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Köszöntő___________  __________________________  

Kedves Hermanos diákok! 
Olvasó - aki a Herman Ottó Általános Iskola nagy múltú, egész Zuglóban elismert  

intézményében tanulsz, mely méltán viseli a híres természettudós nevét, és ad lehetőséget  

immár  100  éve  az  itt  cseperedő  diákoknak  arra,  hogy  a  megszerzett  ismereteket  és  a  

közösség nevelő erejét felhasználva lépjenek ki a nagybetűs életbe, tegyenek sikeres felvételi  

vizsgát a továbbtanulások során -, fogadd nagy szeretettel egy nyolcadikos ballagó diák 

köszöntését. 

Az  idei  év  ünnepi  megemlékezései:  az  Arany  Mikulás  Kupa  a  Honvédban,  az 

emléktábla avatás az önkormányzattal, a kerületi tanévnyitó a Stefánia Palotában mind 

ünnepi érzéseket tápláltak kicsikben és ballagókban egyaránt. Nekünk, búcsúzóknak külön 

erőt  adnak  a  nehéz  megmérettetés  előtt.  A  2011-es  tanév  a  100  éves  évfordulóval  

lehetőséget biztosított egy sor olyan eseményre, ami amúgy is az év része, csak most sokkal  

nagyobb hangsúlyt kap benne a közösség összetartó erejének és a tradícióknak a kiemelése.  

A közösség és  az összetartozás  jegyében zajlott  a  cserediák akció,  amivel  másoknak is  

bizonyíthattuk  nagyságunkat.  A  Halloween  parti  vidám  őszi  ünneplésével  is  sajátos 

hangulatot  tudtunk  varázsolni,  s  az  Arany  Mikulás  Kupa  óriási  rendezvényével  

megmutattuk  szüleinknek,  nagyszüleinknek,  a  meghívott  iskoláknak,  hogy  milyen 

fantasztikus a Herman. 

Rengeteg tanulmányi versenyben volt már részünk, mint a Bolyai matekverseny, a  

most is zajló történelmi vetélkedő, de nem maradt el az angol nyelvű versmondó verseny  

sem. Ezek a tanulmányi megmérettetések nekünk külön tréninget adnak a felvételik előtt,  

hiszen így teszünk majd sikeres vizsgát ugyanúgy, mint az elmúlt hosszú évek során az itt  

tanuló diákok. 

Tulajdonképpen az egész év az ünneplés, a felkészülés és a verseny jegyében telik.  

Kijelenthetem, mi felvételizők felkészültek vagyunk, izgalommal várjuk a továbbtanulást,  

a januárt és a tavaszt.

Sélley Doma
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Nyári élményeink________  __  
Görögországi edzőtábor

Már évközben eldőlt,  hogy nyáron a csapattal  nem 

Franciaországba  megyünk  edzőtáborba,  hanem  a 

görögökhöz.  A  szüleim  azt  a  kikötést  tették,  hogy  a 

bizimnek jól kell sikerülnie, ezért év végén nagyon belehúztam, így sikerült elérnem az otthoni 

elvárást. Nagyon örültem neki, mert tudtam, hogy így irány Görögország. 

Az út hosszú volt, mivel 25 órán keresztül utaztunk, de megérte. Hihetetlenül jól sikerült, 

mert a tengerparton állt a szállodánk, s az ország tele volt szebbnél szebb virágokkal. Loutrakiban 

voltunk elhelyezve, de egyik nap, amikor nem volt meccsünk, elmentünk Athénba megnézni a 

látványosságokat. Délután a hazai csapattól ugyan pár ponttal kikaptunk, de az utazás Athénba 

így is nagyon megérte, mert csodálatos tájakon jártunk. 

Steier Roli

Lengyel magyar két jó barát
Anyukám  barátnője  meghívott  minket  evezni 

Lengyelországba.  Először  Krakkót  vettük  célba.  Ez egy 

gyönyörű szép város, ami régen volt a főváros. Rengeteg régi 

ház,  templom  és  egy  vár  van  itt.  Másnap  még  északabbra 

vettük az irányt Varsóba, ami a főváros. Ez is tetszett, de nem 

annyira.  A  második  világháborúban  lebombázták,  de  utána 

ugyanúgy  felépítették.  Sajnos  volt  még  egy  hosszú  utunk 

Krutinba. Ott busszal északabbra mentünk, egy olyan városba, 

aminek  nem  tudom  a  nevét.  Abban  a  városban  kezdtünk  el  evezni,  míg  végül  elérkeztünk 

célunkhoz, és sátrat vertünk, majd ettünk. 

Másnap  szintén  kenuztunk,  majd  sátoroztunk  és  hamiztunk.  A  következő  két  napban 

ugyan  ez  volt  a  program,  de  csütörtökön  bicikliztünk,  azután  fakultatívan  kirándultunk  egy 

vadasparkban.  Még  íjaztunk  és  légpuskával  is  lőttünk.  Pénteken  a  szerdaihoz  hasonló 

programunk  volt.  Szombaton  kiegészült  annyival  a  napunk,  hogy  vízirendőröket  is  láttunk. 

Vasárnap  eveztünk  és  zsilipeltünk.  Még  följebb  mentünk  Gdanszkba,  ahol  négycsillagos 

szállodában aludtunk. Ez a város nagyon gazdag volt régen. Jöttünk lejjebb Wroclávba, ahol várost 

néztünk. Ez az út nagyon hosszú időt vett igénybe.

Mindennek végén egy szomorú út vette kezdetét, aminek célja Budapest volt. Nekem ez az 

út nagyon tetszett.         Csizmadia Zsombor
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Titeket kérdeztünk  ______________  
- Hogy érzitek magatokat az iskolában? 
Patrik: Jól, mert a szünetekben tudok focizni, de egyébként nem 
szeretem, hogy sokat kell ülni.

- Mi a kedvenc tantárgyad és miért? 
Márk: A matek, mert jól tudok számolni. 
Lili: Az írás, mert szépen tudok írni. 

- Merre jártatok eddig? 
Toncsi: A Kopaszi gáton voltunk a szüleinkkel és a tanítóinkkal egy szombati napon, illetve 
színházban, ahol megnéztük a Kukac Matyit.

Elmúlt egy hónapom az iskolában

Amikor átiratkoztam, fel sem fogtam, hogy mi vár rám: új tanárok, osztálytársak. A régi 

iskolában  is  nehezen  találtam  meg  a  legjobb  barátnőmet,  most  sem  sikerült  könnyen.  A 

tantárgyaknál  sok  új  ismeret  volt,  amit  be  kellett  pótolnom.  Az  osztálytársaimmal  is  nehezen 

találtam meg a közös hangot, mert félénkebb lány vagyok. Végül mégis sikerült és nagyon szeretem 

őket is, bár hiányzik a régi suliban a lányokkal töltött hat év. Sok sikerélményem volt, és jobban 

szeretek iskolába járni, mint azelőtt valaha.

Csoh Krisztina

Első napom az iskolában

Szeptember 1-jén hajnali 5-kor keltem, hogy legyen időm hajat mosni, készülődni. Fél 8-kor 

el is indultam a Herman felé.

Mikor megérkeztem, először nem tudtam, melyik terembe kell menni,  de szerencsémre a 

kapuban  rögtön  összefutottam  barátnőmmel,  Annával.  Felmentünk  a  másodikra,  az 

osztálytermünkbe. Mikor beléptünk, rögtön észrevettük,  hogy hat új  gyerek is jött  az osztályba. 

Egyikük Anna régi iskolatársa volt, Dia. Nemsokára Ági néni, az osztályfőnökünk is megérkezett.  

Új társaink rövid bemutatkozása után közösen levonultunk az udvarra, meghallgatni az igazgató úr 

beszédét, és az elsősök előadását, majd visszamentünk a termünkbe. Végighallgattuk a baleset- és 

katasztrófavédelmi oktatást, és megkaptuk az ellenőrzőket. Megtudtunk minden fontos információt 

az  elkövetkezendő  évről,  és  Ági  néni  kiosztotta  az   idei  órarendeket.  Miután  a  4.  óráról  is 

kicsengettek,  elindultunk  hazafelé.  Útközben  beugrottunk  a meki-be  enni  egy  fagyit.  Közben 

beszélgettünk: természetesen a vakáció volt a téma és az, hogy ki, mennyit változott az osztályból a 
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nyár  folyamán.  Dia is  velünk  jött,  így  őt is  jobban  megismerhettem;  nagyon  szimpatikusnak 

találtam. Kb. fél óra múlva el is indultunk – most már tényleg - haza.

A hosszú nyári szünet után jó érzés volt újra találkozni a barátaimmal, csak a más iskolába 

ment osztálytársaim hiányoztak. Annak viszont örültem, hogy újak is jöttek az osztályba, hiszen 

tudtam, hogy így még több barátot szerezhetek az év folyamán.

Dőri Eszter

Mostani riportalanyom a 8. c osztályába jár. Legkedvesebb időtöltése 

a kosárlabdázás, és mellesleg a bátyám, Steier Roland.

Ki volt az alsós tanító nénid?

Saska Gyöngyi néni, akit nagyon kedveltem, mert sokszor énekelt nekünk. A napközis tanító nénim 

Szabados Kati néni volt, vele sok szép kézműves dolgot készítettünk.

Felsőbe ki az osztályfőnököd?

Dombovári Kati néni, aki egyben a történelem tanárom is.

Fáradtnak látszol. Mi az, ami éppen a legjobban foglalkoztat?

Természetesen  a  felvételi.  Szerdánként  előkészítőre  járok  a  Teleki  Blankába  magyar  nyelvből, 

csütörtökönként matek logira Medveczky Marika nénihez. Mivel az angol nyelvvizsga előkészítő is 

akkor  van,  elég  kevesen  vagyunk,  pedig  ez  a  felvételi  szempontjából  nagyon  jó  gyakorlási 

lehetőség.  Keddenként  az  iskolában  Tóth  Kata  néni  újságíró  programján  veszek  részt,  ahol 

gyakorlom a fogalmazást a központira. A tanárnő a diszlexiám leküzdésében is segít.

Úgy tudom több versenyen képviseled az iskolát. Most épp melyikre készülsz?

Legközelebb matek csapatversenyen próbáljuk meg elérni a legjobb helyezést két 6.-os, két 7.-es és 

egy 8.-os társammal. A kerületi történelem versenyen kis csapatunk bejutott a döntőbe, ahol élőben 

kellett számot adnunk arról, mit tudunk az I. világháborúról. Biológiából is beneveztem a Teleki 

versenyére. Itt is túl vagyok az első fordulón, s most PPT-s bemutatóval készülök a másodikra.

Még a sportról szó sem esett. Hogy álltok a bajnokságban?

Köszönöm jól. Remélem, nem kiabálom el és a 16 közé bejutunk, bár addig még van egy forduló,  

amihez valószínűleg vidékre kell utaznunk. Szeretnénk a tavalyi  országos 4. helyezés közelében 

végezni.

Mennyit edzel hetente?

Heti négyszer másfél órát. Hétfőn futunk, kedden, csütörtökön és pénteken a meccsekre készülünk.

Ennyi elfoglaltság mellett, hogy van időd készülni a tanórákra?

Általában esténként tanulok. Már hozzászoktam, hogy olykor este 9-10-ig készülök.

A téli szünetben tudsz majd pihenni?
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Az idén ez nem jön össze, majd január 21-e után felszabadultabb leszek. Nyolcadikban a félévi 

jegyek kellenek a továbbtanuláshoz. Szeretnék minél jobb eredményeket, s jó lenne, ha a központi 

is jól sikerülne. Minden vágyam, hogy felvegyenek a Teleki Blanka Gimnáziumba, ahová a bátyám 

is jár. Édesanyám szerint most minden erőnket a tanulásra kell összpontosítani, a sport picit hátrébb 

szorul, ami a második félévben majd megváltozik. 

Mit üzensz a 7. osztályosoknak? Érdemes ennyi energiát áldozni a különböző versenyekre, 

amikor a felvételire is kell készülni?

Igen, igen, igen! Ha a szellemi fáradtság és a fizikai fáradtság kiegyenlíti egymást, akkor tudunk a 

legjobban  koncentrálni  a  feladatokra.  A  versenyekre  való  felkészüléssel  is  a  felvételire 

gyakorolhatnak, és ezáltal megtudhatják, hol tartanak a többiekhez képest.

Szorítok neked. Kívánom, teljesüljön, amit célul tűztél ki!

Steier Viktória

Herman bulik, Herman partik________________

Suli-buli
Nagyon vártuk a szeptember 29-ei dátumot, 

hiszen eljött a Suli-buli ideje. Aki benézett, biztos 

ott  is  maradt.  A  földszinten  lehetett  öltözködni, 

rengetege régi ruhát készítettek ki. A lányok ezer 

százalék, hogy ott is jártak, sőt a legtöbb időt ott 

töltötték  el!  Az  udvaron  labdázni  és  sportolni  is 

lehetett.  A  könyvtárban  autós  kvíz  volt,  míg  az 

ebédlő  kávéházként  üzemelt.  Régi  reklámok 

szobájába  is  benéztünk,  ahol  hatalmasakat 

nevettünk.  A  szomszéd  teremben  pedig  angolul 

lehetett bingózni.

Csecsődi Judit, Rapi Luca

Halloween parti
Mikor elkezdődött a Halloween parti, akkor csapatokat alkottunk, és 

így  vándoroltunk  egyik  helyszínről  a  másikra  a  harmadik  emeleten. 

Mindenkinek  nagyon  jó  volt  a  kedve,  ezért  sokat  nevettünk.  A 
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helyszíneken nagyon jól éreztük magunkat, mert ötletes feladatokat kaptunk. Kedvesek, de 

egyben rémisztőek voltak a tanárok. Volt jelmezverseny és tombola is.

 Nagyon jól sikerült a halloweeni parti. 

Juhász Vanessza

Comenius cserediák találkozó

A Comenius program keretében három 

országból  jöttek  iskolánkba  cserediákok 

vendégségbe.  Lengyelek  Lengyelországból, 

olaszok Szicilliából és törökök Törökországból.

A  cserediákok  családoknál  laktak. 

Vendégeink  elég  pechesek  voltak,  hisz 

kifogták a leghidegebb, legszelesebb októberi 

hetet. Ennek ellenére befogadó családjaik megpróbáltak minél több programot szervezni az 

iskolaiakon kívül,  ahol a cserediákok találkozhattak. Mi például a törökökkel elmentünk egy 

Duna-parti sétára, ahol látták a Budai várat, a Parlamentet, de a Váci utcába is elmentünk 

vásárolni.  Sajnos a kommunikáció  nem volt  akadálytalan,  hiszen alig vagy egyáltalán nem 

tudtak angolul. 

Végül  is  mi  mindent  megpróbáltunk  megtenni  szórakoztatásuk  érdekébe,  úgyhogy 

valószínűleg jól érezték magukat, és reméljük sok új dologgal lettek gazdagabbak, tehát van 

miről mesélniük otthon.

Császár Zsófia

Témanap
Október  20-án,  csütörtökön  került 

megrendezésre iskolánkban az őszi témanap, ami 

rendhagyó  volt,  hiszen  idén  ünnepeljünk  az 

intézmény 100. születésnapját. 

Sokat tanultunk a suliról. Megtudtuk, hogy 

a  székesfőváros  ezen  részén  eredetileg  csak 

leányiskola működött, az  első világháborúban az 

első  emeleti  termek  kórházként  funkcionáltak, 

hogy  a  második  világháború  idején  bunkerként 

működött a kistornaterem,  és a szörnyűségek mellett még tandíjat is kellett fizetni jó sokáig.  

Csoportokban  dolgoztunk,  majd  totóztunk  is,  méghozzá  úgy,  hogy  Kriszta  néni  diktálta  a 
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kérdéseket és mi egy lapra írtuk a megoldások betűjelét. Közben 30-as, 40-es és 70-es évek 

zenéjét  hallgattuk,  és  minden  információt  magunkba  szívtunk  öt  óra  alatt.  Rengeteg  új 

ismerettel gazdagodtunk méghozzá úgy, hogy közben nagyon jól éreztük magunkat. 

5. c

Arany Mikulás Kupa

A  hét  elejétől  vártam  a  szombatot,  mivel 

szervező  és  fellépő  is  voltam.  A  második 

osztályosokkal  léptem  fel  egy  kosaras 

produkcióban.  Nagyon  sokat  gyakoroltunk  rá. 

Horváth  Marika  néni  tanította  be  a  kicsiknek  a 

feladatokat. 

Elérkezett  a  nagy  nap.  A  szervezőknek 

szombat reggel fél 8-kor volt a Honvéd Kosárlabda 

Csarnokban a gyülekező. A megnyitó után egyből a mi műsorszámunk következett, s bevallom 

nagyon  izgultam.  Miután  elkezdődött  már  nem volt  időm ezzel  foglalkozni,  mivel  nagyon 

gyorsan lezajlott.  Szerintem jól sikerült, nagyon megtapsoltak minket. Mivel szervezőként is 

közreműködtem, ezért még ott is kellett segédkeznem. 

Az  utolsó  műsorszám a  szülők  kontra  tanárok  mérkőzés  volt.  Apukám is  játszott. 

Nagyon büszke vagyok rá, mert 6 pontot is dobott, de édesanyámra is büszke lehettem, mert 

kitüntették  őt  az  iskoláért  végzett  munkájáért.  A  végén  kezdődött  a  szemétszedés,  mivel 

nagyon sok szaloncukorpapírt hagytak ott a gyerekek. 

Nagyon  jól  éreztem  magam,  hihetetlen  élmény  volt  ennyi  ember  elé  kiállni  és 

irányítani a kicsiket, s örülök, hogy végzősként egy ekkora rendezvény részese lehettem. 

Steier Roli

Mikulás Kupa

December  5-én  hétfőn  14.00-  kor  kezdődött  az 

iskolai Mikulás Kupa, amit már mindenki várva várt. Az 

első  mérkőzést  az  5.b  és  az  5.a  játszotta,  s  az  5.a 

nyerte 1 ponttal. Azután az 5.c és a 5.a játszott. Amikor 

elkezdődött  máris  falt  volt,  mert  az  egyik  játékost  a 

falhoz lökték, vagyis engem. 
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Nagyon megsebesültem, ezért lecseréltek és büntetőt dobtak helyettem. Kihagyták a két 

büntetőt és az ellenfelünk megszerezte a labdát, előre törtek és bedobták. Letelt az 5 perc, 

ezért az 5.a- sok nyertek 1 ponttal . Ezután a meccs után az 5.b-vel játszottunk, s nyertünk 13 

ponttal. Majd 15-20 perc pihenő következett, mert a 6. osztályosok meccseztek. Először a 6.c 

és 6.b játszott, azután a 6.c és 6.a majd a 6.a és 6.b. Mivel a 6.a lett az első az 5. évfolyamon  

pedig mi, ezért mi küzdöttünk az első helyért. Mivel a 6.a-ban nagyon magasak voltak a fiúk, 

ezért ők nyertek 6-4-re. 

Végül  eredményt  hirdettek,  ahol  nem voltam felhőtlenül  boldog,  mivel  mi  csak a  II. 

helyezést értük el a lányokkal egyetemben. 

Viktor

Mikulás a testvérosztálynál

Szünetben gyorsan elmentünk átöltözni 

és  felraktuk  a  fülünket  /  szarvunkat.  Először 

Marika néni ment be a kicsikhez, őket követték 

a gonosz manók (K. Sz. Peti, Dávid, Vanessza, 

W. Dani  és én),  akik  kidobták az ablakon  az 

ajándékaikat,  mert  meg  akarták  viccelni  a 

Mikulást.  Jöttek  a  krampuszok,  ördögök  és  a 

Télapó. Az előadás végen megtaláltak minket a 

segédek  és  büntetést  kaptunk,  ami  abból  állt,  hogy  nekünk  kellett  letakarítanunk  a 

rénszarvasok patáit. Amikor olvasta a Mikulás a gyerekek jellemzését szinte senki nem ismert 

magára. 

Mi is kaptunk tőlük ajándékot, ami egy mikuláscsomag volt és egy hűtőmágnes pingvin. 

Aranyos volt a testvérosztályunk. Mikor vége lett a „látogatásnak” felmentünk a terembe, és 

még  volt  tíz  perc  az  órából,  amit  szabadfoglalkozással  töltöttünk.  Végül  elmentünk 

visszaöltözni majd hazamentünk. 

Zsigmondi Lilien
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Így írunk mi____________  _______________________  

Aki másnak vermet ás

Hajdan történt az eset ott, ahol nincsenek fiatalosak (fiatal cserjék- szerk.), csak hó, jég sőt 

még talaj sincs. Vajon hol lehet ez? Hát persze, hogy az Északi-sarkon!

-  Bebebeck bebebeszéde nananagyon vivicces,  nenenem lelehet  érérteni,  hogy mimimit 

mmmond. – mondja Beck bátyja, Ben nevetve. Ben cukkolásán Beck mindig nagyon sír, 

ezért úgy dönt, elmegy az orvoshoz, hogy gyógyítsa ki a dadogásából. Hazafelé találkozik 

a bátyjával. 

- Bebebeck, hohogy vavagy? Memeggyógyúltál? 

- Meggyógyultam. – válaszolja Beck.

- Eeeez, hogy lelelehet?  Nenenene! Mimimiért bebebeszélek dadarabosan? 

Ben ekkor nagyon megijed,  és  gyorsan elszalad az orvoshoz.  A doktor  elmondja neki, 

hogy mivel tanulta a dadogást, ezért nem tudja őt meggyógyítani. Ben arca, ekkor piros 

lesz, és sírva hazafut. Befekszik az ágyába, de Beck odamegy hozzá és megvigasztalja. 

- Ben, nyugodj meg! Nem foglak téged kinevetni. 

Szóval, aki másnak vermet ás….

Józsi

Kalevala ihletésével

Kicsi kacsa tityeg-totyog,
Anyja után, csiszeg-csoszog.
Éhes vagyok, mondja háp-háp,
Mi a kaja, megfőtt-e már?

Nem főzöm én, vízből hozom,
Lemerülök, kihúzkodom.
Szerencsém van ember gyerek,
Zsemlét tépked, azzal etet.
 
Aztán megyek, úszom egyet,
Zöld csónakra jelet teszek.
Horgász bácsi nagyon mérges,
Rossz kacsa vagy, gyorsan hess-hess!

Szota Martin 
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Hexameter

Dóri nagyon beteg, és neki 
Meddig kell ez a gyógymód? 
Addig, amíg anya szól: 
Dórika vedd be a gyógyszert!
Holnapig úgy vegye gyorsan
Fogyjon a gyógyszere jobban.
És anya azt mondá
Többet e szert ne egye!

Lengyel Dóra

Hogyan jelenik meg a rasszizmus Harry Potter első két kötetében?

A rasszizmus  fajgyűlöletet  jelent,  olyan  ideológiát,  amelyben egyesek  magasabb 

rendűnek képzelik magukat másoknál. 

J.  K.  Rowling  remekművében  Voldemort 

testesíti  meg Adolf  Hitlert,  a  náci párttitkárokat 

pedig  a  Sötét  Nagyúr  serege,  a  halálfalók 

jelképezik.  A  cigány  és  zsidó  kisebbségek 

elnyomása  helyett  itt  az  aranyvérű  és  sárvérű 

megkülönböztetés  folyik,  ami  a  faji  és  etnikai 

elítélés  kategóriájába  sorolható.  Ez  helytelen!  A 

fajelmélet  hibás!  Mindenki  érző  lélek  lehet  attól  is,  hogy  roma  és  attól  is,  hogy 

mugliivadék. Ráadásul pont azok találták ki, akik saját rendszerük szerint vérárulók. 

Az  első  kötetben  csak  utalás  van  a  fajgyűlöletre,  amikor  Harry  összetalálkozik 

Draco Malfloy-jal a talárkészítő boltjában, és a fiú fennhangon ecseteli  a Mardekár ház 

előnyeit.  A  Titkok  Kamrájában  azonban  nyíltan  megjelenik,  amikor  egy  vita  kapcsán 

szintén a szőke siheder, a sárvérű szóval illeti Hermiónét, amit óriási felháborodás követ a 

griffendélesek között. 

Rowling ezzel  a  párhuzammal  harcol  a  szeretet  jegyében az antiszemitizmus és 

hátrányos megkülönböztetés ellen (szerk.). 

Kovi
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Nektek ajánljuk  ______________________________  

Könyv - Alexandre Dumas Monte Cristo grófja 

Edmond  Dantés  hazaért  hajóútjáról  és  el  akarta  venni  szerelmét, 

Mercedest.  Főhősünk  rosszakarója  volt  Fernand,  akinek  szintén  tetszett 

Mercedes,  ezért  írt  egy  levelet  a  királyi  ügyésznek,  miszerint  Edmond 

bonapartista, így az esküvő napján elfogták őt, és If várába zárják. Hősünk 

eleinte  összeomlott,  de  végül  egy  abbé  segítségével  sikerült 

megmenekülnie. Az abbé a börtönben mesélt neki egy kincsről, ami Monte 

Cristo szigetén van elrejtve. Dantés megtalálja és gazdag ember lesz általa, 

s  ő  lesz  Monte  Cristo  grófja  is,  így  elhatározza,  hogy  bosszút  áll 

börtönbejuttatóján. Terv végrehajtása természetesen nem olyan egyszerű, 

hiszen  rengeteg  fortély  állja  útját,  például  éjszakánként  hálószobában 

őrködik, hogy megmentse egy lány életét … s még sorolhatnám. 

A  könyv  izgalmas  és  rengeteg  kalandban  bővelkedik.  Nekem 

különösen a főhős személyisége  tetszett,  aki  nagyon furfangos és  érzékeny karakter.  Ajánlom mindenki  

figyelmébe a könyvet, aki szereti az izgalmas fordulatokat és a szerelmi történeteket.

Tóth Betti

Film - könyv - Marley meg én
John és Jenny friss házasok Nyugat-Palm-Beachben élnek. Magukhoz vesznek egy kiskutyát, és az 

életük gyökeresen megváltozik.

Hamar kiderül, hogy Marley a világ legrosszabb kutyája:  mindent megeszik ami az útjába kerül, 

hatalmas farkával több váza halálát okozza, és teljeséggel kezelhetetlen. A kutyaiskola sem segít: az ebet  

rövid úton eltanácsolják. Időközben Jennynek és Johnnak kisbabája születik és nagyon aggódnak, hogy a 

kutya féltékeny lesz és kárt tesz a kisfiúban. De 

félelmük fölösleges: elfogadja Patrikot, mint új, 

legjobb  barátját.  Most,  hogy  babájuk  van,  a 

házaspár túl kicsinek találja otthonát, ezért Boca 

Ratonbe  költöznek.  Itt  születik  második 

gyermekük, Connor. Bocában sok pudli van, és 

Marley  imádja  őket.  Ennek  következménye, 

hogy egy étteremben Marleyt  hiába kötözik az 

asztalhoz,  ő  meglát  egy  pudlit,  szélsebesen 

vágtatni kezd felé, s az asztalt tányérostul-mindenestül maga után vonszolja. 

Végül megszületik harmadik gyerekük Colleen, ezért maguk mögött hagyják otthonukat és északra 

költöznek. A házukhoz egy kis erdő is tartozik, ahol pompásan lehet nyulakat hajkurászni. Képzelhetitek, mit  
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művel ott Marley! Azonban a 13 év felette sem múlik el nyomtalanul. Arca megőszül, a hallása is romlik és  

már nem tud felmenni a lépcsőn, s végül halálos betegséget kap.

A film csodálatosan visszaadja a könyv hangulatát, az apró mókás jeleneteket és a szomorú véget is.  

Két olyan színészsztár (Owen Wilson, Jennifer Aniston) játssza a filmet,  akikért mindenképpen érdemes 

megnézni ezt a kivételes családi mozit, de ajánlom nagy szeretettel a könyvet is. 

Szabó Jitka

Zene - Hungária
Számtalan  magyar  együttes  van,  én  mégis  a 

Hungáriáról  fogok  írni.  Nagy  slágereiket  szerintem 

mindenki  ismeri,  mint  a  Csókkirályt,  Isztambult  vagy a 

Csavard fel a szőnyeget. Most a centenáriumi kör kapcsán 

újra a kezembe került ez a nagysikerű zenekar, bár nem a 

mi feladatunk a 70-es, 80-as évek feldolgozása.

1968-ban a Ki mit tud?-on olyannyira megnyerték 

a közönséget, hogy bejuttatták őket a középdöntőbe, habár 

a  zsűri  nem  tartotta  „elég  jónak”  ahhoz,  hogy  tovább 

jussanak. 1969-ben kerültek fel először az Ifjúsági Magazin slágerlistájára, s még a mai napig is híresek a  

Csavard fel  a szőnyeget  című számukkal.  A következő évben megjelent  első nagylemezük,  a Koncert  a 

Marson.

A  zenekarban több átalakulás is végbement.  A magyar  politikai  helyzet  miatt  egy darabig csak  

Németországban játszhattak, mivel Magyarországon rendszerellenesnek tartották dalaikat. 1978-ban vették 

fel  a  Beatles  Láz  című  albumukat,  ami  jó  pár  év  múlva  jelent  meg.  Fenyő  úgy gondolta,  női  tagra  is 

szükségük van, ezért felkérte Dolly-t, akit már régebbről ismert. Innentől az együttes változtatott a stílusán,  

mind zenében, előadásmódban és öltözködésben. Ezt nemcsak a fellépéseken, hanem a hétköznapokban is  

követték. Ezzel Magyarországon megteremtették a jampi korszakot. A következő nagylemezük, már az első 

hónapban óriási sikert aratott csaknem 40 ezret adtak el belőle. A Hungária együttes a következő években  

nagy sikereket ért el. A Limbó hintó című kislemezükből 250 ezret adtak el, s így platinalemezes előadók  

lettek. A későbbiekben nagy koncerteket adtak, amit aranylemez követett.

Hungária együttes már a szüleink gyerekkorában, is ismert volt. Még ma is lehet hallani a dalaikat a 

rádióban, habár 1983-ban felbomlottak. 1994-ben megjelent egy lemez a legnagyobb slágereikkel, majd a  

felbomlásuk után 12 évvel a Népstadionban koncertet adtak, de csupán erre az alkalomra álltak újra össze.

Ha szereted a pörgős dalokat, a könnyed hangzást és a jó szövegeket, akkor ajánlom, kutakodj kicsit 

szüleid lemezei között, hátha rátalálsz a csapatra. Jó szórakozást! 

Astyilán Tímea

Amerre jártunk_______________________________
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Városliget - szeptember 23.

Eljött  az idő, amikor az osztályunk 

és Rita néni közös programra indult. Midőn 

már  minden  láb  feladta  a  harcot,  egy 

dombhoz érkeztünk. Itt elhatároztuk, hogy 

métázni fogunk. Én nagyon értetlen képet 

vághattam, mert Kata néni megkérdezte: 

-  Ki  nem  tudja  a  szabályokat? 

Fikusz és én tettük fel a kezünket, mire a 

többiek mindent gyorsan elmagyaráztak. 

- Ja már értem! -  kiáltotta Fikusz, 

azonban  én  nem  értettem.  Mihelyt  elkezdődött  a  játék  elkezdtem  Rita  nénit  faggatni  a 

szabályokról, de nem sok sikerrel. Mikor megértettem a menetet, beálltam játszani. Sajnos a mi  

csapatunk alig futott, csak belül álltunk, de így is nagyon jól éreztem magam. Mikor elfáradtunk és  

sokat  vitáztunk,  Kata  néni  azt  mondta,  együnk  egy  kicsit.  Ezután  szabadon  rohangáltunk,  a 

dombról is legurultunk, s ekkor Petra felkiáltott:

- Nézzétek, valaki fára mászik! Én szaladtam Kata nénihez, hogy megkérdezzem lehet-e 

fára mászni? Elárulom nektek, igent mondott egy feltétellel - ha egy ember is leesik, abbahagyjuk.  

Hát, én nem kerültem sorra, mert az ugróköteles játék következezett, majd a csoportkép, és már 

hívott is anya, hogy hol vagyunk? Ekkor kicsit szomorúan elindultunk vissza a sulihoz, mert véget 

ért a délután. Nagyon jó volt, mert sokat mókáztunk, közös programon vettünk részt, és még egy 

jó képünk is lett.

Csoh Zsuzsi

Kirándulás Szentendrén
Péntek délután az osztállyal a Szentendrei 

Skanzenbe  indultunk.  Félórás  út  után 

megérkeztünk, majd egy régi iskolába mentünk, 

ahol megismerkedtünk azzal, hogy milyen volt az 

iskola  100-200  évvel  ezelőtt.  Régi  palatáblára 

írtunk és régi tankönyvekből tanultunk.

A  foglakozás  végén,  a  hazainduláskor 

eleredt  az  eső,  s  jól  eláztunk,  de  jól  éreztük 

magunkat  Szentendrén,  és  remélem,  máskor  is 

ellátogathatok ide. 
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A sulihoz való visszaérkezés után hazaindultam, ahol szerencsére felmelegedtem.

Edvárd

2011-es év legjobb fotói

2011.  október  11-én,  egy  keddi  délután 

Dombovári  Kati  nénivel  ellátogattunk  a  World 

Press Photo 2011 című kiállításra, melyet az idei 

év legsikeresebb sajtóképeiből állítottak össze. Ez 

a  kiállítás  egy  vándorkiállítás,  mely  ebben  az 

évben szeptember 30. – október 30. között volt 

Magyarországon.  Több  mint  százezer  pályázat 

érkezett 125 ország 5 és félezer fotóriporterétől, 

ezekből válogatták ki a legjobb 100 – 150 képet, 

amely  a  világot  bejárja.  Már  az  épület  is 

gyönyörű, a helyszín a Néprajzi Múzeum épülete volt.

A kiállítás az első néhány percben szinte  sokkolt  minket,  talán nem gondoltuk,  hogy a 

sajtófotók  nagyrészt  a  borzalmakat,  nehézségeket,  a  katasztrófákat  ábrázolják.  A  kezdeti  

meglepődés  után  elbeszélgettünk  arról,  hogy  ilyenkor  döbbenünk  rá,  hogy  mi  mennyit 

panaszkodunk,  hogy  nekünk  milyen  rossz…  -  akkor  mit  szóljanak  ők???  Például,  akik  egy 

földrengés  után  küzdenek  az  életükért.  Voltak  olyan  képek,  melyek  hobby,  sport  közben 

ábrázolnak  egy  rosszul  sikerült  mozdulatot.  Láttunk  képeket  átlagos  történetekről,  például  a 

közösségi portálra készült képek, divat, szórakozás... A legviccesebb képek a dél-amerikai nők új 

hobbijáról,  a szabadfogású birkózásról szóltak. Volt  egy nagyon nagy hatású kép, egy magyar 

fotós  képe  is:  Lakatos  Péteré,  aki  egy  sikeres  öngyilkosságról  készített  képet,  az  ember  a  

Szabadság hídról vetette le magát.

Voltak természetfotók is, és akkor rádöbbentünk, hogy nemcsak az emberek szenvednek a 

világban,  hanem  az  állatok  is.  Ajánlom  másoknak  is  a  minden  évben  megrendezésre  kerülő 

kiállítást, hiszen az ember nem lát minden nap ilyen fotókat, de ha egyszer van rá alkalma, akkor 

az élmény örökre benne marad, és talán átgondolja az életét, és kevésbé fogja sajnálni önmagát.

Komlósi Olívia
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Fiumei úti sírkert

Október  18-án  elmentünk  a  Fiumei  úti  sírkertbe  a  tájékozódási  futóverseny  következő 

fordulójára. 

Először Péter bácsi, az egyik szervező elmagyarázta a verseny szabályait. Mivel sírkertben 

voltunk, ezért nem volt szabad futni, így kivételesen nem számított az idő. Ebben a fordulóban 

inkább gondolkodni kellett. A kérdésekre nem volt könnyű válaszolni, de külső segítséget lehetett  

használni, és szülők is kísérhették a csapatokat. 

Elindult a verseny.  Egyenként odahívták a csapatokat és indították őket. Még az indulás 

előtt  minden  csapat  kapott  egy  kis 

térképet  a  helyszínről.  Ezen a  térképen 

voltak a kérdések is, melyekre válaszolni 

kellett.  Az alsósoknak először Jókai Mór 

síremlékéhez  vezetett  az  útjuk.  Ez  egy 

hatalmas műemlék volt. A következő mű 

amelynél  meg  kellett  állnunk  Deák 

Ferenc  tiszteletére  készült. 

Elcsodálkoztunk  a  monumentális 

építményen. Ezután utunk Kossuth Lajos 

nyughelyéhez  vezetett,  s  ez  még 

nagyobb volt, mint az előző kettő. Nagyon érdekes volt belülről, sőt még a tetejére is felmásztunk.  

Innen nagyon szép volt a kilátás. Miután itt végeztünk a következő állomásra mentünk, az egykori  

nagyiparos  Ganz  család  kriptájához.  Ezt  nem lehet  monumentálisnak  nevezni,  de  azért  ez  is 

kiemelkedett a többi közül. Gyorsan felírtuk a lapra a helyes választ, és itt is csippeltünk, vagyis 

érvényesítettük a kártyánkat. Az utolsó hely, ahova elsétáltunk, gróf Batthyány Lajos sírja volt. Az  

ő síremlékének közepén egy nagy lépcsősor áll, amelynek a két korlátján egy-egy oroszlán ül. 

Nagyon sok időt töltöttünk a sírkertben, de megérte, mert rengeteg érdekes dolgot láttunk 

ezen a szép őszi délutánon. 

Jelinek Dorka

19



Budapest titkai feltárulnak

Sokfelé utaztam már a családommal, Párizsban is jártam, mégis rá kellett jönnöm, hogy 

Budapestről alig tudok valamit. Bár itt születtem, nagy részét bejártam, és tanultam is róla, sok  

olyan titok is feltárult előttem, ami mást is meglepne.

Amikor idén tavasszal Ági néni fölhívta figyelmemet a „Budapest titkai – a múlt útvesztői” 

című iskolai városi tájfutó vetélkedősorozatra, először nem a ,,titkai” de nem is a ,,múlt” szóra  

figyeltem fel. Tájfutás! Bevallom, nem szeretek futni, de ennek ellenére jelentkeztem versenyzőnek 

két osztálytársammal, ,,lesz ami lesz, biztos jó buli” alapon. És milyen jó buli volt!

Az első helyszín a Városliget volt. Karszalagokat kaptunk, amit azóta is lehet gyűjteni, sőt  

ajánlott,  mert  a  versenysorozat  végén  a  karszalagon  szereplő  sorozatszám  alapján  értékes 

nyereményeket fognak kisorsolni. 

 Évfolyamonként hívtak minket a starthoz, ahol egy 

térképpel  és  egy  különleges  chippel  engedtek  útra.  A 

verseny időre ment, a helyszínen elrejtett összes állomást 

meg kellett találnunk, de helyes sorrendben, ahogy föl volt 

rajzolva.  Hogy  jól  csináltuk-e,  azt  az  állomásoknál 

elhelyezett leolvasókkal ellenőrizték, és máris mehettünk a 

következő  állomásra.  Néha  kérdések  is  tartoztak  az 

állomásokhoz,  de  segítséget  is  adtak  a  kereséshez.  Bár 

könnyű  volt  felismerni  az  állomásokat  a  mellettük 

elhelyezett rikító narancssárga ,,zacskóról”, olykor teljesen 

elveszítettük  a  fonalat,  s  ilyenkor  a  ,,kukás-mellényben”  álldogáló  segítőktől  kérhettünk  –  és 

kaptunk – útmutatást. 

A  következő  helyszínről  mindig  egy  elektronikus  újságban  olvashattunk,  ahol  az  előző 

verseny eredményéről is tájékoztatást kaptunk. Sokszor hermanos neve szerepelt az elsők között,  

pedig 13 iskolából jöttek versenyezni vágyó gyerekek.

Eddig 5 versenyen vettünk részt. Egyiken sajnos nem lehettem ott. A kedvenc helyszínem a 

Fiumei úti sírkert volt, ami ősszel csodálatos hely. A Buda-vári verseny is nagyon tetszett; az esti  

látvány a várból a Dunára és Budára egyszerűen gyönyörű. A vár pincelabirintusában könnyen el 

lehet tévedni, mi is sokáig bolyongtunk odalent.

Remélem, jövőre is lesz ilyen vetélkedő, és mindenkit bíztatok a részvételre. Még azokat is,  

akiknek nem erősségük a tájfutás; sokszor nem is ez döntötte el a versenyt.

 Nagy Brigi
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Tudomány__________  __________________________  

Szmog

Novemberben  a  fővárosban  és  néhány  

nagyvárosban  is  szmogriadót  rendeltek  el,  ugyanis  

rendkívül szennyezett  volt a levegő. Nem is csoda,  

hiszen minden tényező jelen volt ahhoz, hogy magas 

legyen a szállópor mennyisége.  A szél nem fújt, az  

eső nem esett, ezzel meghagyva a káros anyagokat.  

A  zord  időjárásban  az  emberek  szívesebben  ültek  meleg,  kényelmes  autóikban,  minthogy  

fagyoskodtak  volna  a  hideg  megállókban,  vagy  zötykölődtek  volna  buszokon,  trolikon.  Nem 

szívesen fázott meg senki a bicikli menetszelében, illetve melegebb volt a kocsiban és még a lábát  

sem kellet mozdítania az embernek, leszámítva a gázpedált. Csakhogy közben nagymértékben  

szennyezték a környezetet.

Még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy új tudományos eredmények láttak napvilágot,  

akkor  is  vigyáznunk kell  tágabb és szűkebb környezetünkre.  Andreas Schmittner,  az Amerikai  

Oregon Egyetem tudósa állítja, túlbecsülték a Föld széndioxid érzékenységét. A kutató kijelentette,  

ha bolygónk légkörében a CO2 szint megduplázódna az eddig reálisnak tartott 2,0-4,5 Celsius fok  

helyett  csupán  1,7-2,6 Celsius  fokos hőmérsékletváltozás  lenne.  Ez  azt  jelenti,  hogy kevésbé  

lesznek  drasztikusak  a  változások,  és  több  szénéleg1 kibocsátása  szükséges  a  nagyobb 

változásokhoz.  A  Stern  jelentés  azonban  kimondja,  ha  az  éves  kibocsátás  mennyisége  nem  

emelkedik,  akkor  is  már  2050-re  az  üvegházgázok  légköri  mennyisége  eléri  majd  az  ipari  

forradalom  előtti  szint  kétszeresét.  Mivel  a  világon  mindenhol  növekszik  az  energia  és  a  

közlekedés iránti kereslet, és ez ellen nem teszünk semmit, akkor várhatóan, már ’35-re elérjük a  

kétszeres CO2 értéket.  Az eredmények gyakran eltérőek, de azt mindenki határozottan kijelenti,  

hogy  veszélyben  van  bolygónk.  Napjainkban  másodpercenként  körülbelül  1000  tonna  CO2-t  

bocsátunk ki világszerte, tehát évente 31,536 millió tonnával rontjuk az éltető levegőt. Ebben a  

gyászos számban egy országra nagyjából 131,4 millió tonna jut.

Az  CO2 lábnyom  egy  személy,  szervezet  üvegházhatású  gáz  kibocsátását  jelenti.  

Leggyakrabban széndioxidban fejezik ki a kibocsátás mértékét.  Ahhoz, hogy valóban megértsük 

az  éghajlatkímélő  tevékenységek  fontosságát,  szükségszerű,  hogy  megismerjük  széndioxid  

lábnyomunk  értékét.  Próbálj  ki  te  is  egy  CO2 számolót a  saját  lábnyomod  mérésére:  

http://klimaklub.hu/hu/co2-kalkulator.

Számtalan módon tudunk javítani levegőnk minőségén,  de azt  tudnunk kell,  hogy ez rendkívül  

összetett  feladat  Nem  is  gondolnánk,  hogy  azzal  is  tudjuk  csökkenteni  lábnyomunkat,  ha  

szelektíven gyűjtjük  a papírt.  Ha gyalog,  biciklivel  vagy tömegközlekedéssel  járunk,  akkor  már  

1 Szén-dioxid régies magyar neve
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sokat  tettünk.  Fák  ültetésével  is  csökkenthetjük  a  levegő  szén-dioxid  szintjét,  ugyanis  

fotoszintézisükkel oxigént állítanak elő. Akkor is segítünk, ha megelőzzük,  hogy kivágják a már  

meglévő fákat. Például vehetünk újrahasznosított papírt bármilyen formában (papírlap, vécépapírt,  

stb.) 

Az  átlag  magyar  ember  5.65  tonnás  CO2 lábnyomot  hagy  évente.  A  klímaváltozás  

leküzdéséhez a kitűzött cél a fejenkénti 2 tonna évenként. 

Remélem, legközelebb jobban meggondolod, hogyan jössz iskolába!

Kovi

Tudtad?____Híres magyarok a nagyvilágban

Sun Queen - Napkirálynő

Fogadjunk, hogy te sem hallottál Telkes Máriáról, aki világhírű tudós, a napenergia kutatás  

úttörője.  Budapesten  diplomázott  fizika  szakon,  majd  1925-ben  már  a  clevelandi  Biofizikai  

Intézetben kezdett dolgozni. Olyan elismert és híres lett pillanatok alatt Amerikában, hogy a New  

York Times 1934-ben a 11 legsikeresebb és 

legismertebb nő közé választotta. 

1940-től  foglalkozott  a  Napban  rejlő  

energiák  hasznosításával.  Ő építette  az  első  

napelemes  lakóházat,  ahol  a  fűtést  és  

melegvíz  ellátást  már  a  nap  sugaraival  

oldották meg. Ő készítette az első napelemmel  

működő  tengervíz  -  sótalanító  készüléket,  

melyet  az  amerikai  katonák  használtak  a 

második  világháborúban,  hogy  a  tengervizet  

édesvízzé alakítsák. Telkes szabadalmaztatott  egy napenergiával működő berendezést,  mely 1  

liter  víz  lepárlására  volt  alkalmas  -  a  műanyag  eszköz  belsejében  volt  elhelyezve  egy  fekete  

filcpárna, melyet a sós vízbe kellett mártani, és hő hatására a gömb belső felületén csapódott le az 

édesvíz. Ezen az elven működött a lepárlótelep licence is. 

Ezeken kívül másik 36 másik szabadalmat jegyez a világ a neve alatt. Utolsó találmányát  

90 éves korában alkotta és védette le. 
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Egymásért  ____________  

Medveczky Mária „iskolánk 
leghűségesebb tanára”

A Centenáriumi Témanapon a 8.c-sek  
kinyomozták, hogy ki iskolánk legrégebben itt  
tanító tanára, és interjút készítettek vele.

Víta: Mióta tanít itt Marika néni?

Marika néni: 1977. augusztus 25. óta

Áron: Megtudja-e mondani, hogy mi a legnagyobb különbség az akkori és a mostani iskola  

között?

Marika néni: Az alagsor nem létezett, pingpongasztal volt a technika teremben, fiúknak és 

lányoknak külön termük volt technika órán, a mostani 11-es terem történelem terem 

és könyvtár volt, a 20-as terem pedig olvasószoba volt, és akkoriban még nem 

vándoroltak a gyerekek felsőben sem. Két évvel később indult meg a vándorlás a 

szaktantermekbe. Hirtelen ezek jutnak az eszembe…

Víta: Mi tetszik Marika néninek a legjobban az iskolánkban?

Marika néni: Az oktatás és a gyerekek. Ide a gyerekek zöme azért jön, hogy tanuljon. Persze ezért 

sokat dolgoztunk és dolgozunk ma is.

Áron: Mi volt az iskola régebbi neve?

Marika néni: Legelőször Egressy Úti Általános Iskola, később vette fel a Horváth Imre Általános 

Iskola nevet. Az úttörőmozgalom idején persze ez volt a neve az úttörőcsapatnak is: 

222. számú Horváth Imre Úttörőcsapat. A rendszerváltás után rövid ideig egyszerűen 

Általános Iskola volt, majd Herman Ottó Általános Iskola lett.

Víta: Marika néni szerint mi az iskola legnagyobb értéke?

Marika néni: A gyerekek itt megtanulnak mindent, ami az élethez szükséges.

Áron: Mi a Herman titka?

Marika néni: A tanári kar összetartása, a segítőkészsége és az oktatás színvonala.

Víta: Mindig csak matekot tanított?

Marika néni: Nem, régen kémiát is tanítottam, de már 20 éve abbahagytam. Régebben az 

alsósoknak is tanítottam matematikát.

Áron: Itt van mögöttünk Herman Ottó szobra. Mióta áll itt ez a szobor?

Marika néni: A szobor még csak 7 – 8 éve van itt. De Herman Ottó nevét 1993 óta viseli az iskola.

Víta és Áron: Köszönjük, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
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Párkányi Víta és Szabó Áron

Sport__________________________________________

Szinkronúszás

A  szinkronúszás  gyakorlatilag 

vízben  történő  balettozást  jelent. A  szó  az 

egyszerre történésből, szinkronból jött létre. 

A  szinkronúszás  korabeli  megnevezése  a 

vízibalett.  1891-ben  Berlinben  a  műúszás 

első  komolyabb  megmérettetése  zajlott, 

melyen  különös  módon  csak  férfiak 

vehettek  részt.  Később  itt-ott  alakultak 

egymástól  független  egyesületek,  Ausztráliában,  Kanadában,  Franciaországban, 

Németországban,  s  az  Egyesült  Államokban.  Minden  országban  máshogy  nevezték  ezt  a 

kezdetleges  sportágat.  Volt,  ahol  művészi  úszásnak,  díszúszásnak  vagy  mintaúszásnak. 

Britanniában  varieté  műsorokon  szórakoztatták  az  embereket  vízibalettel,  így  a  sportág 

elkezdett terjedni a nagyvilágban.

1907-ben mikor már egyértelműen női sportágnak bizonyult a műúszás, egy ausztráliai 

csinos nő, Anette Kellerman New Yorkban olyannyira kecses, kápráztató vízibalett előadással 

lepte meg a nézőket,  hogy messze földön híre ment. Ezután egy évvel megalakult  a vizes 

sportok szervezete a londoni Manchester Hotelben, majd tagjainak száma 20 esztendő alatt 

ötszörösére emelkedett, s karjaiban vette a szinkronúszást is.

A vízibalett igazi fellendülését mégis Esther Williamsnek köszönheti, ugyanis az MGM 

filmgyár által készített vízi musicaljét mutatta be a 40-es években. Magyarországon 1990-ben 

érkezett híre, és 1993-ban szervezték meg az első magyar bajnokságot.

Én 2009-ben csatlakoztam a zuglói BVSC-hez, ahol az edzők elég komolyan veszik a 

szinkronúszást.  Nagyon  szeretem  űzni  ezt  a  sportot,  mert  szerintem  ennél  változatosabb 

sportágat nem is lehetne kitalálni,  ugyanis magába foglalja az úszást, a balettet, a futást,  a 

táncot és a steppet is. Persze ehhez a sportághoz nem kis kitartás és erőnlét kell, hiszen hetente 

10  órát  töltök  a  BVSC-ben.  Nyáron  általában  júniusban  és  augusztusban  egész  végig  (a 

hétvégéktől eltekintve) edzőtáborba kell járni.

Minden 9 évesnél fiatalabb, úszni tudó kislánynak ajánlom ezt a változatos, sokszínű és 

gyönyörű sportágat.
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Kovács Gabriella

Viccek, rejtvén  yek___________________________  

Az iskolában tesi órán a gyerekek háton fekve 

bicikliznek, ám Pistike nem csinálja, a tanár ezt 

meglátja és odamegy hozzá:

- Pistike te miért nem csinálod a feladatot?

Mire a válasz:

- Tanár úr kérem, lejtőn vagyok és gurulok.

Mi történik a Mikulással, ha karambolozik?

- ???

- Szánja bánja...

Hány arcot látsz a jobb képen? 

Hány állatot látsz az alsó képen? 
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Következő számunkból______________________

Színházról színházra Farsang

Felvételi Osztálykarácsony Téli sportok

Március 15.
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