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Köszöntő_________________________________

Kedves Hermanosok!

Ezennel megjelent az idei tanév záró suliújsága. Az előző szám megjelenése óta 

rengeteg élményben volt részünk. Mikulásoztunk a testvérosztállyal, versenyeztünk a 

Mikuláskupán, és megünnepeltük a karácsonyt. December végén elérkezett a téli 

szünet, és nem sokkal később véget ért az első félév. Elbúcsúztattuk a telet a farsang 

keretében. Mindeközben a nyolcadikosok sikeresen felvételiztek, az elsősök 

megkapták első bizonyítványukat. Az erdei iskolákban rengeteget beszélgettünk, 

nevettünk, sportoltunk. 

A szerkesztőség tagjai sem tétlenkedtek. Januárban ellátogattunk Kovács 

Kokó István élménybeszámolójára a Zuglói Civil Házba. Az év utolsó számát a nyár 

egyik legfontosabb eseménye köré építettük, ez pedig az Olimpia, melyet idén Brazília 

rendez. Rengeteg érdekességet gyűjtöttünk nektek össze. Jó olvasást kívánunk hozzá!

Horváth Adél
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Megemlékezéseink________________________

Ünnepeltünk, emlékeztünk!
Mint  minden  évben,  idén  is  megemlékeztünk  március  15éről,  az  1848as 

forradalomról.  Mi,  tagozatos  hetedikesek  kaptuk  meg  a  feladatot,  hogy  Erika  néni 

vezetésével összeállítsuk az ünnepi műsort. Szerencsések voltunk, mert Erika néni nem 

egy  szokványos  műsorban  gondolkodott,  így  nem  ígérkezett  annyira  unalmasnak  a 

munka. 

A műsor előkészítése során felkerestük azokat a budapesti helyszíneket, amelyek 

a forradalom idején fontos szerepet töltöttek be. Jártunk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a 

Petőfiszobornál, a Pilvax kávéházban és a Nemzeti Múzeumnál  is. Már ekkor éreztük, 

hogy ez a műsor más lesz, mint a többi. A különböző helyszíneken kisfilmeket forgattunk 

a  forradalommal  kapcsolatban.  Ezeket  a  videókat  is  felhasználtuk  a  műsorban,  hogy 

minél változatosabb, izgalmasabb és szemléletesebb legyen. 

Mikor már összeállt a műsorszerkezet, próbáltunk nap, mint nap, és beleadtunk 

mindent, amit csak tudtunk, Erika nénivel együtt. Sokat dolgoztunk, hogy a nagy közös 

produkció a lehető legtökéletesebb legyen!

Az ünnepi előadás, mint minden évben a Szent István Zeneiskolában volt. A műsor sok

sok zenével, énekkel és kevesebb verssel készült,  így szerintem nagyon élvezetes volt 

mindenki számára. Kétszer adtuk elő, egyszer az alsósoknak, és később a felsősöknek. 

Az ilyen iskolai ünnepségek alatt mindig alapzaj van, a tanároknak mindig sasként 

kell  figyelnie  a  beszélgető  diákokat.  A mi műsorunk  alatt mindenki  csöndben  és  teljes 

odaadással figyelte, hogy mi történik a színpadon. Andris éneke mindenki szívét elérte, 

és hangjára mindenki érdeklődően  felegyenesedett a székében. Mindkét előadás nagy 

tapssal  zárult.  Mindenki  nagyon  meghatódott,  volt,  akinek  a  könnye  is  kicsordult.  Jó 

érzés volt látni, hogy a sok próba után mennyire tetszett mindenkinek a munkánk!

Örök emlék  lesz ez a nap minden fellépő (a  tagozatos hetedikesek, az énekkar, 

Eszter néni, Judit néni, Gergő bácsi és Dóri néni) szívében, és reméljük, a közönségünk, 

a hermanos diákok és tanárok szívében is! 

Simon Kata
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Herman bulik, Herman partik_____________

Osztálykarácsony
A  8.  c 

osztálykarácsonya  a 

hagyományos  menetben 

zajlott.  A  harmadik  óra  után 

összegyűltünk  a  teremben  és 

berendeztük. A terem közepére 

beraktuk  a  karácsonyfát, 

bekapcsoltuk  a  karácsonyi 

dalokat,  s  miután  azt  éreztük, 

hogy  megjött  a  karácsonyi 

hangulatunk, elkezdtünk ajándékot osztani egymásnak. 

Az ajándékok átadásánál volt néhány érdekes megoldás. Páran olyan személyt húztak, 

akinél azt érezték, nem ismerik igazán. A legviccesebb meglepetés egy kocsi kulcs volt egy 

Ferrarihoz  (persze  csak  papírra  nyomtatva).  Az  ajándékok  átadás  után  beszélgettünk, 

néhányan még  táncoltunk  is,  ittunk,  ettünk. Az osztály nevében az osztályfőnök kapott  egy 

ajándékkosarat, aminek nagyon örült. Amikor már fáradtak voltunk, és elérkezettnek láttuk a 

pillanatot  (mutatta  az  óra  és  Kati  néni,  hogy  vége),  elkezdtük  visszapakolni  a  termet,  és 

lényegében vége lett az ünnepségnek. 

Remélem, minden osztálynak békésen és meghitten telt az iskolai szeretet ünnepe.

Maár Emese

Farsang – alsós
Idén  is  rendeztünk  farsangi  bált  az 

osztályban, amit január 26án, kedden tartottunk 

meg. Izgatottan készülődtünk. 

Először  jelmezverseny  volt.  Amíg 

szavaztunk, addig zenét hallgattunk. A mulatság 

tánccal  folytatódott.  A  következő  program  a 

székfoglaló volt, majd  seprűtáncot  lejtettünk. A 

táncok  után  ettünk,  ittunk.  A  tombola  sem 
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maradt  el.  Miután  számot  húztunk,  következett  a  sorsolás.  A  legtöbben  azt  kapták,  amit 

szerettek volna. Később már csak falatoztunk, mert jól elfáradtunk. 

A négy év alatt szerintünk ez volt a legjobb farsang. Szerencsére sokan eljöttek erre a 

remek programra. 

4.b

Farsang – felsős
Az  év  egyik 

legbolondozósabb hónapja a február, 

hiszen  ilyenkor  van  a  farsang. 

Emberek  ezrei  öltöznek  valamilyen 

érdekes  jelmezbe,  melyet  más 

napokon sosem vennének fel.

A  mi  iskolánkban  sem 

maradhatott el a farsangi ünneplés. A 

felsősök  valamilyen  történetet  adtak  elő  a  tanároknak,  az  igazgatónak  és  a  DÖKös 

képviselőknek. Mielőtt lementünk volna a nagytornaterembe, az osztályteremben öltöztünk és 

gyakoroltuk az előadásunkat. Ezalatt az idő alatt a többi hetedikes és nyolcadikos már előadta 

a  produkciókat.  Amikor  mi  következtünk,  kimentünk  a  teremből,  le  a  lépcsőn  a 

nagytornaterembe. Mikor már  lent  voltunk, mindenki  elkezdett  izgulni.  Szerencsére  kisebb 

botladozások mellett, de sikerrel előadtuk a produkciónkat. Ezután felmentünk a termünkbe, 

és elkezdtük a partit. Volt zene, tánc, étel és ital. Az ünneplés legalább este hatig tartott, bár 

nem  mindenki  maradt  addig.  Remélem,  mindenkinek  nagyon  jól  telt  a  farsang,  nekünk 

legalább is igen. 

Kajcsa Zsófia, Turner Lili

Erdei iskola – alsós
Egy  keddi  napon  összegyűltünk  az  osztályteremben.  Mindenki  izgatottan  várta  az 

utazást.

Nemsokára  elindult  a  busz,  és  kíváncsiságunkban  egész  úton  azon  tanakodtunk, 

milyen  lesz  a  szállásunk. Megérkeztünk Zamárdiba. Kipakoltunk, majd  elmentünk  a  közeli 

játszótérre,  ahol  a  bsekkel  kosármeccset  játszottunk.  Végül  a  dsek  győzedelmeskedtek. 

Másnap az úti célunk Tihany volt. Először elsétáltunk Szántódig, majd kompra szálltunk, ami 
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átvitt  minket  a  túlpartra.  Ott  meglepi  kisvonat  várt  minket.  Találkoztunk  egy  túravezető 

nénivel, aki körbevezetett minket a tanösvényen. Harmadik nap busszal elmentünk Siófokra. 

Egy kalózhajóra szálltunk, ahol vetélkedőn vettünk részt. Az utolsó estén pizsipartit rendeztek 

a tanárok. Nagyon jól szórakoztunk. Pénteken összepakoltunk, és indultunk haza. A többség 

azt mondta,  hogy  nagyon  klassz  volt  az  erdei  iskola,  de  páran  panaszkodtak  a  hosszú  túra 

miatt. 

Reméljük jövőre ugyanilyen jó élményekben lesz részünk.

Berec Anna, Nguyen Phuong Nghi, Hubai Krisztián, Papp Dániel

Erdei iskola – felsős

Hétfő  reggel  már  mindenki  úgy  ment  suliba,  hogy  holnap  végre  erdei  iskola  van. 

Sajnos még volt tanulás, de egész jól eltelt ez a nap is. 

Kedden  a  korábban  érkezők  az  akváriumban  vártak  az  indulásra.  Egy  idő  után 

kiderült, a suli  sarkán kell várni. Kata néni már ott volt egy nagyon cuki  túrahátizsákkal, és 

várta Judit nénit. 10 óra tájékában végre jött a várva‐várt utazás! Az út nagyon hosszú volt. 

Csak mentünk, mentünk…. aztán tovább mentünk. Egyszer csak beértünk egy faluba. Itt már 

sokan fickándozni kezdtek. Nemsokára megpillantottuk a szállást! A szobák elfoglalása után 

elmentünk  kovácsolni. A nagy gyereksereg minden egyes  tagja  készített  egy  ‐  egy  vésőt,  a 

tanárok  pedig  egy  ‐  egy  patkót.  Eléggé  szépek  lettek.  A  kovácsolás  után  bemutatták  az 



8

állatokat,  amelyből  a  legtöbb  gyereknek  a  kismacskák  tetszettek.  Nem  tudom,  hogy  a 

kismacskáknak tetszettünk‐e. Fél hétkor vacsoráztunk, majd elmentünk lefeküdni.

Szerdán  a madarak  csicsergésére  és  Judit  néni  hangjára  keltünk. A  reggeli  fél  nyolc 

körül volt. Miután megettük a svédasztalos reggelit, szusszantunk kicsit. Amikor nem esett az 

eső, kint voltunk állatot simogattunk. A fiúk többsége focizott vagy kosarazott. A pihenő után 

elmentünk  túrázni. A  felét  sárban „úszva”  tettük meg. Mikor beértünk az erdőbe, kiderült, 

hogy  az  elkerítések  miatt  oly  hatalmas  kört  kellene  tennünk,  hogy  a  nyári  szünet  elejére 

érnénk vissza, ezért megfordultunk. Páran a visszafele vezető utat  lefutottuk. Vacsora után 

szabad program következett. Ez a nap volt a legfárasztóbb. Reggel csicsergősen ébredtünk. A 
napot egy bácsival kezdtük, aki a honfoglalásról tartott előadást, melynek végén nyilaztunk 

és  kardoztunk.  Ezt  újabb  előadás  követte, melyben  Judit  néni megpróbálta  helyre  tenni  a 

bácsi fantasztikus történelmét. Este szokásos időben szokatlan vacsorát ültünk, bár igazából 

álltunk.  A pizzát és kenyérlángost ettünk, ami annyira finom volt, hogy folyamatosan sorba 

álltunk a következő adagért. Éjjel a lányokkal rémtörténeteket meséltünk egymásnak.

Pénteken,  az  utolsó  napon,  szokásos  időben  reggeliztünk.  Reggeli  után 

összepakoltunk,  és  rendet  raktunk,  ami nem ment  zökkenőmentesen. Utolsó programként 

faluportyán vettünk részt, ahol a helyi érdekességeket tudtuk meg. Ebédre értünk haza. Ebéd 

után még utoljára  körbejártuk  a  szállást, még egyszer meggyömöszködtük  a  kismacskákat, 

majd  busszal  hazamentünk.  Otthon,  bár  fáradt  voltam,  mindent  elmeséltem  a  vidám 

kalandoktól a fagyos hidegig.                                                                                                                   

                                                                                                                                           Fülöp Csenge
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Amerre jártunk____________________________

Koko
Január  26‐án  a  Zuglói 

Közösségi  Házban  Kovács 

„Koko” István volt az olimpiai 

meghívott, akivel egy két órás 

beszélgetést hallgattunk meg. 

Mesélt  a  kezdeti 

évekről,  a  rengeteg  edzésről, 

a boksz fantasztikus világáról. 

Érdeklődve  hallgattuk,  hogy 

lett  belőle Magyarország  egyik  legismertebb  embere,  hogy  lett  az  RTL  KLUB  közvetítője  a 

hatalmas  világrangadóknak,  hogyan  szeretette  meg  a  magyarokkal  ezt  a  sportágat. 

Láthattunk  részleteket  az  emlékezetes  meccseiből,  mint  az  olimpiai‐  és  világbajnok 

mérkőzések. Sokat mesélt a megpróbáltatásokról, hogy lett a szegény fiúból gazdag ember, 

majd  a  sikertelen  széria  után hogyan  csappant meg  az  apanázsa.  Rendkívüli  volt  hallgatni, 

mit kezd magával egy sportoló, aki kiöregedett. Hogy talál új szenvedélyt a triatlonban, miért 

lehet vele összefutni a különféle futópályákon vagy az Ultra Balatonon. Mesélt a BOXUTCA‐

ról, ami egy belvárosi étterme volt, melyet be kellett  zárnia, mert nem ment  igazán.  Jókat 

mulattunk az Üvegtigris c.  film pár perces  jeleneteinek élménybeszámolóján. Alig hittük el, 

hogy a jelenete improvizáció, de ahogy láthatjuk az eredmény tökéletesre sikeredett. 

Természetesen  nemcsak  ő  volt  jelen  ebben  a  két  órában,  hanem megismerhettük 

azokat  az  embereket,  akikkel  együtt  edzett,  akik  segítették  a  pályáján.  Személyében 

közvetlen, nagyon kedves embert ismerhettünk meg, akin látszik, hogy szeret és tud mesélni, 

akinek mondanivalója magával ragadja a közönségét. 

Mikor véget ért a beszélgetés, beálltunk a hosszú sorba, hogy aláírást kérjünk tőle. Mi 

is sokan voltunk, mert az újságírók lelkes csapatához csatlakozott a 8.b osztály néhány tagja. 

Nagy élmény volt számunkra a jeles sportolóval találkozni és fotózkodni.  

Jelen Bálint
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Kirándulni voltunk
Június első vasárnapján elmentünk kirándulni a Városligetbe. 

Szerencsére sokan hoztak különböző kerti játékot, így több dolog közül választhattunk. 

A legtöbben frizbiztünk és tollaslabdáztunk. Még a szülők is beálltak hozzánk játszani. 

A bázishelyünkkel szemben volt egy nagy domb, ahonnan a gyerekek többsége le is gurult. A 

hőség  miatt  sokan  megszomjaztak,  és  elindultak  limonádét  venni.  Mikor  megláttuk  pár 

fekete felhőt, hirtelen összepakoltunk. Így is sikerült három órát együtt töltenünk. 

Mindenki azt mondta, hogy nagyon jó volt az utolsó kirándulásunk, így együtt. Sajnos 

jövőre már más formában fogunk együtt játszani, de nagyon várjuk az 5. osztályt. 

Hiezl  Zsófia,  Mitru 

Nikoletta

Szinkronkorcsolya VB
Idén  az  iskola  jegyeket  kapott  a 

Magyar  Országos  Korcsolya  Szövetségtől 

(MOKSZ),  hogy  ellátogasson  a  Budapesti 

Syma  Csarnokban  rendezett 

Szinkronkorcsolya VB‐nek az edzéseire. A 8. c‐ből és a 8. a‐ból néhány lánnyal és Ági nénivel 

ellátogattunk ide, hogy megnézzük a VB főpróbáját.

Ahhoz,  hogy  értsük  ezt  a  sportot,  a  történetét  kell  megismernünk.  A 

szinkronkorcsolya USAban  és  Kanadában  jött  létre  a  6070es  években.  Először  egyetemi 

csapatok versenyeztek. Ebből nőtte ki magát és saját sportot teremtett, a szinkronkorcsolyát. 

Ez csapatjáték, ahol 16 fős csapatok összhangban korcsolyázva, különböző művészi elemeket 

bemutatva  versenyeznek.  De  térjünk  is  vissza  a  VB‐hez.  A  magyar  csapat  a  15.  helyezést 

szerezte meg, ami óriási eredmény, hiszen a céljuk az volt, hogy bekerüljenek az első 15‐be. 

Első helyen az orosz válogatott végzett, akik most szereztek életükben először aranyat ezen a 

megmérettetésen.  

Hatalmas élményben volt részünk, hiszen előtte csak a szinkronúszásról hallottunk. A 

japánok  ruhái  különösen  tetszettek  nekünk,  de  természetesen  a  magyar  csapatnak 

szurkoltunk. Hazafele láttuk a szállodánál, ki hol volt elszállásolva, hiszen a nemzetek zászlói 

jeleztek nekünk. Bár kicsit hűvös volt, de megérte elmennünk.

Maár Emese
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Nektek ajánljuk____________________________

Könyv – Lucy & Stephen Hawking: George Kulcsa a Rejtélyes 
Univerzumhoz 

Ez a könyv a címben is szereplő Georgeról szól, aki 

12  éves.  Szülei  lelkes  természetvédők,  otthon  napelemből 

nyerik az áramot, csak saját maguk termesztette bio ételeket 

esznek  és  utálnak  minden  tudományos  dolgot,  mert  azt 

mondják,  a  tudománnyal  fogja  az  ember  elpusztítani  a 

Földet. 

Georgenak  van  háziállata  is,  egy  disznó,  akit 

Freddynek hívnak. Freddy átszökik a szomszédba, ahol már 

évek  óta  nem  lakik  senki,  de  most  fény  szűrődik  ki  az 

ablakon.  George  megismerkedik  új  szomszédaival:  egy 

korabeli  lánnyal, Annievel,  és  tudós  apjával, Erikkel,  akik 

megmutatják  neki  szuperfejlett  számítógépüket,  Kozmoszt, 

aki  kaput  tud  nyitni  a  világűrbe. Mielőtt  George  hazamegy,  elhívják  egy  tudóstalálkozóra, 

ahol  a  Naprendszeren  túli  ember  által  is  lakható  bolygókról  fognak  beszélgetni  más 

tudósokkal.  A  találkozón  valaki  egy  levelet  hagy  Eriknek  egy  ember  által  lakható  bolygó 

koordinátáival. Mikor Erik Kozmosz segítségével kimegy az űrbe megkeresni ezt a bolygót, 

kiderül, hogy ezeken a koordinátákon egy fekete lyuk van, ami beszippantja Eriket. 

Sikerüle megmenteni Eriket? Ki küldte a rosszindulatú

levelet a koordinátákkal és miért? Ha kíváncsi vagy, olvasd el a világhírű fizikus könyvét és 

két folytatását, a George Kozmikus Kincsvadászatát és a George és az ősrobbanást!

Marsalkó Áron
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Film – Star Wars

December 18án végre eljött az idő a folytatáshoz. A galaktikus kaland és akciófilm 

új résszel örvendeztette meg nézőit, méghozzá a hetedikkel (aki nem tudná). 

A  következő  pár  sorban 

SPOILER  MENTES  áttekintőt 

olvashattok  a  filmekről.  A  story  a 

klasszikus  történetek  után  30  évvel 

játszódik,  ahol  a  Birodalom  helyébe 

az  Első  rend  lép,  akiknek 

természetesen  van  ellenségük  is, 

most  éppen  az  Ellenállás.  A  film  a 

maga  nemében  zseniális,  hozza  a 

szokásos  kliséket  a  jó  és  a  rossz 

harcáról,  a  hatalommániáról  és  a 

szeretethiányban  szenvedő  gonoszokról.  Fantasztikus  számítógépes  trükköket  láthatunk, 

szemet  gyönyörködtető  a  látvány,  és  végre  egy  csinos  csaj  is  feltűnik,  akiben  hatalmas  erő 

lakozik. Kíváncsian várjuk, hogy mit hoz majd a folytatás.  

Na, de hogyan  jutottunk el  idáig? A legelső rész 1977ben került a mozikba (nálunk 

csak ’79ben), és nagy sikert aratott. A hat Oscar mellet még rengeteg díjat zsebelt be. Ebben 

a részben megismerkedünk Skywalkerrel, aki a háborútól elszigetelten él. De kénytelen lesz 

elmenni  otthonából,  ugyanis Ben Kenobival meg  kell menteniük  a  hercegnőt. A  következő 

rész  (A Birodalom  viszzavág) már  Luke  kiképzéséről  és  előéletéről  (Én  vagyok  az  apád!!) 

szól. A hatodik rész pedig ennek a  történetnek a befejezése (legalábbis annak  tűnt). A nagy 

Star Wars rajongók viszont szerettek volna új filmeket. Mivel Lucas is befejezettnek tekintette 

történetét, ezért egy előzménytrilógia mellett döntött, ez pedig Vader (Anakin) központú volt. 

Ezek  a  filmek  már  nem  értek  el  olyan  sikereket,  akik  az  eredeti  részeken 

szocializálódtak, azoknak túl romantikus vagy túl technikadúsra sikeredett. Szerintem az igazi 

Star Wars rajongó azonban mindkettőben meglátja a szépséget. 

Jelen Bálint

 



13

Zene - Olimpiai dalok 
Gondolom, mindenki 

látott  már  olimpiát  a  tévén 

keresztül.  Csodálatra  méltó, 

hogy  milyen  tehetséges 

emberek  vannak  a  mai  és  a 

régi világban egyaránt. 

A  játékok  mellett 

mindig  fontos  szerepet  kap 

az  olimpiai  muzsika,  illetve 

a nyitó nap produkciói. Az 1980ban a Moszkva című észt dal, Tőnis Magitól aratott nagy 

sikert. A következő, 1984es eseményen Los Angelesben Giorgio Moroder és Paul Engemann 

Reach Out című produkcióját fogadta a közönség nagy szeretettel. 1988ben némi vacillálás 

után a koreai négytagú Koreana együttes Hand in hand című száma aratta le a babérokat. Ezt a 

művet szintén Giorgio Moroder adta elő, aki akkor már a zenekar frontembere volt. Az első 

pillanattól kezdve nagyon népszerű dal lett KeletÁzsiában. 

Most  ugrunk  egy  nagyot  az  időben,  pontosan  tizenhat  évet.  Természetesen  minden 

ország  szerez zenét  erre  az alkalomra, mely az adott ország hivatalos Olimpiai dala. Király 

Linda és Gáspár Laci 2004ben erre az eseményre komponált éneke is hatalmas magyar sikert 

aratott. 

2012ben  Londonba  került  a  sor  az  ötkarikás  játékok,  ahol  kissé  rendhagyó módón 

nem egy nagyzenekarra komponált  hangversenyszerű darabot hallgathatott  a nagyközönség, 

hanem  az  1994ben  alapuló  Muse  együttes  dala  kápráztatott  el  mindenkit.  Ennek  a  címe 

Survival. Az  együttesnek  hatalmas  nemzetközi  sikert  jelentett,  amikor  június  végén  a BBC 

rádiójában először leadták a zenét.

Minden  évben  hosszas  munka  előzi  meg  a  debütálást.  Gyakran  vannak  viták  arról, 

hogy  melyik  előadóművészt  vagy  zenekart  válasszák.  Remélem,  egyszer  én  is  megtudom, 

hogy  pontosan  hogyan  választják  ki  ezeket  a  műveket.  Biztosan  nagyon  érdekes  lehet.                                                                                                                                                       

Addig  is,  amíg  nem  tudjuk  meghallgatni  az  új  számokat,  hallgassuk  a  régieket!  Jó 

zenehallgatást kívánok mindenkinek!

                                                                                    Turner Lili
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Így írunk mi_____________________________________________________________
A krokodil

A krokodil,  ha állatnak nevezhetjük igen furcsa kinézete miatt – hüllő, közülük is a 

legvízibb,  legragadozóbb,  legádázabb  és  természetesen  a  legkrokodilabb.  Kinézetre  egy 

lábatlan gyíkra hasonlít, lábbal. Sokkal nagyobb, ezen kívül nem négy, hanem öt lába van, ha 

egy  nem  elég  elővigyázatos,  ám  annál  sajnálni  valóbb  emberrel  találkozik.  Pikkelyei  hátán 

erősek, hasán vékonyak,  szájában nincsenek. Utóbbi  testrészben pikkely helyett borotvaéles 

fogak sorakoznak.

Az emberek  szerint  a krokodil  vadállat,  de valószínűleg  a krokodil  szerint  az  ember 

meg vadember. Van sós és édesvízi krokodil. Előbbi négy méter hosszú,  lomha  jószág  (ha 

egy  ilyen  állatot  lehet  jószágnak  hívni). Utóbbi  két méter  hosszú,  nem  lomha  jószág. Akár 

képes két lábra állni, s másik két lába, valamint szája segítségével megszerezni a fent említett 

ötödiket.  Haszna  is  van,  mindkét  fajtának,  mégpedig  az,  hogy  neki  köszönhetően  egyre 

kevesebb ember van. Ez  természetesen nem mindenkinek  jó,  ám ha a Föld és  a krokodilok 

jólétét vesszük figyelembe, igen. A bőrét – nagy valószínűséggel előbb említett haszna miatt – 

néha retikülként látjuk viszont. 

Szarka Csongor

Tihanyi kecskeköröm

Nagy Balaton partján, Tihanynak rétjén,
Élt egy pásztor leányka, a falu végén.
Falu végén legeltette gyönyörű nyáját,
S furulyán fújta el meseszép álmát.
Vágyán melyben egyszer királyleány lészen,
Szép királyfi mellett, gyönyörűen szépen.

Szép királyfi mellett, bálnak hevében,
Eltűnik majd, s keresik a király nevében.
Gondolatjai erre kalandozának el,
Addig a nyáj szétment amiért ő felel.
Felel érte, mert más vagyona nincsen,
Ez családjának legnagyobb kincse.
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Rémületjében kezdi keresni az eltűnt nyájat,
Felforgat érte minden bozótot s ágat.
Összeterel gyorsan tizenhármat szépen,
Hohó, de csak tizenkettő volt még a réten.
Számolgatni kezdi szép sorjában őket,
A halványkék szőrű kecske miatt főleg.

Halványkék szőrűt olya nagyon keresi,
S a nyáját hazafelé tereli.
Kérdezgeti sorban a szembejövő népet,
De senki sem látott még ilyen szépet.
Megkérdezi még a szembejövő péket:
„Ismeri kend a halványkék kecskémet?”

A kérdésre senki sem tudta a választ,
Így hát senkitől sem kapott támaszt.
Támasz nélkül útját hazafelé vette,
Szívét a bánat igen tekergette.
Tekergett a szíve, mert a bűn vétek,
Bitófa jár érte a por népnek.

Végül a falu peremét elhagyta a Nap,
Sötét éjszaka lett egy pillanat alatt.
Nyugovóra tért a falu apraja nagyja,
Szépen ragyogott a Holdnak csillaga.
Amint az óra elhagyta a tízet,
Lányunk kiment inni egy kis vizet.

Fényt látott a karám kerítése szélén,
Félt tőle szegény, de odament a végén.
Azt hitte, hogy jöttek a büntetése végett,
Ő is rablók, tolvajok mezejére lépett.
Amint közelebb ért szeme elé tárult,
Halványkék kecske rejtélye bezárult.

Halványkék kecske körmeit hagyta hátra,
Az csillogottvillogott így az éj fodrába.
A csillogó körmöket kezébe vette,
Ettől fogva az ég is bálba teremtette.
Bálba teremtette kecses alkatát,
Gyönyörű ruháját és szép hosszú haját.

Táncolt hajnalig, csak aztán nézett az égre,
Kél fel a Nap, menni kéne végre.

Otthon visszaváltozott majd ránézett a fákra,
Vígan ment legeltetni kecskéit hajnal hasadtára.

Többé a köröm nem segített soha,
Őrzi is ezt Tihany utcanévsora.      

Gazdag Emma Liliána
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A mindent akaró Ember
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy bolygó. Ezt a bolygót úgy hívták, Föld. 

Egyszer  a Föld  állatai megbeszélést  hirdettek,  arról,  hogyan osszák  fel  a  rendelkezésre  álló 

területeket. 

A  kitűzött  napon megérkeztek  a  fajok  képviselői. A  tárgyalást  a magát  pártatlannak 

mondó Ember vezette. Az első felszólaló a madár volt:

‐ A fajomnak a lombok közti rész szeretném, hiszen a levegőben szállva nehezen tudjuk 

megközelíteni a talajt. 

A  szavazóbizottság  helyt  adott  a  kérésnek,  vagyis  a  fák  lombjai  az  övék  lett.  Most  a 

csúszómászók szónoka szólalhatott fel.

‐ A fajomba tartozó állatoknak a földszíni és a földalatti részre van szüksége. Ott éljük a 

mindennapjainkat, ott tudunk otthonokat kialakítani magunknak. 

A bizottság ismét helyt adott a kérésnek. Ez így ment egészen addig, amíg az összes állat 

megkapta a számára szükséges területet. Az Ember az emlősökkel osztozott az élőhelyen. Így 

éltek  évezredeken  keresztül.  Közben  az  összes  állat  a  maga  fejlődési  útját  járta.  A 

legmeghökkentőbbnek az Ember növekedése bizonyult. Látványosan fejlődött a hadászatban 

is,  amire  a  többi  állat  nem  számított.  Ám  egy  nap,  az  Ember  támadást  indított  az  összes 

területért,  mert  mohósága  mindent  akart.  Európa  közepéből  indult,  s  apránként  mindent 

magának akart. Szépen, lassan hódított. Nem volt hova sietnie, hiszen ő volt a legfejlettebb. A 

harc emiatt nagyon elhúzódott. Először a madarak birtokát szerezte meg, majd egyre lejjebb 

ment. Az állatok közül mindenkit lemészárolt, aki kicsit is veszélyt jelentett a terjeszkedésére. 

Csak  a  legbutábbak maradtak  életben,  akik  nem  tudtak  kommunikálni  az  Emberrel. A  régi 

lakhelyeiket  is  felégette,  hogy  menekülni  kényszerüljenek,  igaz  jól  tudta,  nincs  hova.  A 

szertartási helyeiket is eltüntette a föld felszínéről. Ennek a sok intézkedésnek az volt a célja, 

hogy  teljesen  kitörölje  utódai  tudatából,  hogy  nem  egyedül  él  ezen  a  bolygón,  s  nem  ő  a 

mindenség ura. Ha  egy  állat  életben marad,  akkor  a gyermekeket  emlékeztetheti  arra,  hogy 

nem volt mindig kihalt a világ, s akkor talán valaki visszaállíthatja a régi rendet.

Így  történt,  hogy  az  ember már  nem  tud  beszélni  az  állatokkal,  nem  hallja meg  a  Föld 

kiáltását. Mindent akaró jelleme miatt, nem veszi észre, hogy szinte már semmije sem maradt. 

Békési Gergő
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Tudomány_________________________________

Olimpia tudománya

Ha valaki  azt mondja nekem, hogy  sport,  akkor biztos nem a  tudományágak  jutnak 

eszembe.  Jobban  utánanézve,  azonban  minden  tudomány  logikusan  összeköthető 

valamennyi sporttal. 

Az orvostudomány segítségével meg  lehet állapítani, hogy egy ember alkalmas‐e az 

adott sportágra vagy sem. Akár életet is menthetnek egy‐egy terheléses vizsgálat során. Ha 

már  fiatalon  elkezd  az  ember  sportolni,  akkor  különféle  vizsgálatokat  végeznek  rajta, 

felmérik például azt is, hogy mekkorára fog megnőni az adott sportoló. Minden sporthoz van 

egy adott elvárás. A kosárlabdánál adott magasságtól  lehetsz benne a csapatban, ez egyes 

országokban elérheti a 198 cm‐es határt is. Ha ezt nem tudja valaki „teljesíteni”, akkor sokkal 

többet  kell  letennie  az  asztalra,  hogy  bekerülhessen  egy  csapatba.  Ha  ránézünk  a 

vízilabdásokra,  nem  az  az  első  gondolatunk,  hogy  mennyire  okosak.  Pedig  a  vízilabda 

játékosok  sportolói  pályafutásuk  befejeztével  sokszor  orvosként  dolgoznak  tovább.  A 

vízilabda ugyanis  az  egyik  legnagyobb agyi  igénybevételt megkövetelő  sport.  Persze  az  ész 

mellett itt is szükséges az erős testalkat és a magasság sem elhanyagolható.
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A  kerékpározás  nagyon  kemény  sport,  ahol  nemcsak  a  testi  fittségre  van  szükség, 

hanem  az  sem  mindegy,  hogy  milyen  terepre  milyen  felépítésű  biciklit  használunk.  Sok 

keréktípusból  lehet  válogatni,  többek  között  létezik  tömött,  illetve  5  küllős  kerék  is.  Az  az 

ember, akinek hosszabbak a kezei és  lábai,  vékony,  szikár a  testalkata a  légellenállás és az 

erőkifejtés miatt alkalmasabb erre a sportra. 

A  tudomány  rengeteget  hozzátett  az  úszás  fejlődéséhez.  Az  elmúlt  10  évben 

rengeteget  változott  az  úszók  technikája  és  felszerelése.  Erre  a  legerősebb  példa  a  cápa 

úszódressz,  amivel  klasszisokkal  jobb  eredményt  értek  el  az  úszok  a  Pekingi  Olimpián.  A 

ruházat  viszont  rettenetesen  drágának  bizonyult,  nem  minden  ország  engedhette  meg 

magának  a  technológiát,  ráadásul  a  testre  gyakorolt  hatása  is  különböző  volt,  ezért 

betiltották. 

A  fenti  eszmefuttatás  után  talán  másként  fogunk  gondolni  a  testek  egymásra 

gyakorolt hatására is. Biztos, hogy nem sok hermanos gondol bele, amikor megüti, eldobja, 

megrúgja odakint a labdát, hogy nem véletlenül repülnek, gurulnak úgy a labdák, ahogy azt 

látja. Nem mindegy mekkora erőt fejtünk ki, miközben a cselekvést végezzük. 

A sport világában a doppinggal kapcsolatban folyamatosan hallhatunk újdonságokat. 

Manapság  a  táplálék  kiegészítőkön  rengeteg  vizsgálatot  folytatnak,  vannak  olyan  kutatók, 

akik  azt  állítják,  hogy  ez  is  doppingszernek  számít.  Ezt  még  nem  tudják  bizonyítani,  mert 

dopping hatásuk kimutathatatlan a mai technológiával.

Egyre  több  tesztet  készítenek  a  sport,  az  emberek  szellemiségével  és  agy 

kapacitásával kapcsolatban. Vannak tények, melyek szerint a fittség és a gondolkodás között 

párhuzam vonható, de van, akik úgy gondolják, hogy a mozgás nem gyakorol nagy hatást a 

gondolatainkra. Egy biztos, a sport levezeti a bennünk felgyülemlett feszültséget, kitisztítja az 

agyunkat, kizökkent a napi rutinból, energiával tölt fel, s egészségesebbek vagyunk általa. 

Sinkovics Lili
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Tudtad? ___________________________________

Magyarok az -n

Magyarország először az első, 1896‐os nyári olimpiai  játékokon vett részt. Majdnem 

az összes nyári illetve az összes téli megmérettetésen indultak versenyzőink. 1895. december 

19‐én megalapult az ország ötkarikás bizottsága, a Magyar Olimpiai Bizottság is. 

Az első ilyen jellegű magyar aranyérem Athénban született 1896. április 11‐én Hajós 

Alfréd  jóvoltából, aki a 100 méteres gyorsúszást, majd egy órával később az 1200 méteres 

gyorsúszást  is megnyerte a Pireuszi‐öböl 12  fokos vizében. A magyar  sporttörténelem első 

női  olimpiai  bajnoka  Elek  Ilona  tőrvívó  volt,  aki  1936‐ban  Berlinben  nyert  díjat.  Gerevich 

Aladár  vívó  hét  aranyérmével  minden  idők 

legeredményesebb magyarja, ezek mellé egy ezüstöt és 

két bronzérmet is nyert. Ő az egyetlen, aki ugyanabban 

a  versenyszámban  hat  egymást  követő  ötkarikás 

játékokon  is  győztesen  került  ki.  Három  évtizeden  át 

tartozott  a  legjobb  vívók  közé.  Első  ötkarikás 

bajnokságát  1932‐ben,  huszonkét  évesen,  a  hetediket 

1960‐ban,  ötvenévesen  nyerte,  a  magyar  sportolók 

közül ő szerzett legidősebben aranyérmet. A nők között 

Egerszegi  Krisztina  úszó  és  Keleti  Ágnes  tornász 

szerezte  a  legtöbb  olimpiai  bajnoki  címet,  öt‐öt 

aranyérmet. 

A  nyári  játékokon  szerzett  480  éremmel  Magyarország  a  legsikeresebb  ország 

(népességünkhöz képest százalékosan nekünk van a világon a legtöbb érmünk). A finnországi 

15.  nyári  olimpia  hozta  a  játékok  történetének  eddigi  legsikeresebb  magyar  szereplését, 

miután  Magyarország  harmadik  lett  a  nemzetek  pontversenyében  16  aranyéremmel,  tíz 

ezüsttel és 16 bronzzal.

A  magyar  embereknek  azért  is  fontos  annyira  az  olimpia,  mert  mi  magyarok  a 

legbüszkébbek  az  olimpiai  és  világbajnoki  helyezésekre  vagyunk,  nem  úgy,  mint  a  többi 

ország.

Szalay Tamara
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2016-os magyar esélyek

    Az  Olimpia  a  világ  legnagyobb 

sporteseménye.  A  versenyzők  erre  teszik  fel 

az  életüket.  Rövid  ismertetőt  fogtok  most 

látni  az  esélyesebb  magyar  sportolókról. 

Biztosan  ti  is  hallottatok  már  rengeteg 

indulóról, most bemutatunk nektek néhányat.   

Ők  már  megszerezték  a  kvótát  (különböző 

versenyeken megfelelő eredmény elérése), azaz biztosan kijutottak az ötkarikás játékokra. 

Farkas Györgyi  (atlétikázó):  eddig csak magyar bajnokságokon  léphetett  fel  a dobogóra, de 

tavaly augusztusban megszerezte a kvótáját, így vele is bővült az indulók csapata.

Gádorfalvi  Áron  (szörfversenyző):  ötkarikás  játékokon  volt  már  40.,  24.,  22.,  19. 

Reménykedünk, hogy idén benne lesz az első 10ben.

Hosszú Katinka (úszó): s soksok érme között még nem szerepel az olimpiai aranyérem. Most 

biztosan dobogóra fog állni, hiszen minden idők legsikeresebb úszónője. 

Kárász Anna (kajakkenu): még ő is ismeretlen az olimpián, de világbajnokságokon állt már 

dobogóra.

Kovács Sarolta  (öttusázó): olimpiai  játékokon még nem  indult,  eddig a világbajnokságokon 

szerepelt nagyon jól. Tavaly augusztus 23án megszerezte a kvótát. 

Lőrinc Viktor  (ökölvívó): 2015  szeptemberében 5.  lett  a Las Vegasi kvalifikációs birkózó

világbajnokságon.  Ő  is  hajt  ezerrel,  hogy minél  jobban  szerepelhessen  és  reményei  szerint 

dobogóra állhasson.

Péni  István  (lövész):  ifjúsági  olimpián  arany  és  bronzérmes  lett.  Reméljük,  ismét  eljut  a 

dobogóig.

Szilágyi  Áron  (vívó):  2012es  londoni  olimpián  19  évesen  első  érmesünként  léphetett  a 

dobogóra. Tudjátok, sosem elég csak egyszer állni első fokon!

Az olimpia időszakában mindenki nagyon izgatott. Drukkoljunk velük, olvassátok tovább az 

újságot, hogy megtudjátok kik jutottak még ki az Olimpiára! Gazdag Emma
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Modern 21. századunk_____________________

Budapest Bike Maffia

A Budapest Bike Maffia 2011‐

ben alakult, civilekből álló szervezet, 

amely segít a rászorulókon. Biciklivel 

hordanak  ruhákat,  élelmiszereket 

szegény  családoknak,  hajléktalan 

embereknek.  Minden  nap 

szerveznek  valamilyen  segélyakciót,  például  középiskolák  bevonásával:„Diákok  a 

rászorulókért”  keretében  több  ezer  élelmiszert  osztanak  ki.  A  gyerekek  eggyel  több 

szendvicset  hoznak  magukkal,  így  a  hajléktalanoknak  jut  ennivaló.  Emellett  bicikli 

alkatrészeket  is  gyűjtenek,  hogy  kerékpárt  adhassanak  olyan  fiataloknak,  akik  nem 

engedhetik meg maguknak. Kutyamenhelyre járnak kutyákat sétáltatni, eledelt visznek nekik.

Mára  a  legsikeresebb  civil  szervezetek  közé  tartoznak.  Valószínűleg  ennek 

köszönhető,  hogy  nemcsak Magyarországon,  hanem  Romániában  is  működnek  csoportjai. 

Többek  között  piaci  adománygyűjtéseken,  közös  főzéseken  is  találkozhatunk  velük,  és 

segíthetjük őket munkájukban. Ha  tetszik a munkájuk, és szeretnél  többet megtudni  róluk, 

keresd őket a facebookon: https://www.facebook.com/budapestbikemaffia/?fref=ts

Nem Adom Fel Kávézó

A  Nem  Adom  Fel  Alapítvány  segítségével  nyílt  meg  Budapesten,  a  Magdolna  u.  1 

szám  alatt  egy  olyan  kávézó,  ahol  csak  fogyatékkal  élők  dolgoznak  (down‐szindrómások, 

autisták, hallássérültek, mozgássérültek és látássérültek).  

Jelenleg 24 alkalmazottat foglalkoztatnak ebben a különleges kávézóban. Mivel szinte 

mindegyiküknek  ez  az  első  munkahelye,  kivétel  nélkül  nagyon  boldogok,  hogy  van  hol 

dolgozniuk.  Számukra  az  egy  hihetetlenül  nagy  lehetőség.  Tugonyi  Szilvia  kávézóvezető 

elmondása szerint „Minden kolléga nagyon ügyes és szorgalmas, minden flottul megy.”

Horváth Adél
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Egymásért_____

„A lélek mozgásban” 

Idén  nyáron  a  világ Rióra 

figyel.  Ne  hagyjuk  abba  a 

szurkolást  a  finálé  után,  hiszen 

három  héttel  később  ismét 

olimpiai  lázban  ég  a  világ,  csak 

kicsit másként!

A  paralimpia  szó  alatt  az 

olimpia  egyik  változatát  értjük,  amit  testi  és  értelmi  fogyatékosoknak  szerveznek.  A 

legelső  kerekes  székes  játékokat  1948ban  rendezték  meg.  Az  ezt  követő  években 

bővítették  a  sportágakat,  és  1960ban  összekapcsolták  az  Olimpiával.  Ma már  annak 

helyszínén három hét késéssel tartják meg a megmérettetést. Az első téli parajátékoknak 

1976ban  Svédország  adott  otthont.  Létezik  még  a  siketlimpia,  amit  hallássérülteknek 

tartanak egy évvel az eredeti esemény után.

A  paralimpián  a  sportolók  22  sportágban  versenyeznek.  Érdekes  például,  hogy 

egy  értelmi  fogyatékos  versenyezik  íjászatban,  vagy  egy  testi  fogyatékosságban 

szenvedő súlyemelésben. Van pár sportág, amit 2016tól fognak bevezetni, mint a kenu 

és a triatlon.

  Vannak olyan paralimpikonok, akik arra vágynak, hogy kijussanak az egészséges 

ötkarikás játékokra. Ilyen volt például az újzélandi íjász, Neroli Fairhall, aki 1984es Los 

Angelesi Olimpián aratott hatalmas sikert. De nemcsak ő  jutott el  idáig, ugyanebben az 

évben  a  délafrikai  Oscar  Pistorius  is  megmutathatta  erejét.  Minden  idők  leghíresebb 

paralimpikonjának mindkét lába térdtől lefele műláb, de így is nyolcadik lett csapatával a 

4x400as váltófutón.

Láthatjátok,  hogy  egy  értelmi  vagy  testi  fogyatékkal  élő  ember  is  meg  tudja 

valósítani az álmait. Az olimpia után ne felejtsetek el értük is szurkolni!
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Sport_______________________________________
Vízila bda EB

Idei évben, a vízilabda EBt Szerbiában, pontosabban Belgrádban rendezték (ahova a 

7.es  évfolyammal  rendszeresen  ellátogatunk),  a  helyi  sportcsarnokban.  A  magyarok  két 

csapattal, a fiúkkal és lányokkal indultak. 

A  lányok  az  első  helyen  végeztek,  és  a  torna  legjobb kapusa,  a  25  esztendős Gangl 

Edina  lett,  aki  85%  felett  védett  a  tornán,  és  11  éve  várt  arra,  hogy  megszerezze  ezt  a 

győzelmet.  A  fiúk  harmadikok  lettek,  és  a  torna  legjobb  kapusának  szintén  hazánk  fiát 

választották, Nagy Viktort. A lányok idei győzelme több szempontból is sikertörténet. 11 év 

után  először  győztünk.  A  meccs  egy  magyar  góllal  indult,  ami  nagy  önbizalmat  adott  a 

csapatunknak. Az utolsó negyed 77tel kezdődött,  de  a  lelki  fröccsünk nem  fogyott  el,  így 

újult  erővel  kezdhettük,  az  utolsó  negyedet,  amit  97re  zártunk,  s  ezzel  magunk  mögé 

utasítottuk  a  tabellán  a  hollandokat.  A  riói  olimpiára  így  selejtező  nélkül  jutottunk  ki, 

úgyhogy a  lányoknak most  jut  idejük a pihenésre  is. A fiúk a bronzmérkőzést a görögökkel 

játszották és 1310re nyerték ezt a meccset. 

Mind  a  két  csapatra  hihetetlen  büszkék  voltunk,  s  nagyon  örülök,  hogy  a  tévéből 

szurkolhattam nekik.  

Maár Emese
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Kellemes nyári szünetet kíván a Herman 
Hírmondó szerkesztősége!


