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Köszöntő_________________________________ 

Kedves Hermanosok! 

 

Ismét korán kelünk reggelente, 

és tankönyvekkel teli táskákkal 

indulunk el. A strandok helyett az 

iskolába vonulunk, az úszógumik és 

törölközők helyett iskolatáskákkal a 

kezünkben indulunk el otthonról. 

Gondolom, az első napon mindannyian 

fáradtan, de lelkesen érkeztünk meg. 

Megint tanulnunk kell délutánonként, 

és aggódnunk másnap, hogy mindent jól 

megtanultunk-e a feleletre vagy 

dolgozatra. 

De ne csak a rossz oldalát 

nézzük a dolgoknak! Végre 

találkozhatunk barátainkkal, végre 

tanulhatunk valami újat. Ismét 

részesei lehetünk a kiváló iskolai 

közösségnek és a sokoldalú sulis 

programoknak.  Elkezdhettük 

megismerni új társainkat. Az elsősök 

felfedezték az iskola rejtelmeit. Az 

ötödikesek megtapasztalhatták, milyen 

érzés felsősnek lenni, a nyolcadikosok 

rádöbbentek, hogy ők a legnagyobbak, s 

hatalmas most a tét. Eddig 

lehetőségünk volt fákat megmenteni a 

papírgyűjtésnek köszönhetően, s 

bulizhattunk a Sulibuli keretében, 

illetve nagyot játszhattunk a családi 

játékdélutánon. Szerintem már az 

osztályok többsége járt színházban, 

múzeumban vagy kiállításon.  

Elkezdődött az éves játék, és a 

DÖK-ösök ismét munkához láttak. Az 

eddigi iskolai életből csak a suliújság 

hiányzott, de ez is megérkezett.  

Jó olvasást kívánunk hozzá! 

Horváth Adél 
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Megemlékezéseink________________________ 

 

Október 6. 

 

Dombóvári Kati nénivel, az osztályfőnökünkkel készültünk fel az ünnepségre. Egy 

délután begyakoroltuk a szövegeket, majd a következő napon felvettük a műsort. Miután 

megvágták a felvételt, már csak a műsor minőségén izgulhattunk. A próbát és a felvételt 

nagyon élveztük. Szerencsére a technika ördöge nem lépett közbe, úgyhogy nagyon jól 

sikerült az október 6-ai műsor, mellyel megemlékeztünk az aradi vértanúkról.  

Jelen Bálint 

 

Október 23.  

 

Iskolánk idén is 

megemlékezett az 1956-os 

forradalomról, azonban most kicsit 

másképp, mint az előző években. 

Október 22-én a 4. és az 5. óra 

elmaradt, helyettük filmet néztünk. 

Az alsósok osztálykeretben 

ismerkedtek meg az eseménnyel, 

majd a folyosón képeket, illetve 

egy filmet tekintettek meg. Az 5. 

és a 6. évfolyam a Szabadság, 

szerelem című filmet, míg a 7-8.-osok a Szamárköhögést látták. A film közben csapatokra 

voltunk osztva, s feladatlapot oldottunk meg, mely segített elmélyülni a filmben. A 

legügyesebb csapat jutalmat is kapott. 

Turner Lili 
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Herman bulik, Herman partik_____________ 

 

Sulibuli 

 

Iskolánk minden év 

elején Sulibulit rendez. Az iskola 

teljes területe a helyszín, s az 

állomásokon mindenféle 

szórakoztató, kézműves program 

várja a gyerekeket. Minden 

teremben egy vagy több tanár felügyeli, segíti, szórakoztatja a gyerekeket. Természetesen a 

szülők is gyermekeikkel tarthatnak. A rendezvény pénteki napra esett, egészen pontosan 

október 9-ére. 

A program 4 órakor kezdődött. Ekkorra már a tanárok előkészültek és vártak 

bennünket. A segítő diákok, akik arcot festettek, vagy a teaházban tüsténkedtek szintén 

megérkeztek. A földszinti termekben, az első és második emeleten, illetve az udvaron voltak a 

helyszínek.  

A körutamat a játékteremben kezdtem. Itt csoportokban lehetett különféle stratégiai 

játékokkal játszani. Előnyben voltak a jó logikával rendelkező diákok, de mindenki hamar 

belejött. Utána actyvitiztem az angoltanárokkal, de persze csak magyarul! Kvíz terem is volt, 

ahol Kati és Adri nénivel, ki lehetett próbálni az iskolai kvíz versenyfeladatait. Ez egy több 

fordulós verseny, ahol a gyerekek összemérhetik alapműveltségbeli tudásukat. Nagyon jól 

megdolgoztatta az agyunkat. A nagy agymunka után lementem az udvarra, ahol a gyerekek 

különféle zenékre táncoltak, mozogtak. Sok szülő is becsatlakozott pár dalra. Az épületbe 

visszatérve láttam, hogy különféle nyomdákat próbálhatok ki, sőt az első emeleti folyosó 

falára üzenetet is írhatok. Ezek a jókívánságokat egy hónapig olvasgathattuk az első emeleten. 

Úgy láttam, ezt az „állomást” sokan élvezték, többek között én is. A Műhelyben díszeket 

lehetett készíteni, a Kreatív stúdióban pedig papírbaglyokat. Én sajnos nem tudtam készíteni, 

de a baglyok nekem kifejezetten tetszettek. Az Okos játékok nevezetű teremben, 

tudásfejlesztő játékokat lehetett kipróbálni. Amikor beléptem a Smink szobába, konkrétan 

teltház volt. Arcfestést és kézfestést is kérhettek az emberek. Sőt volt, aki térdfestést is kapott. 
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Az egyik barátnőm festő volt, és elmondása szerint már nem érezte a kezét, annyi pillangót 

festett. Én is szerettem volna egy kézfestést, de sajnos már nem volt rá időm. A testnevelés 

teremben a mozgásra vágyó diákok kidobósozhattak. Az udvaron boowling és céllövölde volt 

felállítva. Az iskola körbejárása után a Teaházba mentem, ahol pincérkedtem. Az emberek itt 

leülhettek beszélgetni és közben ehettek, ihattak. Mint az állomás nevébe is benne van, teát 

szolgáltunk fel. Volt finom gyümi tea, gyümmmi teaa és még finomabb gyümi tea. 

Összefoglalva: az idei Sulibuli, szerintem nagyon jól sikerült. Mindenki jól mulatott. 

Jövőre én már nem fogok ebbe az iskolába járni, mivel 8-os vagyok. Tudom, sok minden fog 

hiányozni, sok mindenre jó emlékekkel fogok gondolni, és a Sulibuli biztosan ezek között 

lesz. 

Rinth Alexa 

 

Halloween 

 

Ebben az évben is 

megrendezésre került a Halloween 

parti, ami az ifjoncoknak és a régi 

motorosoknak is újdonsággal 

szolgált.  

 A tanárok is észrevették, 

hogy a játékok megszokottak és 

kicsit unalmasak lettek, ezért új 

játékokkal leptek meg minket. A 

legvisszataszítóbb az volt, amikor folyékony anyagokban kellett tárgyakat megtalálnunk a 

sötét kistornateremben. Ezzel a játékkal sokan megjárták, mert kechupbe nyúltak bele, viszont 

másoknak csak falevelek között kellett turkálniuk. Az emeleten almát kellett szájjal halászni. 

Itt kaptunk egyedül egészséges ennivalót és engem is meglepett, de örültem neki. 

 A 32-es teremben megnézhettük a kifaragott tököket, amik, mint minden évben, most 

is nagyon kreatívak voltak. Az előző évekhez képest, most rengeteg töklámpás érkezett. Két 

szellemkastélyt láthattunk, de ezeken kívül egy minyon is megragadta az érdeklődők 

figyelmét. A jelmezek között, mint mindig, most is ugyanazok a kategóriák voltak. Igaz, 
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lehetett látni néhány nem szokványos darabot, például egy Predatort. Viszont most is rengeteg 

Sikoly érkezett a partira. Ezeken kívül sok boszi, vámpír és zombi jelent meg. 

 A Halloweennek nagyon jót tett, hogy újítottak rajta, mert mindenki jól érezte magát 

és úgy tűnt, a tanárok is jól szórakoztak. Ugyan az alagsorban volt egy kis torlódás, de minden 

esetre jól megszervezték és lebonyolították az eseményt a tanáraink. Azoknak, akik most 

voltak először, biztos vagyok benne, nagyon megjött a kedve a Halloweenhez. 

Papp Réka 

 

Családi játékdélután 

 

November 20-án került 

megrendezésre a már jól ismert 

családi játékdélután. Idén is, 

hasonlóan az eddigiekhez, 

rengeteg különféle társasjátékot 

lehetett kipróbálni különböző 

termekben. 

Az iskolának nagyom sok 

társasjátéka van, ennek 

köszönhetően több mint 30-cal 

ismerkedhettünk meg. Ezek között voltak év játékai, például Catan telepesei, Concept, A kis 

herceg, Dubble, Tick-Tack Bumm. Persze nem csak díjazott játékok voltak, de amiket 

kipróbáltam, azok közül mindegyik megérdemelné Az Év Legjobb Társasjátéka Díjat. Volt 

többféle szókincs- vagy kommunikációfejlesztő játék, azok közül a két kedvencem a Concept 

és a Scrabble. A Concept egy számomra nagyon különleges játék. Az a lényege, hogy 

szavakat vagy kifejezéseket különböző ábrák alapján meg tudjunk határozni, körül tudjunk 

írni. A Scrabble-t szerintem mindenki ismeri. Sokban hasonlít egy átlagos Betűtorony vagy 

Szókirakó társasjátékhoz.  

Összességében nagyon tetszett ez a családi program, főleg, hogy a tanárokkal is 

játszhattunk. Szabó Ági néni például nagyon jól Conceptezett. 

Horváth Adél  
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Amerre jártunk____________________________ 

Kiállítás – Színek festője 

Idén nyitották meg a híres Csontváry géniusza című kiállítását, mely december 31-ig 

látogatható a Honvéd Főparancsnokság épületében. Csontváry festményeinek száma 

körülbelül 122 darabra tehető, azonban a kiállításon csak 72 festmény szerepelt. Ennek az az 

oka, hogy családja nagy szegénységben élt, sőt feltételezhető, hogy ő maga is éhen halt.   

            Annak ellenére, hogy most híres festő, csak 40 

éves korától kezdett ezzel foglalkozni, előtte 

patikusként dolgozott. Állítólag egy látomás 

ösztönözte, melyben a kezében megjelent egy fénylő 

arany mag, és egy hang a háta mögött azt mondta: „Te 

leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb 

Raffaelnél!” Az aranyló mag azt jelenti, hogy egy új 

napot, azaz egy új életet kezdhet. (Raffael pedig a 

reneszánsz egyik legnagyobb festője volt - szerk.) 

Csontváry híres egyedi emberábrázolásairól, melyeknél nem az anatómiai pontosságra 

törekszik, hanem arra, hogy erősen fejezze ki azt, amit a lelke tükröz. Sokaknak különleges 

színhasználata tetszik meg, mely annak köszönhető, hogy maga keverte ki festékeit. Ennek 

két oka volt: egyrészt nem volt pénze festéket venni, másrészről patikus volt, így ő maga 

kísérletezhette ki a legjobb árnyalatokat. A tudósok mai napig nem tudják, milyen arányokat 

használta az általa kikevert festékeknél. Ráadásul ennek és a festék vastagságának 

köszönhető, hogy nem kell restaurálni a képeit. Remekül értett a gyönyörű tájképek 

megkomponálásához, melyek annyira élethűek, hogy az ember úgy érzi, bármikor elindulhat a 

tengerparton, kikötőben vagy éppen az erdőben.  

Amellett, hogy megnéztük a kiállítást, körülbelül másfél órás foglalkozáson is részt 

vettünk, melynek két szakasza volt. Az elsőben egy kiselőadást halottunk a művész életéről, 

majd egyes képekről mondtak néhány érdekes információt. A másik csoportnak pedig 

részleteket kellett lerajzolniuk a képekről, majd a végén a kedvenc részletet meg kellett 

festeniük.  

A tárlat nagyon érdekes volt. Tökéletes családi program a téli szünetben, mert ez az a 

kiállítás, amit a kicsi és a nagy is egyaránt élvez.  

Nagy Panka 
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 World Press Photo 

2015. október 13-án évfolyamunkkal ellátogattunk a Néprajzi Múzeumban 

megrendezett World Press Photo kiállításra. Mindenki kíváncsian várta a tárlatot, mivel egy 

évvel ezelőtt szintén részt vettünk rajta. A tavalyi évben nagyon megérintettek a lenyűgöző 

képek, és idén is mély nyomokat hagytak bennem. A kiállításon számos érdekes képet 

láthattunk, de Prácser Erika nénitől azt a feladatot kaptuk, hogy számoljunk be arról a két 

képről, mely legjobban megérintett.  

Az első általam választott fénykép három ugyanolyan mintázatú női ruhát ábrázol, 

melyeken azonos jelkép található. A kép első pillantásra semmit sem mond szemlélőjének, de 

a róla írt szöveggel összekapcsolva nagyon erőteljessé válik. A fotón három, iszlám szervezet 

által elrabolt lány iskolai ruhája látható. A szervezet Nigériában iszlám álam alapítására 

törekszik. Ellenzi a lányok oktatását, ezért április 14-én összesen 276 lányt raboltak el egy 

kollégiumból. Az elraboltak között voltak e három ruhának a viselői is. A fegyveresek évek 

óta támadnak meg iskolákat, és rabolnak el, ölnek meg tanulókat. Megdöbbentő, hogy milyen 

szörnyűséges dolgok történnek a világban, és ezek ellen szinte semmit sem tudunk tenni.  

A második képen két férfi látható, egy hálószobában, közel egymáshoz. Mint kiderül, 

a két férfi meleg, s épp az egyikük oroszországi lakásában vannak. Oroszországban a nem 

szokványos szerelmi életet élők 

sorsa egyre nehezebb. 

Zaklatásnak, jogilag és 

társadalmilag hátrányos 

megkülönböztetésnek áldozatai, 

csupán amiatt, hogy melyik 

nemhez vonzódnak. Szerintem 

nagyon szomorú, hogy sok ember 

nem tudja elfogadni a másikat, 

csak azért, mert nem teljesen 

átlagos, miközben ugyanolyan ember, mint bárki más. Senki se tehet arról, hogy melyik 

nemhez vonzódik, vagy éppenséggel arról, hogy milyen a bőrszíne. Ezek ugyanolyan dolgok, 

mint például, hogy ki milyen magas. Nem ugyanolyanok az emberek, és sose lesznek. 

Mindenkit úgy kell elfogadni, ahogy van. 
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Összességében, nekem a tavalyi kiállítás jobban tetszett, de ebben az évben is nagyon 

lenyűgöző, elgondolkodtató képeket láthattunk. Remélem jövőre is - igaz már nem a Herman 

Ottó Általános Iskola tanulójaként -, de megnézhetem, hogy mennyit változott a világ. 

Szalay Tamara 

 

Szent István Zeneházban 

A felső évfolyamok november 

17-én látogatottak el a Szent István 

Zeneházba, hogy meghallgassa a 

Zuglói Filharmónia Komplex 

sorozatának idei, ”Felfedezőúton”- 

Táncok a zenetörténetben című 

előadását. 

 Az idei év zenés műsorának 

középpontjában a tánc állt. A 

zenetörténelemben fontos szerepük van azoknak a stilizált táncoknak is, melyekre nemcsak 

táncolni lehet, hanem muzsikájuk is páratlan zenei élményt nyújt. Az előadás célja, hogy a 

hallgató közönség –a zuglói felső tagozatosok és középiskolás diákok- megismerje az európai 

zenetörténetben gyakran előforduló táncokat, mint például a francia menüettet, az osztrák 

valcert és a Csehországból származó polkát. A barokk zene korszakában, a 17. században 

kialakult több tételes hangszeres forma a szvit, amely szinte kivétel nélkül tartalmaz francia 

tánctételeket. 

Az előadás során bemutatott zeneművek és táncok két évszázadot ölelnek át: a barokk 

korszaktól egészen a XX. század közepéig. Először Mozart C-dúr menüettjéből és Esz-dúr 

szimfóniájából csendült fel részlet. A gavotte, amely páros ütemű francia tánc, a szvit egyik 

tétele először a német Johann Sebastian Bach szvit-tételeként, majd az orosz zeneszerző 

Szergej Prokofjev Klasszikus szimfóniájának részeként hangzott el; ezzel is szemléltetve, 

hogy egyes táncok több zeneszerzőt megihletve nemzetközi sikereket érhetnek el. Az előadás 

ismét Mozart zeneművével, az F-dúr német tánccal folytatódott, majd Brahms X. magyar tánc 

című művében gyönyörködhettünk. Felcsendült Csajkovszkij Diótörőjéből egy részlet, majd 

Dvorak G-moll szláv tánca. Csajkovszkij Csipkerózsikájából hallhattunk egy valcert, amelyet 

Josef Strauss Gondtalanul című zeneművéből egy gyorspolka követett. A műsorzáró részben 

Amerikában érezhettük magunkat, miközben Bernstein West Side Story című alkotásából az 
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America tánctételét hallgattuk egy lenyűgöző, dimikus táncprodukció kíséretében. A műsort a 

Magyar Táncművészeti Főiskola diákjainak fergeteges táncbemutatói tették még 

élvezetesebbé. Az ismert komponisták zeneműveit a Szent István Király Szimfónikus Zenekar 

előadásában hallhattuk. 

A színvonalas, érdekes és magával ragadó előadást nagyon élveztem. Különösen a 

West Side Story America részlete és a táncos produkciók tetszettek. A bemutatott zeneművek 

és balettművész - jelöltek légies tánca, könnyed mozgása valamint a táncok koreográfiája mai, 

modern szellemben szólítja meg a közönséget és igyekszik népszerűsíteni, megkedveltetni a 

komolyzenét. 

 

Fábián Anna  

Sokoldalú Tévé Társaság Etyeken 

 

Egy őszi napon elmentünk a 

Korda Filmstúdióba Etyekre. 

Az idegenvezetés kezdetén 

egy képekben gazdag épületbe 

mentünk. Utunkat folytatva 

megtudtuk, hogyan készítenek 

filmet. Korda Sándorról is sok 

érdekes dolgot hallottunk. 

Elérkezett a szünet ideje. 

Elmentünk a büfébe, s aki akart, az 

itt ihatott, ehetett. A következő helyszín a szabadban volt, ahol díszleteket láttunk. A 

Colosseumot is megtekintettük. Elmondták, hogy ezeket egy sorozat forgatásához építették 

fel. Ezen a helyen számos híres ember klipje is készült, például: Avicii-é, Tóth Veráé. A 

Mentőakció egyik jelenetét is itt forgatták.   

Örülünk, hogy ott lehettünk és sok mindent megtudtunk a filmkészítésről. 

4.b 
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A Mikulás manói 

 

Önmagában jó, remekül előadott produkciót láthattunk, és az is tetszett, hogy újra 

visszatértek a régebben látott darabokban (Szépség és a szörnyeteg, Aladin…) megjelenő 

szereplők. Azonban elég érdekesnek találtam a címet. Igen, nos a cím: A Mikulás manói. 

Eszembe se jutott, hogy rossz vagy netán nem túl figyelemfelkeltő, csak éppenséggel alig volt 

köze az előadáshoz. Hogy jobban érthetővé váljon, inkább leírom a darab egész történetét, 

erősségét, gyengeségét és a jó ég tudja még miét. 

Az osztályom a színháznál rögvest türelmetlenkedni kezdett és folyamatosan egymást 

kérdezgette: „Mikor kezdődik már? Még be sem mentünk a terembe! Szerinted hol fogunk 

ülni?” Néhány hosszúra nyúló perc után végre kitárultak a gyönyörű vörös, puha anyagból 

készült kétszárnyas színházterem ajtók. Szépen besorjáztunk a többi osztállyal együtt (ők is 

vagy innen, a Hermanból, vagy másik iskolából jöttek). Amint elhelyezkedtünk a lehajtható 

székeken felcsendült a jól ismert kislányhang, aki elmondta, hogy kapcsoljuk ki a mobilunkat. 

Kezdetét vette az előadást. 

A Mikulás és a manói éppen a következő éjszakán rájuk váró nagy 

ajándékhurcolkodásra készülődtek. Beszélgettek egy darabig, aztán két manó (a háromból) 

elment megetetni, megitatni a rénszarvasokat. A harmadik manó nagyon szerette a meséket, 

ezért a Mikulás varázsszekrényének segítségével mutatott párat a régi történetek közül. Kijött 

a szekrényből a szépséges Belle a szörnyeteggel egy gyönyörű keringő erejéig. Dzsin az 

Aladinból énekelve táncolt, míg Maugli barátai, a majmok ide-oda ugráltak a Dzsungel 

könyvéből megismert kígyó körül. Óz birodalmának félős oroszlánja és a buta szalmabábuja 

is elropta a magáét. A manók sokáig elmerültek a mesék titokzatos birodalmában, így a 

percek egyre fogytak, alig maradt idő összepakolni a temérdek ajándékot. Ekkor is a 

szekrényhez fordultak segítségért. Fel is tárult a szekrényajtó, és a messze földön híres, 

varázslatos tündék léptek elő belőle. Együttes erővel hipp-hopp gyönyörű rendet teremtettek. 

A Mikulás és a manó megköszöntték a kedves segítséget és a tündék távoztak. Hamarosan a 

másik két manó is előkerült, így neki tudtak vágni a hosszú útnak. 

Nekem alapvetően tetszett, csak egy kicsit másra számítottam. A tünde lányoknak 

nagyon szép ruhát választottak. 

Rubint Ági 
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Nektek ajánljuk____________________________ 

Könyv - Tündérboszorkány 

  A Tündérboszorkány nagyon érdekes és vicces trilógia. 

Egy kisfiúról szól, akit Jóhegyi Lacinak hívnak és a Békés 

Utcai Általános Iskolába jár.  

Most lett vége a nyári szünetnek, és ennek a kisgyerek 

nem örül, mert számára az iskola nagyon unalmas. Az évnyitót 

viszont túl lehet élni egy „tűrhető” könyvvel. Másnap találkozik 

a könyvtárossal, akit az iskola diákjai boszorkánynak neveztek 

el. A végén Laci meglátja őt a könyvtárban, ahogy varázsol, így 

rájön, hogy tündér. A könyv bonyodalma az, hogy Laci megtudja, a gonoszok arra 

törekszenek, hogy megfertőzzék az iskolát egy olyan szerrel, amitől a gyerekek nem akarnak, 

és nem tudnak olvasni. Szerencsére Lacinak és két barátnőjének működik a terve, így sikerül 

legyőzni a gonoszokat és mindenki megmenekül. Kik ezek a gonoszok? Hogyan menekülnek 

meg? Megtudod, ha elolvasod a könyvet.  

Nagyon izgalmas könyv, ajánlom nektek is az olvasását. Főleg a folytatása érdekes a 

Klott Gatya, ne fárassz! és az Analfa visszatért. Jó olvasást kívánok! 

Turner Lili 

 

Könyv és film - Csillagainkban a hiba 
 

John Michael Green 1977-ben 

született Indianapolisban. Első regénye 

az Alaszka nyomában, amit 2005-ben 

adott ki. A Csillagainkban a hiba 2012-

ben jelent meg és két évre rá, 2014-ben 

meg is filmesítették. A filmben híres 

színészek alakítják az egyes szereplőket, 

Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Willem Dafoe és Laura Dern.  
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Évekkel ezelőtt a szerző egy gyermekkórház lelkészeként dolgozott. Mivel munkája 

során sok beteg fiatallal találkozott, ez nagyon megérintette, így nekikezdett eme könyv 

megírásának. Ezt a könyvet inspirálta még egy rákbeteg blogger.  

A történet két rákbeteg, Hazel és Gus különös szerelméről szól, kik egy 

támaszcsoportban (ez halálos betegségben szenvedő emberek klubja, ahol megbeszélhetik 

lelki problémájukat) ismerkedtek meg. Hazelnek -ki tüdőrákban szenved-, édesanyja ajánlja 

ezt a foglalkozást, hogy valami hasznossal töltse megmaradt idejét. Augustus, aki már egyik 

lábát is elvesztette a súlyos betegségben, barátját, Isaacot kísérte el ide. A két fiatal pillanatok 

alatt szimpátiát érez egymás iránt, így mélyebben megismerkednek. Sőt a barátság 

szerelemmé változik, így a megmaradt idejüket egymással akarják letölteni. Ennek 

köszönhetően életük szinte legjobb pillanatait élik meg. A mű középpontjában közös kedvenc 

könyvük, a Mennyei megbántás áll, amit egy lecsúszott író, Van Houten írt. A történet 

annyira inspirálta őket, hogy egy veszélyes kalandba fognak, amit megtudhatsz, ha elolvasod, 

vagy megnézed a történetet.  

A mű drámai, szívszorító, romantikus és aranyos is egyben, ezáltal mindenki számára 

élvezetes lehet. Sok mondanivalóval bír ez az olvasmány, ezért csak ajánlani tudom. 

Szalay Tamara  

 

Film – Az 

útvesztő 

 

James Dashner 

trilógiájának megfilmesített 

verzióját már szeptember 

17-étől láthatjuk a 

mozikban. 

Hosszas küzdelem 

után Thomasnak és társainak sikerült kimenekülniük az Útvesztőből. Azonban nem az az élet 

várja őket, amire számítottak. Azt hiszik, megmenekültek, de a menedékhely kicsit sem tűnik 

békésnek és nyugalmasnak. Ráadásul nem tudják, hogy kiben bízhatnak. Miután rájönnek, 

hogy a hely csapda, minél előbb el akarnak onnan szökni. A "menedékhelyről" való 

megmenekülés után még több veszély fenyegeti őket. Bármelyik pillanatban vége lehet 
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mindennek. Útjuk során sok mindenkivel találkoznak, sokan közülük kicsit sem jó 

szándékúak. Thomas még mindig nem hisz abban, hogy „a Veszett” jó, és minden erejével 

próbál ellene küzdeni. Fő célja a barátai megmentése. 

A trilógia mozi változatának első része (Az Útvesztő) nekem jobban elnyerte a 

tetszésemet, mint a folytatás. A film több mint kétórás és van benne néhány olyan rész, ami 

alig kötötte le a figyelmemet. Ez persze nem azt jelenti, hogy nekem nem tetszett, ez a film is 

rejt meglepetéseket és nagyon izgalmas jeleneteket. 

Úgy vélem ez egy nagyon figyelemlekötő, igazi kalandfilm jellegű filmsorozat. Már 

nagyon várom a folytatását. Esetleg, ha még nem láttad a Tűzpróbát feltétlenül nézd meg! 

Csóti Gréta 

 

Zene- Intim Torna Illegál 

 

A röviden ITI 5 éve alakult, s azóta is 

nagy figyelem kíséri a zenekart. A fesztiválok 

(Volt fesztivál, Sziget) elengedhetetlen kelléke, 

és hamar a nagyszínpadok állandó bérlője lett. A 

banda rajongói több közösségi oldalon is 

követhetik az együttest. 

Ők képviselték Magyarországot a nemzetközi Eurosonic Fesztiválon, ami az európai 

zeneipar egyik legrangosabb rendezvénye. A találkozót a hollandiai Goringenben rendezték 

2015 januárjában. Februárban 5 éves lett az együttes, és ezt február 21-én egy nagy bulival 

ünnepelték meg az Akváriumban. 

A kedvenc számom tőlük az „Örökké˝, ami az egyik pillanatban támasztékot nyújt 

minden bulira éhezőnek, fiatalnak és idősebbnek, a másikban pedig papírsárkányként 

repítenek a messzeségbe. Az Örökké című dal egyik sora, amit biztosan mindenki ismer:  

„Szállunk a fény felé nézd ahogy, 

Az arcunk összeér” 

Azért lehet szeretni ezt az együttest, mert lerí róluk, hogy átlagos életet élnek, s ma a 

magyar zeneipar csúcsáig jutottak el. Szerintem ez köszönhető vicces nevüknek, és a kicsit 

furcsa, ámbár érdekes stílusuknak. Remélem, még sokáig „szállnak a fény felé”. 

Maár Emese 
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Így írunk mi_____________________________________________________________ 

Himnusz 
 

Vízben jártas ifjú emberek, 

Kik vízben sok-sok aranyat nyernek, 

Evezzetek, célozzatok, ússzatok, 

A hazának dicsőséget hozzatok! 

 

S hogy ehhez hol gyakoroljatok? 

Ezen nem kell sokat agyaljatok. 

Ahová néztek édesvizünk van, 

Kezdhetitek az edzést nyomban. 

 

S ha estére nagyon elfáradtatok, 

Termálvizeinkben lábat áztathattok. 

Lélegezzetek mélyet a cseppkőbarlangban, 

Hogy asztmátok se legyen kialakulóban. 

 

A fővárosban hegy és síkság integet: 

Budán a Vár, Pesten a Parlament. 

A Duna partján büszkén sétáljatok, 

Ha felismernek, felnéznek rátok. 

 

Szürke marha, mangalica, rackajuh, 

Jó alapanyag lehet mindannyiuk. 

Tokajban, Badacsonyban jó nektár készül, 

A finom magyar étel ezzel kiegészül. 

 

Rubik-kocka, gyufa, szódavíz, izzó, 

Basic nyelv, C-vitamin, Prezi, golyóstoll, 

Feltalálók hírét vitték e nemzetnek,  

S e nemzet szorít a zsenijeinek.  

 

Somkúti Csongor 

 

Kürtöskalács  

Ó Kürtöskalácsok,  

Azt kérditek, hol a házatok? 

Honnan is tudnátok, hogy hol a 

házatok,  

Egyfolytában vándoroltok.  

Erdély az Otthonotok.  

 

Erdélyben ti voltatok,  

Az ünnepi királyok.  

Karácsonykor titeket veszünk, 

S boldogan megeszünk.  

 

Nyami-nyami-nyami finom,  

Mondja ezt a barátom.  

Van mákos, diós, porcukros,  

Tele lesz a pocakom most.  

Berecz Anna 
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A kísértetkastély 

Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy titokzatos kastély. A kastélyt 

körülvevő birtokra senki sem 

merészkedett, mivel Macukaza szelleme 

lakott ott, és ha kedve szottyant, kísértett 

is. 

A közelben lakott Simi, aki bátor 

gyerek volt. Két nagyon jó barátja volt, 

Bebe és Laci. Egy osztályba jártak, mind a 

hárman 5. c-sek voltak, számtalan hőstett 

íródott már a számlájukra. Bebe nagyon 

értett az állatokhoz, Laci pedig az 

autókhoz. 

Simiék nagyon kíváncsiak voltak a 

kastélyra. Egy napon hosszas gondolkodás 

után úgy döntöttek, hogy felderítik. Ahogy 

a kastély mellé értek, kísérteties hangokat 

hallottak. Ekkor már reszkettek, mint a 

nyárfalevél. 

- Tűnjetek el! - szólt a szellem. 

- Juj, fussunk! – kiáltotta Bebe. 

- Semmi baj – nyugtatta Simi. 

- Rettegjetek! – mondta a szellem.  

- Futás! – üvöltötte Simi. 

Másnap összeszedték minden 

bátorságukat, és reszkető térddel 

visszamentek.  

- Óvatosan menjünk! – suttogta Simi. 

- Ok – mondták a fiúk. 

- Lopozzunk be, és nézzünk szét! – 

javasolta Simi. 

Odabent mindenhol pókhálók lógtak a 

sarokból és a mennyezetről. Régi képek 

függtek a falon. A kastély két emelete 

hemzsegett a denevérektől. Ahogy egyre 

beljebb settenkedtek, látták, hogy a 

folyosók fel vannak díszítve.  

- Miért van ilyen sok lampion? – 

kérdezte Laci. 

- Oda nézzetek, mennyi finomság! – 

kiáltotta Bebe. 

Simi éppen bele akart harapni egy 

dupla csokihabos, zselés, gumicukros 

muffinba, mikor megkopogtatta valaki a 

vállát. Ijedtében lefejelte a sütit. 

Csokihabos arcával megfordult. 

- Mit csinálsz kishaver? – kérdezte a 

szellem. 

- Ssssssemmit, – dadogta Simi. 

Ahogy közelebbről megnézték 

Macukazát, ismerősnek vélték a vonásait. 

Mind a hárman egyszerre kiáltották: 

- Ági néni! 

Ági néni az 5. c osztályfőnöke volt.  

- Egy hete sütök - főzök, és díszítem 

a kastélyt, hogy ide tudjam 

varázsolni az 5. c-t a Halloween 

buliba. - mondta Ági néni. 

- Jó, hogy jöttetek, elkelne egy kis 

segítség - folytatta.  

A három fiú beleegyezett. Ági néni 

fújta a lufikat, Simi és Laci szendvicseket 
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készített, Bebe pedig díszített. Este 8 

órakor velőtrázó farkas vonyítás 

hallatszott. A három fiú kővé dermedt, Ági 

néni mosolyogva megszólalt: 

- Csengettek, megjöttek a vendégek, 

kezdődhet a buli. 

Kettőt tapsolt, mire bekapcsolt a 

diszkógömb és felharsant a zene. 

Kinyitotta az ajtót, az 5.c becsörtetett. 

Mindenki köszönt és Ági néni felolvasta a 

gyerekeknek a programokat, amik között 

volt vacsora, bújócska, bömbölő verseny és 

egy hatalmas meglepetés. 

- Tetszenek a programok? – 

kérdezte. 

- Igen! - kiabálta az osztály.   

A gyerekek jobbnál jobb jelmezbe bújtak. 

- De kár, hogy nekünk nincs 

jelmezünk - szomorkodott 

egyszerre a három fiú. 

- Sebaj, mivel segítettetek nekem, 

ezért én is segítek - vigasztalta a 

fiúkat. 

Kétszer összecsapta a bokáját, és a 

fiúkra varázspor hullott. Mikor eltűnt a 

por, ott állt Lord Simon, a 200 éves 

lefejezett várúr. Bebe, a 280 éves 

vízbefulladt lovag és Laci Drakula 

szelleme.  

- Köszönjük, Ági néni! – hálálkodtak 

egyszerre. 

- Nincs mit – mosolygott ő. 

A három barát a hangzavar után indult, 

és a boszorkánykonyhában kötöttek ki. 

Többféle süti volt. A legtöbben Monostori 

Lili békanyálas tortácskáját falatozták. Lili, 

aki egyébként Merlin varázslójának 

öltözött, ragyogó arccal mesélte, hogy 102 

éves nagymamája receptjét sütötte meg. A 

tortácska pillanatok alatt elfogyott. A 

gyerekek egyszer csak mozgást vettek 

észre a torony tetejében. Látták, hogy 



19 
 

Ádám a csilláron ugrál. Lili hirtelen 

felkiáltott. 

- Elfelejtettem mondani, hogy 

bolondfüvet is tettem a tortába, és 

biztosan Ádám ette a legtöbbet. 

Vass Gergő egyszer csak elbődült. 

- Ki kér a kőlevesemből?  

- Én! – bömbölte Ádám. 

Vass Gergő kőlevese olyan nehéz volt, 

hogy az osztályból 7 fiú segített neki a 

cipelésben. Miután megették a levest, az 

óra fél 11-et ütött. Ági néni belefújt a 

kürtjébe, ami azt jelezte, hogy kezdődik a 

bújócska. A gyerekek jobbnál jobb 

helyekre bújtak. A lányokat olyan 

vékonyra varázsolta Ági néni, hogy még az 

egérlyukba is befértek. A fiúkból törpét 

csinált, így mindegyik a kulcslyukba bújt. 

A bömbölő versenynek nagyon szoros volt 

a végeredménye. Holtversenyben Simi, 

Ádi és Mateo lett az első. Dobogóra 

állhatott még Geri, Patrik és Zoli is. A 

többiek fogadkoztak, hogy jövőre többet 

fognak gyakorolni. A jelmezversenyt 

Szűcs Lili nyerte főnix madár jelmezével. 

A második Abigél lett, ő 3 napos 

vízihullának öltözött. Ekkor már mindenki 

az órát leste és várták az éjféli meglepetést. 

Mikor az óra éjfélt ütött, minden szem Ági 

nénit leste. Ő huncutul elmosolyodott, és 

minden gyerek kezébe egy kulcsot adott. 

- Ez egy varázskulcs – mondta. - Az iskola 

alagsorában, a kis tornaterem mellett van 

egy repedés a falon. Ha hozzáérintitek a 

kulcsot, ajtóvá nő és kinyílik. Miután 

beléptek, egy titkos folyóson találjátok 

magatokat. A másik vége ott van, ahol 

szeretnétek. A McDonald’s-ba és az 

Aquaworldbe csak hetente egyszer lehet 

menni. 

A gyerekek eltették a kulcsot és 

tudták, hogy ez a titok mostantól összeköti 

őket. Ági néni ezúttal hármat tapsolt, és az 

5.c az iskolában találta magát. Épp 

kicsengettek matek óráról, és mindenkinek 

furcsa érzése volt. Nem értették, miért volt 

olyan klasz az aznapi matek. 

Laci felnevetett, mert nem értette, 

hogy Siminek miért csokihabos a füle. 

Mikor Simi a zsebébe nyúlt, hogy letörölje 

valamivel a fülét, egy kristálykulcs akadt a 

kezébe. Összenéztek Lacival, kacsintottak 

Bebének, és szünetben a kistornaterem felé 

vették az irányt. 

Severin Simon 
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Tudomány_________________________________ 

 

A jövő szupernövénye? 

 

Képzeld el, hogy van egy olyan növény, ami Északkelet-Ázsiától Délkelet-Ázsián át, 

egészen Északkelet-Ausztráliáig mindenhol megterem. Képzeld el, hogy szinte majdnem 

mindenre igénybe vehető, s lassan a mindennapi életünk részét fogja képezni.  

Az üreges felépítésű, kis súlyú, nagyon hajlékony és rugalmas szárú bambusz az élet 

szinte minden területén hasznosítható. Japánban már a 11. században is használták 

fegyverként, íjakat, ágyút készítettek belőle. Bár közel 1450 faja létezik, de ebből csak hét 

fajtáját dolgozzuk fel közel 1500 féleképpen.  

Elora Hardy és csapata, az Ibuku bambuszt használ építkezések alapanyagaként. Négy 

fő projektjük során építettek iskolát, szállodát és privát megrendelésre 750m2 alapterületű 

villát. Ezeken kívül közel 50 hasonló házat húztak föl a növényből készült bútorokkal 

berendezve, többnyire Balin. Azért a bambusz használata mellett döntöttek, mert ez 

mindenhol életképes, hasznos növény. Olyan nehéz tönkre tenni, mint az acélt, és úgy bírja a 

terhelést, mint a beton.  

Az építészeken kívül a textilipar is hasznosítja. A bambusz szárát alkotó rostokat - a 

lenhez vagy kenderhez hasonló módon - mint szálas anyagot hasznosítják. Ma már több 

drogériában, divatruházati boltban lehet kapni ebből készült ruhákat. A vegyipar a belőle 

kinyert cell ulózból viszkóz szálat készít, szintén a textilipari felhasználásra. Ezen termékek 

hordásával te is hozzájárulsz egy tisztább környezethez.  

A talajból kibújt fiatal bambuszhajtás, a bambuszrügy a legtöbb faj esetében ehető, az 

ázsiai konyha egyik kedvelt alapanyaga. Ha távol keleti ízekre vágysz, ne habozz megkóstolni 

a Savanyú - erős levest vagy a Csirke Phad Tai-t. Mindenképpen pálcikával egyél, hiszen az is 

ebből a csodás növényből készült, így teljes lesz az összhatás. 

Ha krémet szeretnél vásárolni vagy bármilyen kozmetikai szert, nézd meg az 

alapanyagokat, mert ott is találkozhatsz vele. Természetesen az ekkora felhasználási terület 

magában hordozza azt, hogy a szegényebb országok, mint például Nicaragua, áttértek a 

növény termesztésére, így munkát adnak állampolgáraiknak. Felnőttként pedig ne felejtsünk 

el rápillantani a bambusz árfolyamára, mely 5 éven belül 20 milliárd dolláros forgalmat fog 

bonyolítani.          Jelen Bálint  
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Tudtad? _____________ 

A jövő orvosa? 

 Dr. Meskó Bertalan 30 év körüli férfi, 

aki saját magának talált ki egy szakmát: 

medical futurist, azaz orvosi jövőkutató. Miért 

is hozott létre saját szakmát? Úgy gondolta, az 

átlagos orvoslás elavult, nem tud lépést tartani 

a fejlődéssel, sem technikai, sem tanulási téren, sőt nem fér össze geek (a túlzottan logikai 

beállítottságú emberre használt szó, különösen, ha ez az érdeklődés szűk területre irányul) stílusával. 

Elképzelhető, hogy van olyan szakma, amiben egyetlen ember van? Persze, hisz valakinek 

létre kell hoznia. Ő is ezt tette, mikor létrehozta azt, ami nagyon érdekelte. 

Lehet, elsőre azt gondoljuk, őrült az, aki saját szakmát talál ki. Ha jobban utána 

nézünk, láthatjuk, hogy egyáltalán nem butaság. Megpróbálja a modern technikát az 

orvostudomány szolgálatába állítani: drónok, melyek vérmintákat szállítanak 

üzemanyagköltség nélkül; okos eszközök, melyek hozzájárulnak egészségünk megőrzéséhez: 

okos villa, okos fogkefe, okos ruha, alvásmonitorok, (agyműködésed méri, a nyugodtabb 

alvás érdekében); 3D-s gipsz.  

Hogyan telnek egy medical futurist mindennapjai? Vezeti a blogját, saját könyvet ír, 

előadást tart a világ minden pontján, kutató munkát végez: megnézi, hogy máshol milyen 

fejlett technikákat hasznosítanak az orvoslásban. Bertalan azt vallja, hogy gépekkel minden 

megvalósítható. Ezt bizonyítják külföldi látogatásai, például Dubajban, 3D-s nyomtatóval 

készítettek el egy gipszet, amelyet a későbbiekben sokkal könnyebb volt használni, mint az 

átlagosan elkészített típusát. A jövőt teljes mértékben a technológiára építi, és szívesen 

mutatja be ezeket a blogján, két könyvében, youtube videóin vagy esetleg közösségi portálján. 

Közel 5 millió ember követi, számos politikus, miniszterelnök hallgat szavára. Ha beütjük, a 

www.mediq.hu címet honlapján találjuk magunkat. Ennek modernsége, esetleg gépiessége 

jelzi előre a jövőt.  

Bertalan mindenhol hangoztatja, hogy az orvos jelenlétét, a beteg és orvosa közt 

kialakult kapcsolatot, soha nem fogja pótolni egy eszköz. Abban azonban biztosak lehetünk, 

hogy ezek az eszközök segítenek a későbbiekben megőrizni az egészségünket. 

Sinkovics Lili
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Modern 21. századunk_____________________ 

Húrok királynője 

Mi jut az embernek az eszébe, 

mikor otthon ül a gép előtt, és lát egy 

posztot egy régi  ismerőséről, aki világhírű 

lett. Hiszen ő pont ugyanolyan ember, mint 

én vagy akárki más. Ez a dolog számomra 

olyan hihetetlen lenne, mint a Jeti. Pedig 

nem az, valaki már 18 évesen is lehet híres, 

de ennél fiatalabb emberek 

sikertörténeteiről is hallottunk már. Itt egy 

újabb sikertörténet, mely ezúttal Muck 

Éváról szól.  

Ez a lány mindössze 18 éves, és 

máris a világ legjobb női basszusgitárosává 

választották. Édesanyja Király Éva 

énekesnő, édesapja Muck Ferenc 

szaxofonművész. Éva a basszusgitározást 

lázadásból kezdte és mára nemcsak 

hobbijává, hanem életstílusává vált. 

Jelenleg Joubert Flórával (dobok) és Jasper 

Andorral (szaxofonok) alkotnak egy triót, 

amit J.M.J-nek neveztek el. Éva a világ 

legjobb basszusgitárosa címet azzal 

érdemelte ki, hogy megnyerte a Queens of 

Strings (Húrok királynője) című versenyt, 

melyet most rendeztek meg első 

alkalommal. Az Egyesült Államokban 

életre hívott versenyt január 22-től április 

1-jéig tartották.  

Vajon lehet-e még ennél is nagyobb 

sikert elérni? Vajon Évának sikerülni fog 

ez? Vajon hallunk még róla? 

Papp Réka 

 

BP Clothing 
 

Lenkey Ákos, Jakab Péter és Kósa 

Péter már gyerekkoruk óta barátok. Ákos 

egy fénykép nézegetése közben vette észre 

két sap kán a B és P betűket, ezek után arra 

gondolt, mi lenne, ha elkezdenének egy 

saját budapesti márkát gyártani. Eleinte a 

Sziget fesztiválra vitték árulni a sapkáikat, 

ám a tervezett eladásnak csak a felét 

sikerült kivitelezniük, de nem adták fel. 

2010 végén beindult a márka, az emberek 

felfigyeltek a termékekre és felkeresték a 
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boltjukat. Streetwear irányzatú zenészeket, 

sportolókat és DJ-ket kezdtek 

szponzorálni. Feladatuk az volt, hogy 

hordják a BP termékeket. Terjeszkedtek és 

most már BP Clothing és BDPST-ként is 

megtalálhatjuk őket Budapest utcáin. A BP 

sok kitartással fővárosunk egyik 

legmenőbb márkájává vált. 

Sinkovics Lili 

 

 

 

 

Egy szendvicsbár kiváló 

séfektől 

 A Bors szendvicsbár csupán 30 

négyzetméter, folyamatosan tömve van. Ez 

olyan, mint amikor nagyobbak lesztek és 

elmennétek együtt valahova és csak egy 

embernek van jogsija (és kocsija). Neki 

azonban nincs kedve többször fordulni. A 

kocsiban senkinek nincs rendesen helye, 

mert a hátsó ülésen 5-en az anyósülésen 

pedig 2-en ültök. Kizárólag a sofőrnek van 

rendesen helye. Nos, itt is ilyen a helyzet, 

csak utasok helyett éhes emberek és sofőr 

helyett jól képzett séfek vannak itt. 

 Olyan leveseket árulnak, amiért 

2000 forintot sem sajnálnék. Szendvicseik 

ízei érdekesek, de mégsem ismeretlenek. 

Itt fillérekért választhatsz a széles 

menüből, az ajánlat pedig egy férfi 

étvágyát (vagy az enyémet is) kielégíti, és 

ugyanezt a kis menü is megteszi. 

A hely maga jó hangulatú és a sok 

tükörtől tágasnak is tűnik. Az étterem előtt 

álló 3 kerekű kiskocsi platójára is fel lehet 

ülni, hogy elmajszold az ebéded. 

Ez a hely feltétlenül ínycsiklandó 

szendvicseket és üdítő limonádékat rejt. 

Érdemes eljönni ide meleg napokon, 

amikor csak a barátaiddal kószálsz a 

környéken. Remélem ízleni fog! 

Papp Réka 
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Egymásért_________________________________ 

Erősen ajánlott nem csak végzősöknek!  

Mint minden évben, idén is vannak nyolcadikosok. A továbbtanulás egy nagyon 

fontos lépés az életünkben. Ha nem tudod hova szeretnél menni, esetleg bizonytalan vagy a 

döntésedben, sokszor ajánlják a továbbtanulási tanácsadást. Nekem nem tetszett, igaz egy 

alkalommal mentem el.  

Ezen kívül sok-sok alkalmazás is megkönnyítheti az életünket. Nemrég letöltöttem az 

okos telefonomra a Google Keep nevű applikációt. Hasznosnak bizonyult, mert fel tudtam írni 

minden időpontot, ami fontos az elkövetkezendő időben: nyílt napokat a gimikben, házi 

dolgozatokat és a leckéket. Ha még így is fennáll a veszély, akkor emlékeztetőket is 

beállíthatok egy-egy jegyzethez. A sok tanulás között nem árt, ha pihenésre is hagyunk időt. 

Itt nem feltétlenül az éjszakai alvásra gondolok. Sokszor jobbat tesz, ha elmegyünk egy kis 

túrára a családunkkal, vagy könyv olvasásával kikapcsoljuk az agyunkat. Sok tudós szerint 

csodákra képes, ha csukott szemmel 20 percig Mozartot hallgatunk (az új kutatások szerint 

Mozart serkenti legjobban az agyműködést). Tanulás után pakoljunk be a táskába, mert reggel 

a nagy kapkodásokban otthon hagyhatjuk a tankönyveinket. Este már ne nyomkodjuk a 

telefonunkat vagy bármilyen elektronikus eszközt, mert felpörgeti az agysejtjeinket, és nem 

tudunk nyugodtan aludni. Ilyenkor töltsd mással ezt az időt! Fürödj meg forró vízzel, vagy 

igyál egy pohár langyos tejet. Ha már az alvásnál tartunk, szokták mondani, hogy megint 

milyen sokáig fenn maradtunk. Ez egyáltalán nem tesz jót, mert 6-7 körül már mindenki 

felkel, de ha későn fekszünk le, akkor nem alszunk 8-9 órát, amire szükségünk van. 

Ha sok a tanulnivalód, akkor elsőnek azt csináld meg, ami másnapra kell! Érdemes 

leckefüzetet használni vagy sima füzetet kinevezni annak, mert akkor rendesen tudod vezetni 

a házikat. Ha valamivel elkészültél, tegyél oda pipát, húzd ki, így nem fogod összekeverni. 

Sok tanulnivaló esetén állítsd be a telefonodat 10-20 perces időkre. 10-20 percig koncentrálj, 

majd a csörgés után tarts 5 perces szünetet. Sok a házi és elcsúszol az időddel? Inkább feküdj 

le, reggel kelj fel hamarabb, és akkor oldd meg! Mikor megtudod, hogy mikorra kell 

kiolvasnod a kötelezőt, a dátum előtt egy héttel jelezzen a telefonod, hogy el ne felejtsd!  

 Remélem, hasznos tanácsokat olvashattatok tőlem. Sok sikert kívánok mindenkinek! 

Sinkovics Lili 
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Okos ajánlat 

Karácsony környékén tele vannak a boltok 

emberekkel. Mindenki azon gondolkodik, mit 

vegyen a szeretteinek. Íme, néhány tipp, mielőtt 

megvásárolnátok az ajándékokat. 

Manapság rengeteg ember interneten veszi 

meg az ajándékokat. Például az EBay-t is sokan 

választják. Aki esetleg nem tudná, hogy mi az, annak 

elmondom: ez egy internetes áruház (ahogy a neve is takarja), ami lehetővé teszi, hogy 

mindent meg tudjál venni egy helyen, az interneten. Az oldalnak egyetlen hátránya van: angol 

nyelvű. Szerencsére már erre is találtak megoldást: google fordító, ami lefordítja neked az 

oldalt a számítógép alapértelmezett nyelvére. Nem nagyszerű? A mai világban már mindenre 

találnak megoldást. A másik ilyen bolt az eMAG. Manapság ezt nagyon sokan kedvelik, mert 

egyszerű, gyors, azaz minden megvan benne, ami egy internetes áruházhoz kell. Itt többnyire 

ruhákat, használati tárgyakat árulnak.  

Egyébként, aki a használt ajándékokat is szereti, annak tudom ajánlani a Jófogást és az 

OLX-et. Azért óvatosan ezekkel az internetes áruházakkal, csak felnőtt felügyelete mellett 

rendeljetek, és a megbeszélt találkozási pontra se menjetek egyedül! Ezeken az oldalakon 

hihetetlenül nagy akciók várnak, mert sok ember úgy gondolja, inkább eladja 1 Ft- ért 

mintsem, továbbra is foglalja a helyet, a garázsban, vagy a pincében. 

Érdemes tudatosan vásárolni. A H&M-be, ha beviszel egy, maximum két zacskó 

használt ruhát, elhasznált törölközőt, lepedőt, akkor kapsz csomagonként egy 500 Ft-os 

kupont, amit levásárolhatsz.  

Sok gyereknek azonban a karácsonyi vásár hozza a legnagyobb örömöt. Ebben az 

évben sem lesz belőlük hiány: az iskolában, a Bosnyák téren - ahol korcsolyapálya várja a 

gyerekeket -, Vörösmarty téren és a Bazilikánál, de még Óbuda főterén is sok program várja a 

kicsiket és a nagyokat egyaránt. Ajánlom, hogy nézzetek utána az interneten is a vásároknak. 

Itt van néhány weboldal, melyeken én is sok hasznos információt találtam: Minimatiné, 

Eduline: a négy legjobb karácsonyi vásár Budapesten. 

Remélem, sikerült segítenem a tudatos vásárlásban, vagy kedvet adnom a programokhoz. 

Bízom benne, hogy mindenkinek sikerül megtalálnia a tökéletes ajándékot. Mindenkinek 

áldott ünnepeket és Boldog karácsonyt kívánok! 

Turner Lili 



26 
 

Sport__________________ 

A karate 

 Sokan abba az előítéletbe esnek, hogy a karate 

olyan sport, amiben gyepálják egymást az emberek. 

Azonban vannak olyan ágazatok is, melyeket sokan 

nem ismernek. 

 Amire most gondolok, az a formagyakorlat, 

ahogy a továbbiakban hívni fogom: „kata”. Ez egy 

olyan része a karaténak, mely nem vált túl ikonikussá, 

viszont sokan, ha meglátnák, akár táncnak is 

vélhetnék. Ezek a katák lehetnek légiesek és 

gyönyörűek, egyben ütőképesek és lendületesek is. 

 A karate ismertebb részét, a bunyót, más néven 

„kumitet” erősnek, gyorsnak és dinamikusnak 

érzékeljük. A versenykaratéban azt is szabályozzák, mennyire lehet megütni a másikat. A 

küzdelmeket szapora, dinamikus mégis kecses fejrúgások tarkítják. Hasonlóan látványos 

elem, a dobás is izgalmasabbá teszi. 

 Mindemellett a karate önfegyelemre és mozgás koordinációra tanít, melyeknek nagy 

hasznát veszed még az életben. Ha csak pár évig karatézol, akkor is egérutat nyerhetsz, ha 

megtámadnak. 

 Mindent összefoglalva a karate egy kiváló sport, melyet fiúknak és lányoknak 

egyaránt ajánlok. Ez nem olyan sport, amit kizárólag fiúk űzhetnek (talán nincs is ilyen), és 

nem kell tőle félni.   

 Én magam 7 éve űzöm, és eszemben sincs abbahagyni. Először művészi tornázni 

kezdtem, amit egy év után abba is hagytam. Ekkor a bátyám már második éve karatézott, 

ezért anyáék elvittek egy edzésre. Idővel a karate a szívemhez nőtt, és az a kételyem, hogy 

nem illik hozzám, szertefoszlott az első edzés után. Kiderült az is, hogy tehetséges vagyok és 

érdemes tovább csinálnom, ekkor elkezdtem begyűjteni a sikereket. Ma ugyan szívesebben 

kumitézek mint katázok, de tudom, mindkettőnek megvan a maga szépsége, és higgyétek el, 

nem én vagyok az egyetlen lány az edzésen. 

Papp Réka 

 



27 
 

Rejtvények, viccek________________________ 

- Móricka, ragozd el a menni igét! 

- Én megyek....... te mész....... izéé..... ő 

megy...... 

- Egy kicsit gyorsabban! 

- Én futok, te futsz, ő fut...  

A tanár figyelmezteti a diákokat: 

- El ne mulasszátok 20:50-kor a 

holdfogyatkozást! 

A hátsó padból megszólal egy hang: 

- Melyik csatornán lesz? 

 

Az anyuka kérdezi a fiát: 

- Mi volt ma az iskolában, Zolika? 

- Kémiaórán a robbanóanyagokról 

tanultunk. 

- És holnap mi lesz az iskolában? 

- Iskolában? Miféle iskolában?  

-Kik Egyiptom őslakói? 

-??? 

- Múmiák. 

Dömök Dávid

 __________________________________________________________________________________ 

 

1. Mi a Bp Clothin másik neve? 

2. Hány éves Muck Éva? 

3. Hogy hívják az egyik főszereplőt John Green regényében? 

4. Milyen filmet néztek meg az 5., 6. osztályosok október 23-a emlékére?  

5. Bosnyák Viktória regénye alapján kik törekednek arra, hogy megfertőzzék az iskolát? 

6. 2011 szeptemberében mi vette kezdetét több éves hagyományra épülve? 

7. Miről szól idén a sport rovat? 

8. Mi a bambuszról szóló cikk utolsó szava? 

9. Milyen kiállításról számol be az újság? 

10. Mi a címe annak a rovatnak, ami a 8.-osoknak szól elsősorban az időbeosztásról? 

11. Van olyan cikk az újságban, ami a lakberendezésről és a bútorokról szól? 

12. Hogy hívják azt a csupán 30 m2  területű szendvicsbárt, amit bemutatunk? 

13. Mit ünneplünk hamarosan? 

14. Mi a keresztneve annak a diáknak, aki a bambuszról (a jövő növényéről) írt? 

15. Melyik színészt említjük meg először? Shailene … 

16. Milyen zenekarról cikkeztünk? 
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Horváth Adél, Maár Emese 

 

 

A megfejtés a szerkesztőség jókívánsága!  


