
Szeretek a sportban jó eredményeket elérni, és
együtt edzeni a barátaimmal. Boldoggá tesz minden siker,
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melyet ezen a téren érek el még az is, amit csak az edzésen aratok. Szeretem, ha hajtani kell a
játékban, mert tudom, a versenyen majd előjön a sok munka. Boldoggá tesz, ha sikerül elérnem
egy régen kitűzött célt, akár a sportban, akár a hobbimban. Szeretem gyakorolni az új trükköket,
de még jobb, ha egy régóta tervezett helyre juthatok el. Szeretek hétvégén több órán keresztül
együtt lenni a családommal és barátaimmal kint a friss levegőn úgy, hogy közben egy szomorú
pillanat sincs. Imádok télen és nyáron szép helyekre eljutni.
Örülök, ha segíthetek anyukámnak és így pénzt szerezhetek, mert így egyre több és
jobb alkatrészt vehetek. Engem már az is boldoggá tesz, ha jó társaságban lehetek, vagy jó
emberekkel ismerkedhetek meg. Boldog lennék, ha sokat tehetnék a környezetszennyezés
ellen.
Wagner Tamás

Nektek ajánljuk____________________________
Könyv – William Golding A Legyek Ura
Az idei év talán egyik legnagyobb meglepetése minden
felső éves számára a kötelező olvasmányok listája. Nekünk
nyolcadikosoknak két új könyvvel bővült a repertoár. Golding A
Legyek Ura című műve 1954-ben látott napvilágot, s nem sokkal
később meg is filmesítették. A történet egy csapat fiúról
szól,
akik
repülőgép
szerencsétlenséget
szenvednek,
és
egyetlen felnőtt sem maradt életben a szigeten, ahova
zuhannak.
A lakatlan területen senki
és semmi nem zavarja őket, így a
sziget meg is bolondítja a
jellemüket.
Barbárrá
válnak
azáltal,
hogy
nem
figyelnek
rájuk. Össze kellene fogniuk, de
nem teszik, ezért elfajulnak a
dolgok. Jack az önjelölt vezér
csak
szórakozni
akar
és
vadászni. Ralph, akit a fiúk
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vezetőnek
választanak
megmenekülne,
így
támadnak
az
ellentétek. A gyerekeknek kevés idő is elég, hogy teljesen
megőrüljenek és elvaduljanak. Mikor egy angol tiszt rájuk
talál, csodálkozik, hogy miért rohangálnak félmeztelenül angol
gyerekek éles dárdákkal. A sziget és az egyedüllét gyilkos
ösztönöket hoz ki belőlük.
A könyv remekül meg van írva. A filmben természetesen az
a fontos, hogy összetömörítsék, s az izgalmas részeket
vászonra vigyék, de a történet lényege is megmaradjon.
Különbség, hogy a filmben sok halált máshogy ábrázolnak,
illetve másként menekülnek meg a szigetről.
Nagyon érdekes és izgalmas olvasmány volt az idei
kötelezőnk, aki még nem látott hozzá, annak ajánlom!
Mezei Bálint

Könyv - Antoine de Saint-Exupery A kis herceg
Aki kevésbé szeret olvasni annak talán az általam
ajánlott könyv kézbevétele és elolvasása után megváltozik a
véleménye. Nemcsak nekünk gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is
íródott. Szüleink és tanáraink is biztos, hogy többször
olvasták, beszéltek róla.
Elárulom, ez a bizonyos
könyv Antoine de SaintExuperynak A kis herceg
című műve.
A mű kalandos és
játékos
utazásokon
keresztül mutatja be a
kis
herceg
bolygóját.
Betekintést nyerhetünk a
planétákról,
ahova
elrepül, s az ott élő különböző jellemű emberekről. Barátokat
szerez,
és
rádöbben
a
szeretet
és
kapcsolatteremtés
fontosságára.
Feltündököl
egy
mesés
világ,
amelynek
tisztasága, szépsége csak a költészetben létezik. Elolvasva a
könyvet magunkba zárhatjuk az emberségben nagy kis herceget.
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A világszerte ismert megrendítően szép mesét az író
eredeti
rajzai
díszítik.
Mind
az
alsósoknak,
mind
a
felsősöknek egyaránt ajánlom ezt a könyvet, mert minden
korosztály élvezettel olvashatja.

Herczeg Donát

Zene – Compact Disco
Az MTV magyarországi zenecsatornáján létrejött egy új
műsor, melyben tehetséges magyar zenészeket népszerűsítenek. A
műsor neve MTVbrand: new. Innen került ki a The Kolin, a The
hated tomorrow, a Hősök vagy Nemjuci.
Az MTV most is új tehetséges zenészeket, együtteseket
keres és népszerűsít. Ebben a szezonban a kedvenc a Compact
Disco, ami már most nagy népszerűségre tett szert, sőt még a
VIVA TV-n is adták klippjüket. A zenéjük tulajdonképpen
alternatív disco-pop, ahol erős discos aláfestés egyesül popos
dalokkal. Leghíresebb dalaik az I’m in love és a Without you.
A számaikon nagyon sokat dolgoztak, meg is van az eredménye,
mégis
szavazni
kell rájuk
az MTVbrand:new
facebook-os
honlapon, hogy ők fussanak be, és turnézhassanak a többi
tehetséges magyar zenekarral/zenésszel.
A csapat 2008-ban
több
lemezkiadónál
próbálkozott,
de
mindig
volt
valami
probléma.
Két
éven
keresztül
vonakodtak,
míg
szétesett
a
csapat.
2009
decemberében
összehívták őket, és
megjelent
Szteroid
című
albumuk,
mely
nagy sikert aratott az elektronikus zenei világban. Még maga
Tiesto, a világhírű DJ és pörgeti műveiket. Hamarosan kijön a
Fly or drive-nak a klippje is. A csapat reményei szerint a
klippben mindenféle lehetetlen helyen zenélnek úgy, hogy az
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emberek nem veszik észre a helyszíneket. Azt tervezik, hogy a
Steroid című lemezükről már több klipp nem készül. Most
dolgoznak a következő albumon, ami körülbelül márciusra jön
ki. Decemberben lesz egy éve, hogy kiadták az első lemezüket.
Ennek ünnepére ingyenesen letölthetővé teszik Steroid című CDjüket a neten. Itt hallhatunk egy-két olyan számot is, amit az
emberek csak koncertekről ismerhettek. A dalszövegük mindig
angol, mert elmondásuk szerint Walkó Csabának, az énekesnek ez
áll legjobban és ehhez a zenei irányzathoz is az angol jobban
illik. Nem titok, a Compact Disco szeretne kijutni külföldre
is, hogy ne csak Tiesto játsza dalaikat.
Most a Compact Disco a kedvenc zenekarom és a CD-jük is
megvan. Remélem
megnyerte
tetszéseteket ez
a zenekar!
Feltétlen hallgassátok meg! ☺ Sőt, ha tudtok, segítsetek nekik
a szavazataitokkal facebook-on! Legközelebb is MTVbrand:new-es
csapatokkal jelentkezem, sziasztok!
Bitskey Ágnes

Könyv és film –
Ray Bradbury Fahrenheit 451
Francois
Truffaut
1966-os
adaptációja, mint minden film eltér a
könyvben írottaktól. Először érdemes
az 1953-ban kiadott science fictiont
elolvasni, aztán megnézni a filmet,
bár mindkettő érdekes, és sokat lehet
tanulni belőle. Az író ezt a könyvet
disztópiának szánta, ami az utópia
ellentéte. Az utópia az író saját
elképzelése a jövővel kapcsolatban. Ez
a könyv azonban disztópikus, mert az
író negatívan képzeli el jövőt.
Montag, a főszereplőnk tűzőr, aki
könyveket éget. Már a cím is erre utal
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ugyanis a könyvnyomtatásra használt papír a fahrenheit 451.
fokán ég. Montag élete romokban hever, míg össze nem fut
Clarisse-szal, az élettel teli lánnyal. A 17 éves fruska egy
este odamegy hozzá, és elkezdenek beszélgetni. Elmondja, miket
tud az életről. Elmeséli, nem szeret ebben a világban élni,
hiszen az emberek nem tudnak
semmit, néha azt sem, hogy éppen
hol
vannak.
A
beszélgetés
végeztével Montag fejében átfut
egy
röpke
gondolat.
Rájön,
rengeteg időt elvesztegetett a
semmivel, s semmit sem tudott
meg. Ezért elhatározta, munkája
során ellop egy könyvet és
elolvassa.
Később
ez
szenvedéllyé válik, és egyre
többet és többet olvas. Rájön,
mit tartalmaznak a könyvek, mit
nem tudott eddig az életről, s
ezek azok a dolgok, melyeket
minden embernek tudnia kéne. Azonban csak adatokat kapnak,
óriási a tudásuk, ezáltal érdektelenné váltak. Montag szemén
keresztül
mutatja
be
az
író
egy
elkorcsosult
világ
mindennapjait, ahol az egyénnek nincsen személyes véleménye,
gondolata. Egy ilyen világban egy gondolkodó embernek nincs
lehetősége. Vagy ő pusztul el, vagy a világ körülötte. Azonban
a regényben nem veszett el a jobb élet reményének hite, s ezt
mutatja az író a főhősének névválasztásában is.
21. századi életünkben szintén a tudás és gondolkodás
érdektelenségét tapasztalhatjuk. Az 1953-as könyv valamilyen
szinten a jelenünket mutatja, tükröt tart elénk.
Ne csak magunkkal foglalkozzunk! Olvassatok könyveket,
hogy
meg
tudjátok
tartani
azt
a
szintet,
mely
a
civilizáltságunkhoz kell! Olvassatok sokat,
ha nem is
szerettek! Nem jó a műveletlenség, hiszen nélküle olyan sorsra
juthatunk, ahol már nem figyelünk egymásra, és ha meghalunk,
nincs, aki megsirat, mert elfelejtettük az érzéseinket.
Bercsényi Dóra
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Amerre jártunk____________________________
MTV székházban
Szeptemberben látogattunk el
az osztályfőnökünkkel, Zsuzsa nénivel
a Magyar Televízió székházába, mivel
ebben az évben a nyelvtan óra keretén
belül van média óránk.
Másfél órás utazás után végre
megérkeztünk. Először megmutatták a
régi kamerákat, tévéket és elmesélték a
működésüket. Utána beültünk egy mozi terembe – a fiúk már pop-cornra számítottak
-, és megnéztünk egy összeállítást a műsorokról: híradó, sorozat, rajzfilmek, mint
Süsü, Mazsola és Tádé, Frakk kalandjai, Tévé Maci.
Száz, vagy ki tudja mennyi lépcsőt követően belepillantottunk a „Ma reggel” és
a „Teadélután” díszleteibe. Hihetetlenül sok, majdnem 150 kamera lógott a plafonról.
Itt még a hangkezelővel is találkoztunk.
Innen átmentünk egy kisebb stúdióba, ahol
leforgattuk a saját híradónkat és időjárásjelentésünket. A kék háttérre különböző
képeket

szerkesztettünk,

szerkesztőpulttal

majd

összevágtuk

a
a

kisfilmünket. Ezután a jelmeztárhoz
mentünk, ahol a régi és új műsorok ruháit
szín szerint rendezték össze.
Jól éreztük magunkat és rengeteg érdekességgel találkoztunk.
Jerminecz Dóri, Kiss Tamara
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Láthatatlan kiállítás
2010.

szeptember

utolsó

napjának délutánján ellátogattunk
az

osztállyal

a

Láthatatlan

Kiállításra. Kísérőnk Tóth Kata
néni és Dombovári Kati néni volt.
Mikor

odaértünk

a

helyszínre

fogadott minket Feri, a látássérült
vezető. Az előadást a Braille-írás bemutatásával kezdte, ezt követően tárgyakat
(zokni csipesz, Braille-óra, almaszeletelő, hagymavágó, mérleg) mutatott
nekünk, ami könnyíti a vakok életét. Megismertetett velünk olyan letölthető
számítógép programot, ami Microsoft Office-szal működik. Ezek után olyan
játékokat láthattunk, melyeket már részben ismertünk, mint az ördöglakat,
sakk, amit Braille-írással láttak el.
Miután Feri beszédét végighallgattuk, behívtak minket a legérdekesebb
helyszínre, ahol megtapasztaltuk, milyen érzés vakon élni. Az első sötét
szobában farmon voltunk, ahol egy bikával, néhány földművelő eszközzel
találkoztunk. Ezután átsétáltunk egy hídon, ahol kis házat, kaptárt és tehenet
kellett tapintásokkal felismernünk. Innen átbotorkáltunk a következő szobába,
s az utcán találtuk magunkat, kukákba botlottunk, kitapintottunk egy motort,
illetve egy autót. Az utcáról piacra jutottunk, gyümölcsöket kellett felismernünk
illatról és tapintásról. A piacot követően múzeumszerű helyre toppantunk be. Itt
szobrokat kellett letapogatva felismernünk. Végül kávézó várt ránk.
Sokat

beszélgettünk

a

vezetőnkkel,

akitől

megtudtuk,

milyen

figyelmetlenek az emberek, mennyire nem törődnek a látáskárosultakkal.
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Tapasztalatai és a kiállítás következtében már más szemmel nézem ezeket az
embereket, sokkal jobban figyelek rájuk.
Komlósi Olívia

Ramszesz kiállítás
Az

iskolai

programok

kifogyhatatlanok,

kihagyhatatlanok

és

megismételhetetlenek!
Ezt
Stekler

bizonyította
Éva

néni

és

Dombovári Kati néni által
lebonyolított
kiállítás,

Ramszesz
a

Wax

Kultúrgyárban. Mivel Kati
néni töri tanár is, ezért még
különlegesebb volt a tárlat,
hiszen számos érdekességet
mesélt.
Eszméletlen szobrokat mutattak be. Lélegzetvisszafojtva hallgattuk az
idegenvezetőnk szavát, olykor szó szerint, mert a homoktól nem kaptunk
levegőt.
Először Ramszesz tiszteletére építetett templomot tekintettünk meg.
Ezután sírkamrát láthattunk, majd lézercsapdán keltünk át és egy értékes
szobrot raboltunk el a múzeum vitrinjéből. Végül, de nem utolsó sorban egy
ásatási területet tártunk fel.
Mi van, ha elfelejtünk egy fontos adatot a kiállításról? Ugye, ugye fogós
kérdés! Semmi probléma! Ugyanis a telefonunkra Bluetooth-on keresztül
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megkaptuk az érdekes adatokat. Így könnyedén felidézhetjük azokat az
információkat, melyeket hallottunk.
Kovács András Félix

Sajtófotó kiállítás
Idén októberben a 8.-osok a Word
Press kiállításon voltak, a Millenáris
Parkban Kati nénivel és Viki nénivel. A
képek által megismerkedtünk a világ
kegyetlenségeivel, illetve azzal, ahogyan
a fotósok bemutatják, vagy tiltakoznak
az embertelenségek ellen.
A képek nagyon izgalmasak voltak, számtalan témát boncolgattak.
Néhány kép nagyon-nagy hatással voltak ránk. Egyik kép nagyon megmaradt
bennem, amikor néhány afrikai férfit félig elástak, majd féltégla nagyságú
kövekkel dobáltak, míg meg nem halt. Minden kép más és más érzést keltett
bennünk. Például egy baseball-ról szóló kép csodálatot, míg egy bérgyilkosokról
készült portré gyűlöletet. Láttunk vakok által készített képeket is. Ezek
különleges technikával készültek.
Nekem személy szerint nagyon tetszett a tárlat, mert izgalmasnak és
megrendítőnek találtam ezt a sok fantasztikus képet.
Gitidisz Oresztész
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A müncheni út
Szeptemberben egy focitornán vettünk részt, amit a HUNGEXPO és az
FTC rendezett. Négy csapattal játszottunk, és elsők lettünk. A nyereményünk:
belépő és utazás volt egy Bayern München mérkőzésre.
Hosszú vonatozás után, délután érkeztünk meg a müncheni
pályaudvarra. Megkerestük a szállást és elmentünk vacsorázni. Azután
elindultunk metróval az Arénába. Korán kiértünk, így maradt idők körbenézni
és vásárolni. Lehetett venni mindenféle Bayern München-es dolgot: zászlót,
labdát, tollat, párnát és még macit is, mert az a csapat kabalaállata.
A Bayern München-Kolozsvár Bajnokok Ligája mérkőzést láthattuk,
amit 3-2-re a hazai csapat nyert meg, pedig a Kolozsvár 4 gólt lőtt (ebből 2
öngól). A 66 ezres nézőtéren 64 ezer szurkoló foglalt helyet. Izgalmas volt a
meccs, bár lehetett volna más is a végeredmény. A nagy drukkolásban
elfáradtunk, ezért hazafelé a metrón már majdnem elaludtunk.
Másnap sétáltunk a belvárosban, majd kimentünk a pályaudvarra.
Éjszaka értünk Budapestre, ahol már vártak a szüleink. Nagyon jó volt az út!
Kata Mihály
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Tudtad? Híres magyarok a nagyvilágban_
Almásy György
Híres utazó, Ázsia-kutató, állattani és néprajzi gyűjtő a
20. század elején. Édesapja a híres Almásy László Afrikakutatónak.
Az

egyetem

után

állami

hivatalnokként

dolgozott

Budapesten, de az állattan és azon belül is az ornitológia
(madártan) érdekelte. Első komolyabb utazását a Duna-deltáján
tette. 1900-ban utazott először Ázsiába, ahol bejárták az Ili
folyó környékét, az Isszik-kul keleti vidékét, a Tien-San addig
ismeretlen hegyláncát. Útjának eredménye számos ismeretlen madár, több új faj
felfedezése. Ez az út hozta meg számára az elismerést, de nem az állatok
megfigyelése miatt. Hűen számolt be a kirgizek és a kazakok mindennapi életéről.
1906-ban

a második

ázsiai

útján

Kína északi

részének

földrajzi, földtani,

meteorológiai, néprajzi és gazdasági viszonyait tanulmányozta.

Járóka Richárd

SOÓS LAJOS
1879-ben Magyargencsen született, szegény szülők
gyermekeként. Egyetemi tanulmányaival párhuzamosan a
Magyar Ornithológiai Központban dolgozott Herman Ottó
(iskolánk névadója) mellett. Természetrajz és földrajz szakos
tanári diplomáját 1902-ben szerezte. Zoológus, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja, a kagyló- és csigafajok, az állatföldrajz és a
tengerbiológia kutatója. Az állattan oktatója a Magyar királyi Állatorvosi Főiskolán, és
ő írta az első tankönyvek egyikét az állatorvostan hallgatók részére.

Huang Erik
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Tudomány_________________________________
Művégtagok
Sok embernek és állatnak okoz problémát, ha elveszíti egyik testrészét. Erre
megoldás a művégtag. Bár nem mindenki tudja elfogadni az új, idegen testrészt. A
kutatók dolgoznak rajta, hogy elviselhetőbbé tegyék számukra ezt az életformát és
megkönnyítsék a szerencsétlenül jártak mindennapjait.
Ausztrál

tudósok

kifejlesztették

az

aggyal

kommunikáló

művégtagot.

Kísérletekkel próbálják tökéletesíteni, s ezen kutatások a hangyák interakcióira
(kölcsönös idegrendszeri viszony) épül. Figyelik az elektromos és nem elektromos
jelzéseiket. Persze így is felléphetnek bizonyos problémák, hogy fogadják majd a
készüléket a használóik. Zavarhatja őket a gép lassúsága és a pontatlansága.
A negyvenegy éves magyar hegymászónak, Erdős Zsoltnak a Tátrában
szenvedett balesete után amputálni kellett a lábát. Az új szerkezetek miatt úgy
gondolja, ezek után is fog túrázni, csak most már protézissel.
A

művégtagokat

az

állatoknál

is

alkalmazzák. Az Egyesült Államokban egy
Winter

nevű

delfinlány

fennakadt

egy

rákászhálón és annak zsinórjai elszorították a
vérkeringést az úszójában. Később ez levált a
testétől. Ennek ellenére újra megtanult úszni,
de nem hasonlított a mozgása egy delfinére. A
most

beültetett

protézis

lehetővé

teszi

számára, hogy úgy ússzon, mint fajtársai.
Az orvostudomány a 20-21. században
oly rohamosan fejlődött, hogy ha nyomon
követjük

a

legújabb

találmányokat

és

kutatásokat egyik ámulatból esünk a másikba. A legfrissebb felfedezések rengeteg
mozgássérült és mozgáskorlátozott ember számára adhatja vissza a reményt egy
jövőbeli új életre.

Remetehegyi Evelin
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Utazzunk az agyunkban!
Az

Egyesült

Államokban

új

képalkotó

rendszert fejlesztettek ki, mely képes hihetetlen
részletességgel feltérképezni az agyat. Az agyunk
körülbelül

200

milliárd

idegsejtet

tartalmaz,

melynek kapcsolatait szinopszisnak nevezzük.
Ezeket a szinopszisokat próbálják feltérképezni a
legújabb kutatásokkal azért, hogy még jobban
megismerjük

legtitokzatosabb

szervünket.

Az

agyunk mindössze 10%-át használjuk, s a kutatók abban bíznak, hogy a működő
áramkörök feltérképezésével jobban ki tudjuk majd használni a képességeinket. Az
agyunkban működő szinopszisok olyan sokan vannak, hogy egy ember agya több
érintkezést tartalmaz, mint a Föld összes számítógépes, routeres és internetes
kapcsolata együttvéve.

10 dolog
Az ember mióta fölegyenesedett, s elkezdett szerszámokat használni,
megváltoztatja környezetét. Ez a természeti beavatkozás napjainkra oly drasztikus
lett, hogy saját bőrünkön tapasztalhatjuk környezetszennyezésünk hatásait, a
globális felmelegedést. Mindemellett is különlegesnek tartjuk magunkat, hiszen ezt a
bolygót mi uraljuk. Mi tett minket ilyen különlegessé?
Kutatók összeszedték ezeket a tulajdonságainkat, mint:
élet

a

gyerekek

után,

hosszú

gyermekkor,

szégyenérzet, tűz, ruházat, beszéd, kéz, szőrtelenség,
egyenes testtartás, különleges agy.
Talán el kéne gondolkodnunk, hogy a sok
pusztítás után ezekkel a jó képességeinkkel jót tegyünk
a világban!
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Egymásért_________________________________
Segítettünk
2010.
átszakadt

okt.
az

Timföldgyár

4-én
Ajkai
10-es

tározójának fala, és lúgos,
maró hatású iszap öntötte
el Devecsert és Kolontárt.
Tízen vesztették életüket, és
több

mint

390

embert

telepítettek ki.
Iskolánk a devecseri
Gárdonyi Géza Általános Iskolának adománygyűjtést szervezett, melynek
során 1.034.720 Ft gyűlt össze és néhány csomag fénymásolópapír, WC papír,
kisdobozos üdítő. November 15-én Attila bácsi, Ági néni és mi, a DÖK
képviselői vittük le az adományokat az iskolának. Az igazgatónő nagyon
meghatódott, mikor megtudta, milyen sok pénz gyűlt össze.
Döbbenten hallottuk, hogy a 10-es tározóból még mindig a Tornapatakba szivattyúzzák az
iszapot, így a vörösiszap
eljut a Dunáig. Ugyan a 10es tározó nem fog újra
kiönteni, a 9-es viszont
meg van repedve.
Megtudtuk, hogy az
alsósok nem tanulnak az
iskolában,

de

a

felső
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osztályokban már újraindult a tanítás. Mivel az suli dombra épült, nem öntötte
el az iszap, mint az alacsonyabban fekvő épületeteket. A folyosókon azonban
légszűrő készülékek voltak, a házak oldala vörös színű, s a városka melletti
erdő teljesen kipusztult. Mindenhol katonákkal találkoztunk, akik a házakat
tisztítják, kifele menet a kocsikat mossák. Az utcán még mindig rengeteg
ember viseli a maszkot, gumicsizmát. Sok ember kétségbeesett, számos
családnak még mindig nincs otthona. Teljesen más saját szemmel látni a
katasztrófát, nem a tévén keresztül.
A devecseriek nevében köszönjük az adományokat a szülőknek!
Jermenicz Dóri

„Felelős vagy azért, akit megszelídítettél”
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban,
ahogyan az állatokkal bánik” (Mahatma Gandhi)
A világon számos állatmenhely működik, ahol az otthonról elkerült
kutyákat befogadják. Akad, aki maga viszi be kedvencét, mert megunta vagy
betegsége

miatt

nem

tudja

gondját

viselni.

Rendszeresen

tartanak

örökbefogadó napokat. Előtte
minden

kutyust

ivartalanítanak,
megelőzik

a

szaporulatot,
mutatnak
számára,

így
nem

kívánt

és

példát

azon
akik

gazdák
felelőtlenül

szaporítják kisállataikat. Nagy
hangsúlyt

helyeznek

a
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szocializálásra, hiszen így van esély, hogy az új családjukat különösebb
viselkedési zavar nélkül megszokják. Rendszeresen foglalkoznak és játszanak
lakóikkal, akik a törődést ezerszeresen meghálálják.
Az állatok világnapján (október 4.) kutyás felvonulással hívták fel a
figyelmet az állatvédelem, az állatokkal való humánus bánásmód, a
felelősségteljes gondolkodás szükségességére. A kutyakölykök befogadása
nemcsak pénzügyi gondot jelent az egyesületek számára, hanem egészségügyi
szempontból is sok fejtörést okoz. Különálló házakat szeretnének létrehozni a
kölyökkutyáknak, ahol védett, száraz helyen lehetnek. Fölvilágosítással hívják
fel a tulajdonosok figyelmét arra, hogy még időben akadályozzák meg
kedvenceik túlszaporodását. Erre a legmegfelelőbb módszer az ivartalanítás.
Az állatkórházak, ezért ivartalanítási akciót hirdetnek. Sok önkéntes segíti a
menhelyek munkáját. Nagyon örülnek az adományoknak, mert rengeteg
pénzbe kerül az ilyen helyek fenntartása. Az adó 1%-val is hozzá lehet járulni
működésükhöz.

Bíznak

benne, hogy lesz olyan
világ,

ahol

az

állatok

jogaiért nem kell harcolni,
hanem jogaik a törvény
által lesznek biztosítva.
Steier Roland
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Sport_______________________________________
Shaolin kung-fu
A Shaolin kung-fu harcművészeti stílus több mint 1500 éves múltra tekint
vissza. Ez alatt az idő alatt fejlődött ki a kínai gyógyászat és széles körben elterjedt a
harcművészet, a kung-fu. Fő központja Kína Honan tartományában található Shaolintemplom, ahol a világtól visszavonult szerzetesek a békés meditációt gyakorolva
próbálják meg tudásukat a kívülállók számára is értékessé tenni.
A kung-fu több mint
sport: életforma. Célja, hogy
a

mai

veszélyekkel

teli

világban egészséges testi és
szellemi életre neveljen, a
tanulók belső értékeit, erőit
mozgósítsa,

fejlessze

úgy,

hogy közben belső tartást
adó
harcművészetre

önvédelemre,
tanít.

A

tanulók megismerkednek a puszta kezes technikák mellett a különböző rövid- és
hosszúfegyverek használatával, valamint a belső erő (csi-kung) fejlesztésével. A külső
és a belső harmóniát megteremtve a kung-fu kiegyensúlyozottabbá teszi gyakorlóit.
A Shaolin harcművészetnek két fő irányzata van. A két irányzat kialakulásának
oka főként Kína óriási méretében keresendő. Az észak-kínai területeken rengeteg
magas, sziklás hegy található, míg Dél-Kínára a meleg, lapos, mocsaras vidékek
jellemzők. Ezek a környezeti tényezők nagyban befolyásolták a kung-fu más-más
irányú fejlődését.
Az északi Shaolin-irányzatra a magas állások jellemzőek, amit a sziklás
hegyvidékkel is szoktak magyarázni. Küzdelemben az ellenfelek ide-oda szökkentek,
mivel a szikladarabok és a jég miatt nem tudtak sokáig stabilan egy helyben
megállni. Az északi Shaolinban a széles mozdulatok is jellemzők, valamint a sok ugrás
és rúgás. A mozgás elegáns, de mégis villámgyors, és gyakoriak a kitérések.
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A déli vidéken rengeteg lápos rét és mocsár található, ehhez alkalmazkodva a
déli Shaolinok a mély, erőteljes, földhöz tapadó állásokat részesítik előnyben. A
meleg időjárási viszonyok miatt gyors, erős, de energiatakarékos mozdulatokat
alkalmaznak.
Én már évek óta űzöm ezt a sportot, és nagyon szeretem, mert amellett, hogy
jó fizikumot biztosít, úgy érzem, hogy segít eligazodni az életben. Mindenkinek
ajánlani tudom, aki szereti a kihívásokat és az energikus életet.
Balogh Ticián

Viccek, rejtvények________________________
Magyar órán a tanító néni Bodókát

Két neves vívóedző összefut edzés után:

korholja:

- Mondd csak, te hogy vizsgáztatsz?

- Bodóka, a kutyádról írt fogalmazásod szó

- Szúrópróbaszerűen.

szerint

ugyanaz,

mint

a

testvéredé.

- Igen, tanító néni, mert a kutya is ugyanaz.

Találós kérdés:
- Egy kis házban öt kis szoba sorakozik

Mi az: pici, rózsaszín, szőrös állatka,

szépen, öt kis ember bújik oda melegedni

amelyik

télen. Mi ez?

négy

számjegyből

áll?

- Pink hód.

- Foga van, de mégsem eszik. Mi ez?

Jean, az évnek melyik hónapjában van 28
nap?
- Annyi mindegyikben van, uram!
Képrejtvény:
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Völgy Mátyás 4.b osztályos tanuló rajza

Ízelítő a következő számunkból:
Itt járt a Philipsz

Témanap

Újra Harry Potter!

Mikulás

Copperfield Dávid
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