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Köszöntő________________________________________
Kedves hermanos diákok!
Ismét elérkezett az év vége. Sikeresen zárhatjuk ezt a tanévet is. Idén sok érdekes,
színes és izgalmas programban vehettünk részt, akárcsak az elmúlt években, de még sok
izgalmas program vár ránk: Herman nap, Sport nap és végül számunkra, nyolcadikosok
számára a legfontosabb, a ballagás. Eddigi programjaink közül talán a Közép-Ázsiai
expedíció volt mindannyiunknak a legérdekesebb. E program okán bepillanthattunk
Hídvégi-Üstös Pál tervébe, aki Közép-Ázsiai térségbe futva, úszva, biciklivel és
velocipéddel jut el. Az iskolába látogatásuk óta már az első skype-os óra is megvolt, és
mindenki nagyon élvezte az élménybeszámolót.
Tehát ezúton is kívánok minden kedves tanárunknak és diáknak kellemes nyári
szünidőt és jó szórakozást az elkövetkezendő hetek programjaihoz, valamint újságunkhoz!
Csoh Kriszti
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Tavaszi élmények_______________________________
Prágai városnézés
Prága Csehország központja, egy nagy
történelmi múlttal rendelkező, csodálatos város
északra, Németország mellett. Húsvétkor a
családommal

elmentünk

megnézni

ezt

a

fantasztikus várost, mely teljesen lenyűgözött.
Kocsival mentünk. Mint megtudtam a város
8 része tagolódik: Hradzsin, Josefov, Kisoldal,
Óváros,

Smíchov,

Újváros,

Vinohrady

és

Zizikov. Nemzetnek sok magyar királya volt,
főleg Árpád házi királyok kihalása után,
gondolok

itt

Zsigmondra,

Albertre

és

I.

Ulászlóra.
Első nap megnéztük Orlojt, a híres órát, mely évszázadok óta vonzza a kíváncsi tekinteteket.
Meglátogattuk Svejket, (Svejk a derék katona kedvenc helyét) és az U flekut, ami Prága két leghíresebb
sörözője. Gondolom, sokan tudjátok, a város a sereiről híres. Az utazás miatt ekkor már kicsit fáradtak
voltunk, de még hátra volt három nagyszerű nap. A második napon elmentünk és megtekintettük a várat,
azaz az egész várnegyedet, Hradzsint, ami a Moldva bal partján terül el. Ez nagyon tetszett nekem.
Elsétáltunk az U dvo kocekhez. Másnap elmentünk megnézni Rákóczi Ferenc emléktábláját, majd este
visszamentünk vacsorázni a Svejkbe. Utolsó nap meglátogattuk Kutna Horát, ami egy olyan kápolna,
aminek a díszeire emberi csontokat használtak fel. Ez hátborzongató látványt nyújtott.
Nagyon jól éreztem magam ebben a pár napban. Jó volt kirándulni, s látni egy hasonló kultúrát tőlünk
északabbra.
Sörös Balázs
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Megemlékezéseink______________________________
Március 15.
Február közepén, feladatot
kaptunk mi, a 6.a, hogy előadjuk
a

március

15.-i

műsort.

Megbeszéltük Zsófi nénivel, hogy
minden héten próbálunk legalább
kétszer. Az első és második
próbán

megkaptuk

osztályfőnökünktől a szerepünket.
Minden

alkalommal

lelkesen

gyakoroltunk és beleéléssel adtuk
elő szövegeinket, amit hamar megtanult mindenki.
Március 14-én szakadó hóesés volt rendkívüli hideggel és csípős széllel. A főpróba után a diákok
megérkeztek a Colombus utcai Zeneiskolába. Az előadáson kicsit izgulva, de átéléssel adtuk elő a
jeleneteket. Nagy élmény volt a készülődés, fellépés.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja, Holocaust emléknap
Az idei tanévben a II. emeleten emlékeztünk meg a
kommunizmus áldozatairól és a zsidó holocaustról.
Megrázó élmény volt olvasni, és a képeken látni a
rengeteg szenvedést, amit a véres 20. század okozott az
emberiségnek. A plakátok felhívják a figyelmünket arra, hogy
tanuljunk elődeink hibájából, és soha ne feledjük el a múltat. Ne
essünk az ő téveszméjükbe, mert minden ember egyenlőnek
született.
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Herman bulik, Herman partik___________________
Papírgyűjtés
Immár második alkalommal nyeri meg osztályunk, a
6.c az iskolai felsős versenyt. Minden évben nagy lendülettel
vetjük bele magunkat a programba, mivel hatalmas
szórakozásnak tartjuk. Most tavasszal sokkal szabadabb kezet
kaptunk, mivel Kata néni, az osztályfőnökünk nagyobb
területre engedett el minket.
Míg csöngettünk a házakhoz és lakásokhoz rengeteget
nevettünk és szórakoztunk. Szerencsénk is volt, mert egy időben tartotta Zugló az éves lomtalanítást.
Egyik helyről három kocsira való papírt sikerült elhoznunk, amik bár nagyon koszosak és büdösek voltak,
de jót kukáztunk ☺ Új területeket is bejártunk. Egy kikötés volt, 15.30-ra vissza kellett érnünk az
iskolához. Természetesen az időpontot nagyon betartottuk. Miután visszajöttünk még sokat segítettünk a
többi osztálynak kipakolni a különféle autókból. A nap végére a mi kocsink is begördült, mely hozta a
várva várt rakományt. Miután lepakoltunk akadt még egy kis dolgunk: be kellett tolni a verdát, mivel
szegény teljesen lerobbant.
Végül koszosan, sőt mocskosan tértünk haza egy hatalmas kalanddal.
6.c

Reklámcégek börzéje
Április 12-én került megrendezésre a várva várt
zsibvásár. A pénteki napra rengetek eladandó termék
várakozott az osztálytermekben.
A 4.-esektől a 8.-osokig mindenki a harmadik
emeleten helyezkedett el az osztálya standjánál. Jobbnáljobb ajándékok, sütemények, játékok vártak ránk. Idő előtt
kellett megnyitni a vásárt, mert mindenki izgatottan tömörült
a lépcső végében. Az alsósok előszeretettel jöttek fel megnézni, majd válogatni az olcsón felkínált
árucikkekből. Az édességet örömmel fogyasztották, de az ajándékok közül is tudtak válogatni. 20 perc
után a legkelendőbb tárgyak és ételek elfogytak az asztalokról. A süteményeket tálcán vitték az eladók a
vásárló gyerekekhez. Egyet fizet, kettőt vihet akciókkal is próbálkoztak, ami látszólag bevált.
A meg nem vett ételeket végül ingyen felkínálták majd szedelőzködni kezdtek az osztályok. Senki
kasszája nem maradt üresen, sőt maradandó élménnyel gazdagodott az osztálya.
Csoh Zsuzsi, Szabó Petra
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Expedíciós a Hermanban
Iskolánk abban a megtiszteltetésben részesült,
hogy részt vehet a Közép-Ázsiai Expedícióban, melyet
Zugló polgármestere, dr. Papcsák Ferenc álmodott meg.
A kezdeményezés célja, hogy bejárják a felfedező
magyarok

(Déchy

Mór,

Almásy

György,

Prinz

Gyula…) útját, s egy élsportoló, nevezetten HídvégiÜstös

Pál

részvételével

bemutassák

merre jártak

18000
híres

km-t

megtéve

elődeink,

milyen

különlegességeket hoztak magukkal országunkba.
Az Expedícióval először május 8-án találkozhattunk, amikor meglátogatták iskolánkat. Pali bácsi
bemutatta a Stringbike-ját, ami egy magyar szabadalom (lánc nélküli bicikli), illetve a velocipedjét.
Elmesélte utazásának célját, okát és miértjét. Személyében egy nagyon kedves embert s egy kiváló
sportolót

ismerhettünk

meg.

Azon

a

héten

szombaton néhányan kilátogattunk a Millenárisra,
mivel az Expedíció innen indult. Átadtuk a Herman
Macit, mely végig kíséri őt útja során, illetve
biciklivel ellátogattunk Vámbéry Ármin sírjához,
amit meg is koszorúztunk. Ekkor megbeszéltük,
hogy a facebookon és skype-n fogja iskolánkkal
tartani a kapcsolatot. Az első bejelentkezés már meg
is

történt,

erről

olvashattok

lejjebb

egy

összefoglalót.

Az első Skype-os bejelentkezés május 30-án történt. A harmadik emeleti 32-es teremben nagy volt
a készülődés már a kapcsolat létrejötte előtt egy órával. Az 5.-es gyerekek ugyanis a török fűszereket,
ételeket kapták témakörként. Felosztottuk, ki mit hoz a kóstolóra. Pestot készítettek, amit török
lepénykenyérre kentek. A másik társaság édes bulgurt főzött tejben vaníliás cukorral és mazsolával.
Almateát szolgáltak föl hozzá. Miután megterítettek, lassan gyülekezett a többi osztály is.
Kevéssel 2 óra előtt létrejött a kapcsolat a skype segítségével. Örömmel láttuk viszont Herman
Macinkat és megtudtuk, már nincs egyedül: a rodostói testvériskola szintén adott egy macit, aki
végigmegy a teljes úton. Páli bácsiék beszámoltak, merre járnak, és elmesélték, hogy az általuk
meglátogatott rodostói iskola szívesen vette invitálásunkat, hogy testvériskolánk legyen.
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Ezután a gyerekek számoltak be arról,
amit ők kutattak Törökországgal és Rodostóval
kapcsolatban. A 7.-esek távolságot mértek a
térképen, megnézték merre, milyen országokon
keresztül haladtak eddig, és összehasonlították
Budapest és Rodostó éghajlati adatait. A 6.-os
tanulók Rákóczi fejedelem utolsó éveinek jártak
utána

és

hűséges

krónikásával:

Mikes

Kelemennel ismerkedtek meg. Az 5.-esek
Koszorúzás előtti pillanat

megmutatták az ételeket, a jellegzetes török

fűszereket: bors, sáfrány, fokhagyma, paprika, zsálya, kakukkfű, fenyőmag, fokhagyma, borsmenta,
fodormenta, citromfű, kakukkfű, petrezselyem, zsálya, boróka. A rózsa felhasználási lehetőségeiről is
meséltek, melyen sokan elcsodálkoztak, hiszen rózsaolaj, rózsalekvár, rózsaméz, fürdősó, hintőpor,
illóolaj, füstölő, szappan, parfüm, csipkebogyó/vadrózsa lekvár és szörp is készül ebből a különleges
növényből.
Ezután Pali bácsi mesélt a török vendégszeretetről, a kutyákkal kapcsolatos kalandjairól és Kriszta
(török nyelvész) megtanított bennünket néhány
török szóra (szia és köszönöm). Elmondott egy
török

mondatot,

melyet

majdnem

teljesen

értettünk:„Zsebemben sok kicsi alma van.”.
A

bejelentkezés

után

az

5.-esek

megvendégelték a többieket, az elkészült ételeken
kívül kóstolhattunk rózsalekvárt és rózsamézet is,
valamint

pirított

fenyőmagot.

Nagyon

jó

hangulatban telt a délután. Várjuk az újabb
találkozást a világhálón keresztül.

Ha szeretnéd követni az expedíciót akkor azt megteheted a
-

facebookon: https://www.facebook.com/tiszanagykovete?fref=ts,

-

honlapon: http://www.kozepazsiaexpedicio.hu
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Erdei iskola – alsós
„Lengyel- Annafürdő erdejében egy
vadaspark áll. Nem nagy, de él ott szarvas,
vaddisznó. A két faj el van kerítve, de Rudi a
hím gímszarvas úgy gondolta, a vaddisznók
több táplálékot kapnak, úgyhogy meglátogatta
őket. Mivel agancsa még barkásodott, ezért
nem ment túl közel hozzájuk. Azonban rájött,
nincs biztonságban, ezért visszaugrott a szemünk láttára.”
Talán ez volt az erdei iskola egyik legnagyobb élménye. Természetesen nagyon élveztük a 8 kmes túránkat is, amelyre frissen és kipihenten indultunk el. Az erdei ösvényen haladva megcsodáltuk a
fákat és a pillangókat. Az első megállóhelyünk a papdi kápolna volt. Ott hozzánk csapódott egy
narancssárga.- fekete pillangó. Itt megalapítottuk a PLSZT Kft-t. Idegenvezetőnk Dóri néni volt, aki
rengeteg szép bogarat és rovart mutatott nekünk. Mire az ÖKO házhoz értünk a pillangók elrepült, s mi
szomorúan vettünk tőle búcsút, ahogy ettől a négy napos kirándulástól is.
Reméljük jövőre hasonlóan csodás élményekben lesz részünk!
4.c

Erdei iskola – felsős
Az utolsó erdei iskolai programunkra az
egész osztály jelentkezett. Balatonszárszón a
Hotel Annamáriában voltunk elszállásolva a
Poly-Ver utazási iroda jóvoltából. A Déli
pályaudvarról indult a vonatunk, s miután
megérkeztünk
szobáinkat

és

elfoglaltuk

meglátogattuk

a

a

4-6

ágyas

József

Attila

Emlékházat.
Az esti program a bátorságpróba volt. Másnap átkompoltunk Révfülöpről Tihanyba, ahol
megnéztük az apátságot, s kipróbáltuk működik-e a visszhang. Harmadik napon ismét bátorságunkról
tettünk tanúbizonyságot. Este búcsúdiskót szerveztünk. Az utolsó nap a kis városnéző vonattal meg sem
álltunk Balatonlelléig, ahol a konyakos meggy csokigyártó üzemet látogattuk meg.
Sajnos ebéd után indult vissza a vonatunk. Ismét egy igazi hermanos erdei iskolán és programon
vagyunk túl. Kár, hogy több ilyen nem lesz az életünkben, de másnak szívből ajánljuk ezt a helyet.
8.b
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Így írunk mi______________________________________
Időgéppel a jövőben.
Egyik éjszaka különöset álmodtam.
Édesanyámmal elindultunk egy időgép
segítségével a jövőbe. Érdekes helyen
rakott le minket a szerkezet.
Tíz perc után jöttünk rá, hogy egy
városban

értünk

földet.

De

nem

akármilyen településen voltunk ám: az
autókban LED tévék, a hipermarketekben
önműködő

csomagolt

ennivalók,

a

lakásokban telefonáló hangszórók voltak készülékek nélkül. Az utcákon nem kellett sétálni, maguktól
csúsztak a fémből készült járdák. Anyával az összeset kipróbáltuk, s a nap végén leültünk egy
gépcukrászdába. Így ért véget a kalandunk ebben a csodás városban.
Reggel, amikor felébredtem, akkor jöttem rá, hogy sajnos az egészet csak álmodtam.
Iszó András

Különös álom
Egy tavaszi éjszakán különös
álmot láttam. Egy kislányról szólt, aki
az erdőben élt, haja hosszú, göndör,
vörös színű volt. Arcán szeplőket
láttam. Imádta az állatokat, kapott is
egy

mosómedvét,

akit

mindig

mindenhova magával vitt.
Ez a kislány, akit Annának
hívtak, éppen bogyót szedni ment az
erdőbe.

Hirtelen

valamiben

megbotlott, és zsupsz, máris a földön
feküdt. Anna nagyon kíváncsi kislány volt. Beletúrt az avarba, és lám mire bukkant: egy csodaszép régi
könyvre. Kinyitotta, s beleolvasott. Ekkor varázslatos dolog történt. Ő s állatkája, Peti egy gyönyörű
faluban találta magát. Mikor Anna körbe fordult, szembe találkozott egy ikerpárral. Az egyikük nagyon
lelkesen fogadta őket. Megtudta, hogy a lelkes kislányt Nárcisznak az ikertestvérét Lottenak hívják.
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Kiderült az is, hogy ebben a faluban mindenki varázsló. Vannak, akik reggel, azaz fényben tudnak
varázsolni és repülni, míg mások csak éjszaka a sötétben. Anna eltöltött pár napot az ikrekkel, s
megismert egy másik kislányt, Pankát. Annának nagyon tetszett itt, s biztos volt benne, hogy máskor is
eljön majd ide.
Mivel én álmodtam, én is szívesen visszatérnék még ide, mivel nagyon jól éreztem magam az
álmomban.
Kánya Boglárka Márta

A törpe, aki hegyre mászik
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy törpe, aki felmászott egy
nagyon magas hegyre. Ez a hegy volt a világ legmagasabb hegye. Ahogy
kapaszkodott felfelé egyszer csak megcsúszott egy nagyon magas kövön. Próbált
kapaszkodni, de nem sikerült neki, így elkezdett zuhanni. Csak zuhant, s zuhant,
amíg egy puha valamin nem találta magát. Egy oroszlán volt az, aki éppen aludt.
-

Ki merészelt felkelteni az álmomból? Azt most rögtön felfalom. –
ordította az oroszlán. A törpe azonban rájött, hogy a szegény oroszlán
nem lát jól.

-

Csak ha elkapsz! – kiáltotta vissza. Leugrott az oroszlán hátáról, s a lába közt elszaladt. Amikor

feje alatt ment át, az oroszlán pont elkapta a pulóverét a fogával. Már kapta is volna be, de az ügyes kis
törpe hirtelen kibújt a felsőjéből, lehuppant a földre, s uzsgyi már szaladt is messzire. Az oroszlánnak
meg ott maradt a kalandvágyó törpe meleg pulcsija.
Seres Dániel

A tűzoltók munkája
Karácsony este volt. Az ünnepi asztalnál összeült a család: anya, apa Viki és Marci. A karácsonyfa
teljes díszben állt az ablak előtt, az ajándékokat már mindenki megkapta. A dobozok, a díszcsomagolások
már félre voltak dobva.
Az ünnepi vacsora után mindenki eltelve pihegett. A televízióban éppen egy vicces családi filmet
adtak. A kanapén fekve nézték végig a műsort. Jó nagyokat nevettek a poénokon. Mindenki jókedvű és
boldog volt. Közben a háttérben a karácsonyfa ágain égtek a gyertyák és a film után meggyújtották a
csillagszórókat is. Marci bement a szobájába, és elkezdett játszani az új Tech Deckjével. Ez volt az új
’’őrület’’ a suliban. Szinte minden fiú ezzel játszott. Marci már nagyon szeretett volna egy pályát néhány
ujjgördeszkával. Végre megkapta!
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Este 11 körül már az ágyában feküdt és a párnáján játszott az új szerzeményével. Próbált ébren
maradni, de ez bizony elég nehéz volt. Marci a következő pillanatban kiabálást hallott.
Gyorsan, gyorsan ki az házból,
siessetek, tűz van! – kiáltotta valaki. Fura
hangok, kapkodás, füst és egyszer csak
hangos

szirénázással

megérkeztek

a

tűzoltók. Ők aztán gyorsan ideértek! Nem
idegeskedtek, nem kiabáltak, összeszedetten
végezték a dolgukat. Gyorsan kivittek
mindenkit a házból és közben már az utcáról
egy létrán állva locsolták a tetőt. Marci egy
pillanatra be tudott nézni a nagyszobába a
nagy füstön keresztül, és meglátta a fenyőfa maradványait, és a koromfekete ablakkeretet, amin ki lehetett
látni az udvarra: se üveg, se ablak. Látta, hogy ketten még vizet locsolnak a gerendákra a nagyszobában,
így oltották a tüzet. A tűzoltók mindent eláztattak, de a tüzet sikerült megfékezniük. A nappali teljesen
tönkrement, szinte biztosan ki kell dobni a szőnyeget, elégett kettő szék, és az asztal se élte túl. Az
ablakot a tűzoltók törték be, de az ablakkeret bizony elégett. A függönytől kapott lángra, azt pedig az
egyik égve kapott gyertya gyújtotta meg. Megkérdezték, hogy van-e még valaki a házban.
-

Punky, a tengeri malac bent maradt! – kiáltotta Marci rémülten.

Ketten, azok, akik a családot mentették ki, befutottak a házba és pár pillanat múlva a ketreccel együtt
megjelentek az ajtóban. Punky is megmenekült. Teljes volt a létszám.
Marci hirtelen fázni kezdett és kinyitotta a szemét. Gyorsan körülnézett, felkelt majd átment a
nagyszobába. A karácsonyfa ott állt a helyén, és nem égett egy gyertya sem. A függöny is sértetlen volt.
Marci visszament a szobájába és lefeküdt. Most már betakarózott, és nyugodtan becsukta a szemét.
Freppán Máté
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Nektek ajánljuk_________________________________
Könyv - Nyári Krisztián Így szerettek ők
Nyári Krisztián kezdetben a Pécsi Tudományegyetemen tanított költészettant, s most megírta a 2013as év legnagyobb magyar bestsellerét.

A képeken a borító munkálatait láthatjátok
Ez a könyv a 19-20. században élő költők szerelmi életéről szól, összesen 40 történetet találunk
benne. Petőfi Sándor, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Juhász Gyula, s még sokan felelevenednek a műben.
A könyvből azt is megtudhatjuk, milyen tiszta és őszinte szerelem volt Mikszáth Kálmán és felesége,
Mauks Ilona között: „Végtelen öröm volt, mikor megjelent Kálmán új könyve, (...) mert éreztem, hogy egy
része az én lelkemnek is benne van. Egész áhítattal nézegettem. Kálmán kivette a kezemből egypárszor
szinte úgy látszott, szeretettel végigsimogatta...
Az egyik legérdekesebb történet Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni szerelme, akik egész fiatalon
kerültek össze. Pár évig élhettek házasságban, mert a költőt zsidó származása miatt elvitték Borba
munkaszolgálatra, majd meghalt. A könyvből megtudhatjuk: Szerelmük túljutott a hullámvölgyeken: s
éppen ettől vált eltéphetetlenül erős kötelékké. Ma is tart. Gyarmati Fanni most is a Poszonyi úti közös
lakásukban él. Az ajtón a 75 éve közösen felszögezett névtábla: Dr. Radnóti Miklós.” Gyarmati Fanni idén
ünnepli 100. születésnapját.
Nekem azért tetszik ez a könyv, mert tele van jó történetekkel, kalandokkal. Találunk képeket a
költőkről, a házastársakról, szeretőkről. Megtudjuk belőle, hogy az írók ugyanolyan emberek voltak, mint
mi vagyunk, nem különböznek tőlünk, s gyakran hasonló problémákkal küszködtek, mint a szüleink.
Herczeg Donát
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Könyv - Nicholas Sparks Menedék
Ez

a

könyv

ismét

tökéletes

megmutatkozása

az

író

zsenialitásának. Az amerikai bestseller szerző, Nicholas Sparks 12.
regényeként megjelent „Menedék” egy Isten háta mögötti kisvárosban,
Southportban játszódik.
A történet főszereplője a titokzatos Katie. A nő férje elől
menekül a kisvárosba, ám ezt senki sem tudja. Kezdetben a sokak által
furcsának mondott Katie senkivel nem beszél. A magányt magának
választó nő egyetlen lehetősége, hogy elzárkózik a külvilágtól, ám két
embert mégis közel enged magához. Az egyedülálló családapát, Alexet
és a furcsa, ám hozzá sokban hasonlító szomszédnőjét, Jot. Amint a nő kezdi megszokni a kisvárost,
rendőr férje, Kevin keresni kezdi. Southportban töltött ideje során elfelejtette kezdeti félelmeit, így a
gyanútlan nő nem is sejti, hogy férje, milyen végzetes lépésre szánja el magát mellyel mindent
tönkretehe. Vajon a nő Alex iránt érzett szerelme és Joval kötött barátsága elég erős lesz ahhoz, hogy
menedéket nyújtsanak számára?
Az író ebben a könyvében is bőségesen gondoskodott izgalmakról és romantikáról. 2013
februárjában pedig a mű filmes változatát is megtekinthetjük Josh Duhamel és Julianne Hough
főszereplésével.
Csoh Kriszti
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Amerre jártunk__________________________________
Kacsoh Pongrác János vitéz - Erkel Színház
Mi, az 5.a, április hetedikén elmentünk megnézni a János vitéz daljátékot. Mikor beértünk az
Erkel Ferenc Színházba, nagy megszeppenéssel szemléltük az óriási termet. Osztályunk az erkélyen
foglalt helyet, egy ideig zsibongtunk, majd elsötétültek a fények, s elkezdődött az előadás.
Először a zenekar bevonult, s egy gyönyörű dallal vezették be a művet. Az első felvonás egy
toborozással kezdődött, amit szintén a zenekar vezetett be. Ez a rész nem nyerte el a tetszésünket, ám a
díszlet mindenki szerint fantasztikus volt. Megismertük a szereplőket és a jól képzett hangjukat is
meghalhattuk. Majd szünet következett, s kisereglettünk a teremből. Megbeszéltük az előadás élményeit,
végül megszólalt a csöngő és mindenki visszaült a helyére. A második felvonás elején a királyi palota
belseje tárult a szemünk elé. Megismerhettük az új szereplőket: a francia királyt, a lányát, és az őket
szolgáló személyzetet. Éppen egy távcsőből szemlélték a háború eseményeit, melyben a derék magyarok
ontották ki a gonosz törökök vérét. Ezen a részen sokat nevettünk, melyhez nagyrészt a „francia király
dala” járult hozzá, ami mulatságosan fejtegette, milyen nehéz királynak lenni. Majd befutott János vitéz,
nem sokkal utána egy új szereplőt,
Bagót

ismerhettük

meg.

Jancsi

fölvidult, hogy végre hírt hallhat
drága

Iluskájáról.

Ám

barátja

szomorúságot hozott: Iluska örökre
eltávozott az élők sorából. Jancsi
összetört,

s

úgy érezte,

semmi

értelme sincs életének.
Majd ismét fény töltötte be a
termet és kivonultunk a nézőtérről.
Izgatottan találgattuk, vajon mi történik ezek után. Néhányan a büfébe is ellátogattak sajnos volt, aki úgy
járt, hogy épp’ elvették előle az utolsó perecet. Perec így vagy úgy, hamarosan a harmadik felvonás
kezdődött. Annyit árulunk el, hogy itt volt a leggyönyörűbb a díszlet.
Ha kíváncsiak vagytok, hogy mi történik János vitézzel útja során (nem az, amit Petőfi Sándor
vetett papírra!!), akkor minél hamarabb foglaljatok helyet az Erkel Színházban!
Szentirmai Borka és Telegdy Dorottya

15

Kövek - Kolibri Színház
Ezt az előadást osztályprogram keretében
néztük

meg

áprilisban.

A

színdarab

igaz

történetet dolgoz fel két tizenéves kölyökről, akik
balesetet okoznak.
Kezdetben betörnek egy boltba, majd
autót próbálnak felgyújtani a parkolóban. Amikor
megjelenik a rendőrség, természetesen eltűnnek.
Felhajtanak egy autópályára, s a hídjáról köveket
dobálnak az alatta húzódó útra. Egyikük köve eltalál egy autót, betörik a szélvédője, a vezető meghal. Mi
történik velük ezután? Bevallják a rendőröknek tettüket. Hosszas bírósági tárgyalások végén a két fiút
ártatlannak nyilvánítják. Miért? Hogyan alakul a két kamasz sorsa? Kis képzelőerővel mindenki
továbbgondolhatja, ahogy ezt mi is megtettük az előadás után drámapedagógus segítségével.
Az előadás lényege, az, amire rámutat: az elmúlt években több mint harmincan haltak meg az
autókra, vonatokra hajigált kődarabok következtében. Az előadás érdekessége, hogy a két fiút és az
elfogásukkal megbízott két nyomozót ők alakítják, sőt a hangeffekteket is maguk játsszák.
Nagyon élveztük ezt a színdarabot és mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, mert teljesen más
olyan ember szájából hallani a kemény igazságot, aki maga is megjárta a poklot.
Tarczay Anna
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Tudomány_______________________________________
Aszteroidák
Az aszteroidák, más néven kisbolygók szabálytalan alakú szilárd testek, melyek a csillagok körül
keringenek. A mi naprendszerünkben kisbolygóövek találhatóak, például a Pluto, a Jupiter vagy a Mars
körül.
Általában nevüket a felfedezés napjával jelölik (a felfedezés napjának, a jelenlegi félhónap
kezdőbetűjének és a második betűjének felhasználásával kapja), de természetesen akadnak kivételek is.
Az aszteroidákat négy nagy csoportba sorolják: a c-típusú (kékesszürke színűek és a szenes kondritokra
jellemző színképet mutatnak), a s-típusú (vöröses színűek és az ún. kő-vas meteoritokhoz hasonlóak), mtípusú (fémekre jellemző a színképük) és az u-típusú (ide azokat soroljuk, amelyek egyik előbbi csoportba
sem sorolhatók).
Vannak magyar elnevezésű kisbolygócsaládok is, például a 434 Hungaria, melyet 1898.
szeptember 1-jén fedezett fel Max Wolf. Budapesten akkoriban tartottak egy Csillagászati Konferenciát, s
ennek tiszteletére nevezte el kutató a kisbolygócsaládot hazánkról. A kisbolygócsalád elnevezéssel
illetjük azokat, melyek pályája és színképe megegyezik. Érdekesség még, hogy a magyar elnevezésű
család arról is híres, hogy ők verik vissza legjobban a
Nap fényét.
Naprendszerünk

folyamatosan

alakul

és

változik. Biztos te is hallottál már arról, hogy a
dinoszauruszok korának is egy kisbolygó vetett véget,
amikor becsapódott Földünkre. A mai időkben is
fennáll ez a veszély. Megjelenhetnek égitestek,
melyek

kipusztíthatják

a

Földön

az

életet.

Természetesen ma már a kutatók minden pillanatban

Ez az aszteroida száguldott el a Föld mellett
nemrég.

fürkészik a világegyetemet, hogy megelőzhessék és felkészülhessenek egy esetleges becsapódásra.
Szepesi Máté
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Tudtad?_______Híres magyarok a nagyvilágban
Mire vagyok büszke a hazámból?
A

tudományok

területén

rengeteg újdonságot adtunk a világnak,
s ez büszkévé tesz, örülök, hogy
magyar

vagyok.

legkiemelkedőbbek:
feltalálója
telefonközpont

Bíró

a

A
golyóstoll

László,

megalkotója

a

Puskás

Tivadar, a gyufa előállítója Irinyi
János.
Sok Nobel-díjasunk is van,
akikre fölnézhetünk: 1937-ben SzentGyörgyi Albert kapott orvosi Nobel-díjat a C-vitamin feltalálásáért, 1963-ban Gábor Dénes kapott fizikai
Nobel-díjat, és a legújabb Nobel-díjasunk Kertész Imre volt 2002-ben, aki irodalmi díjat kapott. A
művészetek terén is büszkélkedhetünk jó pár hazánkfiával: Petőfi Sándor, Kodály Zoltán, Munkácsy
Mihály, Jókai Mór, Bartók Zoltán és Latinovics Zoltán is kiemelkedő. Nem lenne teljes a felsorolás, ha a
sportolóinkat nem említeném meg. A világszerte ismert Puskás Ferenc, vagy az 1967-ben aranylabdát
kapó Albert Flóriánra is büszkék lehetünk ugyanúgy, mint a 2012-ben a londoni olimpián elért
sikereinkre.
Számtalan más országbeli is szívesen mondaná magát magyarnak ugyanúgy, ahogy én teszem,
mert ilyen gazdag és dicső történelemmel, okos és alkotótevékenységével elismert, sok kiváló hazafival
nem minden ország büszkélkedhet.
Varga Viktória
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Egymásért_______________________________________
Iskolánk kórusa az Éneklő Ifjúságon
Az idén 110 éve született Bárdos Lajos nevéhez fűződő Éneklő Ifjúság mozgalom 1934-ben indult
el Budapesten. Azóta –kisebb megszakítással- minden évben összegyűlnek a kórusok énekelni és egymást
meghallgatni.
Zuglóban is évek óta megrendezik ezt a versenyt, melyen iskolánk kórusa is részt vett. A két
napos rendezvényen tizenkilenc kar lépett föl. Minden iskola megmutathatta tudását. Műsorunkat
pünkösdi népdalcsokorral kezdtük, majd Szőnyi Erzsébet Tavaszhívogatója következett, melyben
Szenczy Zsófi furulyán, Mundweil Zsolt és Madács Imi triangulumon, Bori néni húga, Tamási Zsuzsanna
pergődobon kísért minket. Kodály Zoltántól is énekeltünk egy művet, melynek címe: Kecskejáték. Ez
azért volt nehéz, mert két szólamban énekeltük. Zárásként az idén nyolcvan éves Kocsár Miklós egyik
darabját, a Kutyatárt adtuk elő.
Nagyon jól éreztük magunkat a koncerten, és utána nagyon sok pozitív visszajelzést is kaptunk a
szülőktől és a zsűritől is. Nagyon sokat készültünk erre az előadásra, de megérte, mert jól szerepeltünk. A
végén pedig az összes kórussal együtt énekeltünk egy darabot, amit Bárdos Lajos fia, Daróci Bárdos
Tamás írt. Erre gondolhatott Kodály Zoltán, amikor ezt mondta: „A zene mindenkié.”
A zsűriben ott ült egy kivételes személy, aki nem más, mint Sebestyén Márta népdalénekes
édesanyja. Ezt a megtisztelő figyelmet külön elismerésnek éreztük.
Tarczay Anna
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NYERTÜNK!!!
A Magyar Cetelem Bank immár
harmadik

éve hirdette

meg pályázatát

iskolák számára, melyben a nyertes 500.000
Ft-ot kap épületének illetve udvarának
zöldebbé varázsolására.
Iskolánk először szállt versenybe és
keményebben dolgozott a sikerért, mint a
többi

iskola.

Ennek

eredménye:

NYERTÜNK!!! Pontosan 30390 szavazattal végeztünk az első helyen, vagyis ezzel zöldebbek és szebbek
leszünk.
Köszönet illeti a tanárokat, akik mindvégig keményen munkálkodtak ezen, a diákokat, akik
leadták voksaikat és azokat a szülőket is, akik segítettek iskolánknak ebben a pályázatban.
Szepesi Máté

Új tudással bővülünk
Egy internetes program segítségével (lásd:
http://prezi.com)
előadásodat

könnyedén

akár

angolról,

elkészítheted

az

történelemről,

irodalomról vagy etikáról legyen szó. Nem kell
hozzá se CD se pendrive. Ez az előadásmód
fenntartja a nézők figyelmét a sok pörgő-forgó,
közeledő-távolodó térrel, ugyanis úgy használja a
felületet, mint egy óriási vásznat. Ezáltal sokkal
érdekesebbé, könnyebben megjegyezhetővé teszi az
anyagot. Az egyetlen baj vele, hogy angol nyelvű.
Ez a magyar vállalat, melyet két hazai mérnök hozott létre, néhány év alatt óriás céggé vált.
Évente egyre többen használják, világszerte már 17 millióan. A cég értékét 100 millióra becsülik. A
Facebook 3.2 milliárdot adott a fejlesztésekre. A Prezi dolgozói nagyon jó körülmények között
munkálkodnak, s már Japánt is célba vették.
Herczeg Donát
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Sport_____________________________________________
Az úszás
Az

egyik

legrégebbi

sportunk. Már az ősemberek is
úsztak a tavakban, folyókban,
hiszen egyik helyről el kellett
jutniuk

a

másikig,

Asszír katonák menekülnek az ellenség elől.

s

élelemszerzésre is kiváló, hiszen a vízben számtalan élőlény él. Az ókori Görögországban minden
embernek meg kellett tanulnia úszni, azonban az ókori olimpiákon Hellászban még nem szerepelt. Majd
jött a sötét középkor, s a fürdés és az úszás erkölcstelen dolognak számított, hiszen a testet el kellett fedni,
mivel tisztátalan, bűnös dolog volt.
A korai időkben főképpen a mellúszás volt elterjedt. Az első újkori olimpián volt először
versenyszám eme sportág. 1896-ban szereztünk először aranyat gyorsban Hajós Alfréd jóvoltából, s azóta
is hatalmas sikereket érünk el. Mindenki tudja Darnyi Tamás (1988, 1992), Egerszegi Krisztina (1988,
1992, 1996), Gyurta Dani (2012) és Risztov Éva (2012) nevét.
Tudnotok kell, hogy ez az egyik leghatékonyabb mozgásforma, hiszen a legtöbb izomcsoportot
egyszerre mozgatja meg. Kicsi a sérülés és a túlterhelés veszélye. Gerincbántalmakban szenvedőknek,
illetve baleseti sérülések után szokták egészségügyi célból javasolni. Javul a tüdő-szív-keringési
rendszere, teljesítőképessége. Mozgássérülteknek is javallott.
Versenysportként 4 éve úszom a KSI-ben.
A kedvenc úszásnemem a mell, mert abba vagyok
a legjobb. Azért választottam ezt a sportágat, mert
minden

izmomat

egyszerre

mozgatja

meg,

ráadásul az egyik legegészségesebb mozgásforma.
Érdemes mindenkinek megtanulni, mert csodás
érzés vízben lenni, s ki tudja, mikor kell kiúsznod
a partra.
Csizmadia Zsombor
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Viccek, rejtvények______________________________
- Hogy sikerült a vizsgád? – kérdezi az apuka.
- Olyan remekül, hogy közkívánatra meg kell ismételnem.

Az évzáró után Móricka mutatja otthon a bizonyítványát. Az apja csóválja a fejét.
– Fiam, ahogy elnézem, ez a bizonyítvány némi kívánnivalót hagy maga után.
– Jaj, de jó! Akkor kívánok egy biciklit...

- Apu! Mit szólnál, ha születésnapodra kapnál tőlem egy új kulcstartót?
- Kedves volna tőled, de egy jó bizonyítványnak jobban örülnék.
- Késő! A kulcstartó már megvan.

Képrejtvény – Mi a különbség a két kép között?
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Kellemes nyári szünetet és jó pihenést!_______
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