
 

 

 

 

 
A Hild Viktor Városi 

Könyvtárban nemrégiben 

író-olvasó találkozót 

rendeztek. A vendég 

Bosnyák Viktória író-

műfordító volt. Egy kis 

késéssel érkezett az író-

nő. Mindenki feszesen és 

csendben várta a fej-

leményeket.  

    Viki (azt kérte, hogy 

tegezzük, mert még fia-

tal, és a magázás öregít) 

hamar oldotta a feszült 

hangulatot egy “Igyatok 

egy kis vért!”- mondattal. 

Mielőtt leszédülnétek a székről, elmondom, hogy piros üdítőt kínált körbe. (Folytatás a 6. oldalon) 
 

  
Következő számunkból: 

A szolnoki Országzászló története 

 
Információs és szórakoztató portál:  

www.fiumei.hu 
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tőségbe! (47-es terem) 



Kis Herceg 2011. március 

Iskolánk életéből   2.  

Iskolanyitogató 
 

Mottó: „Mert könnyű, könnyű törpék közt 
óriásnak lenni – de nehéz és jobb, ha tör-
pék közt derekabb törpe vagy a többinél.” 

(Weöres Sándor) 

 

Március 17-én vendégül látta a Fiumei a leen-

dő elsős gyerekeket és szüleiket. Először az 

iskolai életről készült filmet mutatták be, majd 

a tanító nénik foglalkozásokat tartottak a ki-

csiknek.  

    Hogy milyen a Fiumeiben elsősnek lenni, 

azt a legjobban a mostani elsősök tudják el-

mondani. Az ő véleményüket idézzük. 

 

 
 

Demecs Norbert: Nagyon szeretem az iskolát, 

mert jókat lehet játszani az udvaron.  

Csordás Patrik: Szeretek matekozni, írni, 

olvasni meg tesizni. A rajz és technika órát 

nem annyira, mert a kezem nem nagyon ügyes. 

Fózer Attila: Azért szeretek ide járni, mert jó 

barátaim lettek. Az olvasás kicsit unalmas, 

mert én már tudok olvasni. 

Baricza Gergő: Én azt nem szeretem, amikor 

kicsöngetnek. Először utáltam írni meg olvas-

ni, de most már nagyon jó.  

Gulyás Nándor: Jobban tetszik, mint az óvo-

da. Szeretek számolni a kezemen, és aranyosak 

a tanító nénik. Az nem jó, hogy lehet fekete 

pontot is kapni. Én egyszer kaptam, de aztán 

kiradírozhattam. 

Dencs Timon: Én azt szeretem ebben az isko-

lában, hogy érdekesek az órák. Legjobb mate-

kozni meg írni.  

Csák Viktória: Nagyon szeretek tesizni, szere-

tem a barátaimat meg a tanár néniket. Vannak 

olyan fiúk, akik néha megvédenek, a kényes-

kedést viszont nem bírom.  

Kóti Vivien: Rajz szakkörön nemcsak rajzo-

lunk, hanem nagyon sok érdekes dolgot csiná-

lunk. Még agyagozni is szoktunk.  

Kerekes Márk: Én szeretek tanulni, mert okos 

akarok lenni. Aranyosak a tanár nénik.  

 

 
 

Boros Bianka: Az ugrálókötelezés nagyon jó, 

de olvasni egy kicsit unalmas. Meg várni az 

ebédlőben ebéd előtt.  

Kocsis Krisztián: Én nem szeretem a techni-

kát, és az olvasás is nehéz nekem, mert mindig 

új betűt tanulunk. Számolni szeretek, az köny-

nyebb nekem.  

 

 - Szabó Anikó tanítónő összeállítása -  

 

A barátságról 

„Igazi barátod az, aki a hátad mögött is csak jót 

mond rólad.” 

"A barátok nagyon ritka drágakövek. Mosolyt 

varázsolnak az arcodra, és bátorságot adnak 

sikereidhez. Meghallgatnak, megdicsérnek, és 

mindig nyitva tartják a szívüket NEKED." 
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Érdekes emberek – nagy teljesítmények 3. 

Jó tanuló – jó sportoló  

 

Horváth Ramóna, a Fiumei Úti Általános Iskola 

egyik legeredményesebb sportolója megkapta a Jó 

Tanuló – Jó Sportoló kitüntetést.  

Ő nem a Megyei Önkormányzat dísztermében, 

hanem másnap, az iskolájában, az igazgatónő ke-

zéből vehette át a kupát az iskolatársak tapsvihara 

közepette. Az ünnepélyes átadó időpontjában Ra-

móna és a fitnesz csapat a Csillag születik 4. válo-

gatóján vett részt.  

 

Először azt kérdeztük, mi 

lett a válogató eredménye. 

- Sajnos, innen nem jutot-

tunk már tovább.   

- Hogyan kerültetek a 

„Csillag születik”-be? 

- Uj Bianka, az edzőnk 

nevezett be bennünket egy 

12 fős csapattal. Az RTL 

Klub székházában léptünk 

fel, ami óriási élmény volt. 

Az arányok a következők: 

ötezer jelentkezőből 50 jut 

el a tévés bemutatóig. A 

mi fellépésünket április 2-án vetítik.  

- Mióta sportolsz? 

- Hatodik éve űzöm a fitnesz sportot.   

- Milyen eredményekkel érdemelted ki a Jó 

Tanuló – Jó Sportoló kitüntetést?  

- 2010-ben a Fit-Kid Európa Kupán Spanyol-

országban, Malagában a csapatunk 1. helye-

zést ért el. Egy évvel korábban az Európa Baj-

nokságon csapatban első helyezést értünk el, 

párosban másodikat, egyéniben pedig harma-

dik helyezett lettem. Sok más versenyen is a 

dobogóra álltunk. És az is kellett, hogy az isko-

lában kitűnő legyek. 

- Milyen sport a fitnesz? 

- Olyan, mint az aerobik: sok akrobatikus elem, 

ugrás szerepel egy gyakorlatban. Lazaság és 

erő kell hozzá egyszerre. A zsűri a gyakorlatok 

nehézségét és kivitelezését pontozza.  Fárasztó 

és nehéz, de látványos és izgalmas sport.  

- Honnan veszitek a jelmezeket? 

- Ha kész a koreográfia, együtt tervezzük meg, milyen 

legyen a jelmezünk, azután a varrónő megvarrja.  

- Ki a példaképed? 

- Uj Bianka, az edzőm, aki 28 éves. Nemcsak kiváló 

sportoló és edző, de nagyszerű ember.  

- Tudsz elég időt szánni a tanulásra? 

- Nem könnyű tartani a jó eredményt, mert hetente 6 

edzésünk van, délután 5-től hétig hétköznapokon. Előtte 

és utána is tanulok. Szombatonként Pestre utazunk edze-

ni, vasárnap pedig gyakran versenyre megyünk. Sze-

rencsére nagyon jó osztályom van, sok a jó tanuló, és 

nagyon sok jó fej van közöttük, aki szeretnek és segíte-

nek.   

- Mit jelent neked ez a kitüntetés? 

- Nagy elismerést, hiszen az egész megyéből 15-en kap-

tuk meg most. A továbbtanulásnál 20 plusz pontot jelent.  

- Mik az álmaid?  

- Szeretnék minél eredményesebb lenni, álmodozom a 

világbajnokságról is. Felnőtt koromban edzőként szeret-

nék dolgozni.  

Sok sikert, Ramóna!  

   - a szerkesztőség -  
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Különleges hobbik  4.  
Sissi legnagyobb szolnoki 

rajongója 

 

A szolnoki Kertvárosban iskolaszünetekben 

rendszeresen vannak kézműves foglalkozások, 

amelyeket én nagyon szeretek. Ezen a képen a 

barátaimmal éppen koszorút készítünk. A fog-

lalkozásokat Tóth Andrásné Marika néni tartja, 

akitől közben többet is megtudtam a munkájá-

ról és a hobbijáról.  

 

- Mivel foglakozik Marika néni? 

- 20 éve kézművességgel foglakozom. Hivata-

losan szálas anyag (szalma, gyékény, csuhé) 

szakoktató vagyok. Ezt teljesen hobbiból tanul-

tam ki. 

- Miért indította a foglalkozást? 

- Hogy iskolaszünetekben a gyerekek összejár-

hassanak, összeismerkedhessenek, és haszno-

san töltsék a szabadidőt. Szeretek 

kézműveskedni, és a gyerekeket is szeretem, 

így ez a kettő is okot adott rá. 

- Hol szokta tartani a foglalkozásokat?  

- Az Aba-Novák Kulturális Központban és a 

kertvárosi Művelődési Házban. 

- Láttam ötödikes koromban egy kiállítást Sissi 

királynéról, amelyet Marika néni rendezett.  

Hogyan került közel Sissihez? 

- Meglepő, de ez is a kézművességhez tartozik. 

’98-ban kitanultam egy szalmababa készítési 

technikát. Mikor már jártas voltam a készítés-

ben, Sissi külső jellemzőit kezdtem átvinni a 

babára. A széles szoknya, a buggyos ruhaváll 

és a vékony derék. ’98-ban éppen Sissi halá-

lának 100. évfordulója volt, így az újságokban 

és a tévében sok kép és érdekes információ 

jelent meg róla. Vetítettek is egy róla készült 

film trilógiát. Így ez a három dolog felkeltette az ér-

deklődésemet, és egyre többet olvastam róla. Mivel 

akkoriban internet még nem nagyon volt - mint most -, 

könyveket vásároltam, és azokat olvastam el. 

- Vannak ereklyéi? 

- Igen, vannak. Van például 1868-as újságom, festmé-

nyeim, emlékérméim, amiket Sissi házasságakor adtak 

ki vagy épp a halálakor. 

 

 

- Hogyan készült a Sissi-kiállítás? 

- Az Aba-Novák Kulturális Központban rendeztük. Itt 

volt szobor, 

érmék, íratok, 

Sissi babako-

csija, eredeti 

ruhák és még 

sok érdekes 

tárgy. Ezt a 

kiállítást majd-

nem egy évig 

szerveztem. 

Persze több 

gyűjtő segítsé-

gével oldottam 

meg. A kiállí-

táson a képeket, 

ruhákat úgy 

állítottam ösz-

sze, hogy a 

fiatalkori hal-

vány rózsaszín-

től egészen a feketéig haladjanak az árnyalatok, végül 

a fehér színösszeállítással zártam a kiállítást.  

Nagy Andrea 7.c 
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Lányok oldala  5.  
 

Egy érmekben gazdag hétvége 
 

 
Burka Bettina két nap „termésével” 

 

- Mi történt ezen a hétvégén? 

- Hétfőn kaptam meg a levelet, amelyben az állt, 

hogy az Ügyészek Országos Egyesülete által 

meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére 

várnak. Ennek nagyon örültem, hiszen ez azt 

jelentette, hogy a pályamunkám helyezett lett.  

   Pénteken utaztunk Budapestre, a Főügyész-

ségre. Az épület csodálatos kívül, és belül még 

káprázatosabb. Persze, az eredményhirdetést 

vártam a legizgatottabban. A „Segíts!” című 

rajzommal bronz, a „DR. Paragrafus”-sal arany 

fokozatot értem el.   

   Másnap délután már nem a rajz, hanem a tánc 

járt az eszemben. A Dalma Dance Clubbal a 

szolnoki sportcsarnokban léptünk fel, ahol a 

táncversenyt tartották. Duóban tíz csapat indult, 

elég erős párosok, de sikerült legyőzni őket az 

érdekes akrobatikánkkal és dinamikus mozdula-

tainkkal. Csapatban a „dance” kategóriában el-

ső, „show” kategóriában második helyezést ér-

tünk el. Az utolsó táncot nagyon későn, 22 óra-

kor adtuk elő. A produkciónkon azonban nem 

érződött a fáradtságunk, így ezt a kupát is mi 

hoztuk el. 

   Összesen hat éremmel gazdagodott a gyűjtemé-

nyem. Hatalmas élmény volt ez a pár nap. 

 

 
Színpadon 

 

Reklám 
Csak a szádban olvad, nem a kezedben! 
 

 
 

 
A legédesebb cukormázas csokigolyók! 
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Fiúk oldala  6. 
Találkozás Bosnyák Viktóriával 
(folytatás az első oldalról)  
  A Breaking Dawnból már tudtuk, hogy ért a 

“nyelvünkön”. Nos, bebizonyította, hogy nem csak 

ír, de beszél is a fiatalok nyelvén, méghozzá lendü-

letesen artikulálva, humorosan. 

   Megtudtuk, hogy a komoly fordítói munkák mel-

lett a Könyvmolyképző Kiadó szaktanácsadója is. 

   Ő csalta Magyarországra a híres Csitt Csitt, 

Evernight és Twilight könyveket.  

   Ez a következőképp történik: az Amerikában 

megjelent izgalmas és érdekes könyveket (amelyek 

általában a bloggerek sikerlistájának elején szere-

pelnek) kiválasztja. Ezután idegen nyelven elolvas-

sa, majd lefordítja magyar nyelvre. Végül felkeres 

egy kiadót, ahol bemutatja a fordítást. A kiadó 

munkatársai átnézik, és ha úgy találják, hogy meg-

éri nekik kiadni azt a könyvet, mert sok jövedelmet 

fog hozni, akkor meg is jelentetik.  

   A fordítás és az irodalomszervező tevékenység 

mellett Viki könyvet is ír. Több kisebbeknek szóló 

regény és a nagy sikerre számítható Lovessence, a 

folytatásos vámpírregény is az ő alkotása. Mi, akik 

jelen voltunk a találkozón, bepillantást nyerhettünk 

a könyv kulisszatitkaiba, megírásának történetébe, 

sőt még egy részletet is hallhattunk belőle. 

   Még több izgalmas és érdekes történetet olvas-

hatsz a http//bosnyakviktoria.blog.hu oldalon, és 

beleláthatsz az írónő hétköznapjaiba is, ha elolva-

sod a bejegyzéseit. 

Kormos Kevin 7.c  

Bosnyák Viktória fordításában jelent meg Jean 

Little: Victoria Cope naplója (1993), Holly-Jane 

Rahlens: Vilmos herceg, Maximilian Minsky meg 

én, a 2005-ös könyvfesztivál egyik újdonsága, 

valamint Stephenie Meyer Alkonyat-sorozatának 

negyedik kötete, a Hajnalhasadás.  

Gyermek- és ifjúsági regényei: 

Tündérboszorkány  

Klott Gatya, ne fárassz!  

Analfa visszatér  

 

Vicc: 

- Jean, ugye maga komornyik? 

- Igen, uram. 

- Jegyezze meg, unom már a savanyú képét, és 

keresni fogok egy vidám nyikot.    

  

A pénz hatalma 

Napjainkban az átlagember gondolatai folyamatosan a 

pénz körül forognak: megélhetési gondok, számlák, 

gyerekek taníttatása. Sajnos az élet megteremti a hely-

zeteket, amelyekben a pénz központi kéréssé válik. Ha 

egy diáknak nincs szülői segítsége, nem tudja tanul-

mányait folytatni. Egy vagyonos családból származó 

tanuló, aki amúgy is könnyebben tud bejutni az egye-

temre, főiskolára (költségtérítés), sokkal többet en-

gedhet meg magának, mint egy átlag családból szár-

mazó társa. 

    
Tehát a pénz hatalom. A hatalom pedig illúzió. Hiszen 

a pénzen nem lehet venni egészséget, bár a megóvá-

sához, a gyógyszerek megvásárlásához szükséges. 

Ugyanakkor a gyógyíthatatlan betegségektől nem 

lehet pénzzel megszabadulni. Szerelmet, barátságot 

szintén nem vásárolhatunk. Tehát az élet egy részét 

nem lehet pénzben kifejezni.    

   Szerintem az igazi hatalom a tudásban és az önis-

mertben rejlik, ezek révén lehet ugyanis pénzhez jutni.     

   Igazán gazdag az, aki nem csak fejben, de lélekben 

is gazdag, és nem csak a bankszámláját gyarapítja.  
Rónyai Gergő 7.c 

 

-Ki az abszolút hülye? 

- Aki bemegy egy régi-

ségkereskedésbe, és 

megkérdezi, hogy van-e 

valami újdonság. 

 

- Mi az abszolút 

pletyka? 

- Amikor a néma el-

mondja a süketnek, 

hogy a vak látta a bénát 

szaladni. 

- Milyen az abszolút 

vékonytalpú cipő? 

- Amiben ha rálépsz egy 

pénzérmére, meg tudod 

mondani, hogy fej vagy 

írás! 

- Mi az abszolút 

semmi? 

- Lap nélküli, lábatlan 

asztalon lévő hámozott 

lufi, amit penge nélküli, 

nyeletlen bicskával 

durrantottunk ki. 
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Magánszféra   7. 
Az álmok valóra válnak 

  
Sokan ismerjük János vitéz történetét, de a Szig-

ligeti Színház 2010-2011-es előadásában is meg-

tekinthető a mű daljáték változata. Akik már 

látták ezt a darabot, azoknak biztosan rémlik, 

hogy Jancsi belépőjénél egy kiskutya is színpad-

ra lép. De azt szerintem senki sem gondolta, 

hogy a kiskutya a Fiumei Úti Általános Iskolába 

járó Mommertz Fanny kiskutyája.  

  Elég furcsa története van annak, hogyan is lett 

Lolából, ha színházi ember nem is, de színházi 

kutya. Később pedig Fanny álma is teljesült: 

szerepelhetett egy darabban. 

 - Hogyan került a pulikutyád a színházba? 

- Anyukám sétáltatta az utcán Lolát.  Hirtelen ott 

termett egy biciklis férfi, aki megkérdezte, hogy 

ez pulikutya-e. Mondta anyukám, hogy puli. Erre 

a férfi közölte, hogy ő a Szigligeti Színház kellé-

kese, és a János Vitéz című darabhoz keres puli-

kutyát. Anya igent mondott, és bementünk az 

első próbára.  

 
Kicsit meg voltam szeppenve, mert izgultam, 

hogy vajon sikerül-e Lolának, mert nagyon sze-

rettem volna, hogy bekerüljön a darabba. A pró-

ba egész jól sikerült. Szívesen lennék Lola he-

lyében, persze, ha nem kutyát kéne játszanom. 

- Nem voltál egy kicsit irigy rá? 

- De igen, az voltam. Már kicsi korom óta fon-

tolgatom a színészetet, és 10 évesen egyértelmű-

vé vált számomra, hogy ha felteszik a "Mi leszel, 

ha nagy leszel?" kérdést, akkor a válasz színész-

nő lesz.  

Aztán folyamatosan vittük próbálni a kutyuso-

mat, és kiderült számunkra, hogy nagyon kedve-

sek az ottani emberek. Lolát főként mindenki 

szerette, de hát ki tud ellenállni egy kis bolyhos 

puli kutyusnak!  

   A darabot azóta már sokszor játszották, és 

mindig nagy tapsot kap Lola.  Nagyon büszkék 

vagyunk rá, mert szerintünk is nagyon ügyes és 

aranyos a színpadon. 

- Te hogyan kerültél a színházba?           

- Egyszer megtudtuk, hogy szükség volna né-

hány gyerekszereplőre A tanítónő című darab-

hoz. Így kerültem színpadra. 

 
 

- Miért és mióta érdekel a színház? 

- Mindig is vonzott! Anyukám színművészeti 

egyetemre járt, dramaturg szakon végzett. Már 

ötévesen színházba hordott, és már akkor eldön-

töttem, hogy színész leszek. Nagyon örülök en-

nek a szereplésnek. 

- Jóban vagy a színésztársaiddal? 

- Azért tisztázzuk, hogy én nem vagyok színész, 

csak egy gyerekszereplő. Ahogy a táncosok és az 

énekkar tagjai sem színészek. Mi, gyerekszerep-

lők többet vagyunk együtt. Van közöttünk olyan, 

aki már többször szerepelt különböző darabok-

ban, és egy kicsit nagyobb az önbizalma a szük-

ségesnél. 

- Hogyan készítenek fel benneteket a szereplés-

re? 

- Befonják a hajunkat, felvesszük a jelmezünket: 

falusi ruhát, csizmát. 

- Hogyan készülsz arra, hogy színész legyél? 

- Énekkaros vagyok, képezem a hangomat. Fi-

gyelek a tiszta beszédre. Minden tanévben felké-

szülök a versmondó versenyre és a „Szép ma-

gyar beszéd versenyre”. Idén megyei 3. helye-

zést értem el. Szeretek fogalmazni, újságíró 

szakkörös vagyok. Remélem, hogy jó sok szín-

darabban szerepelhetek, és egyszer majd én le-

szek a főszereplő.  

Dékány Gréta 7.c
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Magánszféra   8. 
Királyi vendégeink:  
Csernóczki Dóra és Kovács Tamás 

Az idei farsang bálkirálya és bálkirálynője moso-

lyogva ült előttünk, már korona nélkül. Dóri 

szerint jó érzés volt, hogy a farsangon megvá-

lasztották őket. Tominak kissé kellemetlen is 

volt ez az érzés, de azt nem árulta el, hogy miért. 

(Azért mi sejtettük.) 

- Előny-e, ha valaki szép? 

- Igen, mert a legtöbb ember az első benyomás 

alapján dönt, de szerintem nem a külső alapján 

kell szeretni valakit – felelte Dóri. 

- Dóri, mit érez az ember olyankor, ha már nem 

jár együtt valakivel, akivel sokáig együtt volt? 

Meggyűlöli a másikat? 

- Nem válik a szeretet gyűlöletté, még közöm-

bösséggé sem. Inkább barátsággá, hiszen meg-

ismerték egymást annyira, hogy bízhatnak egy-

másban, ha már nem is járnak együtt. 

- Eláruljátok, hogy ti kire szavaztatok? 

- Én Tomira - mondja mosolyogva Dóri. 

- Én senkire – feleli Tomi. 

- Dóri, milyen egy igazi bálkirály? Mivel tudja 

kiérdemelni a lányok szavazatait? 

- Rendes, kedves, jó fej. Fontos, hogy jól érez-

zük magunkat vele. 

- Tomi, neked milyen az ideális lány?  

- Akire mindenben lehet számítani. Akivel sokat 

lehetek együtt, hétvégén együtt mehetünk szóra-

kozni. Akivel kölcsönösen szeretjük egymást.  

- Voltatok már féltékenyek? Milyen érzés ez? 

 

 

 

 

- Nem jó. Nagyon rossz, ha félünk, 

hogy elveszítjük, akit szeretünk. Ha 

félni kell attól, hogy megbántanak… 

olyan dolog történik, amit nem szeret-

nénk…- mondja Dóri. 

- A teljes bizalom kell a kapcsolatban, 

hogy ne legyen féltékeny az ember – 

teszi hozzá Tomi. 

- Most jártok valakivel? 

- Én nem - mondja Tomi. 

- Én sem – mondja Dóri. 

- Mikor érzi úgy az ember, hogy abba 

kell hagyni egy kapcsolatot? 

- Ha már nem olyan, mint az elején, 

ha túl sok a vita, a veszekedés…- 

mondja Dóri. 

- Mit szóltál volna, ha valaki mást 

választanak melléd? – kérdeztük Dóri-

tól. 

- Nem örültem volna, így volt ez jó. 

 

 

 

 

Névjegy: Csernóczki Dóra 
Kedvenc étel: brassói 

Ital: tea 

Film: Twilight 

Zenész: Rihanna 

Sorozat: Barátok közt 

Tanár: Niki néni 

Középiskola: Tiszaparti 

Szín: pink, fehér, fekete 
 

Névjegy: Kovács Tamás 
Étel: pizza 

Ital: szőlőlé, Apenta 

Szín: fehér 

Film: Dr. House 

Továbbtanulás: Közgé 

Kedvenc tantárgy: biológia 

Tanár: dr. Jakabné Illés Nikoletta és 

Vágó Anita 

Kedvenc sport: biciklizés 
 

 

- Kovács Gréta, Veress Kamilla, Belic Diana, 

Szecsei Georgina 5.a
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Magánszféra   9. 
A királynő udvarhölgye: Kamilla 
 

 
 

A farsangon két ötödikest választottak udvarhöl-

gyeknek: Durni Nikolett 5.c-s és Veress Kamilla 

5.a-s lányokat. Megkérdeztem Kamillát, mit 

érzett, amikor kiderült, hogy őrá esett a legtöbb 

szavazat. 

- Jó volt, de egy kicsit sejtettem is, mert tudtam, 

hogy az 5.a-s fiúk összebeszéltek, hogy rám sza-

vaznak. Ez jólesett.  

- Mit szóltak otthon? 

- Apukám és anyukám is örült. Anya azt mondta: 

„Úristen, ha most udvarhölgy vagy, nyolcadik-

ban már bálkirálynő leszel!” 

- Aki szép, az mindig jó? 

- Nem biztos! Akit elkényeztetnek, és tudja is 

magáról, hogy szép, könnyen beképzelt lesz. Az 

ilyennel pedig nem jó együtt lenni. Folyton nya-

valyog, másokat semmibe vesz. De a legidegesí-

tőbb, ha elmondok neki egy bizalmas dolgot, és 

azt továbbadja másnak.  

- Lehet egy előnytelen külsejű embert kedvelni? 

- Persze! A belső tulajdonságok sokkal fontosab-

bak. Azokat szeretem, akik kedvesek és beillesz-

kednek a közösségbe.  

- Mi volt mostanában a legnagyobb örömöd? 

- Valentin napra gyönyörű ajándékot kaptam a 

szerelmemtől. 

- Legnagyobb bánatod? 

- Most tudtam meg, hogy hatodikban Phillip már 

nem jár az osztályunkba, mert visszaköltöznek 

Németországba. 

- Melyik a kedvenc tantárgyad? 

- A biosz és a rajz. 

- Miért? 

- Niki néni olyan jól elmagyarázza, hogy alig kell 

tanulni. Rajzolni pedig nagyon szeretek. 

- Kedvenc tanáraid? 

- Niki néni és Anita néni. 

- Mi szeretnél lenni?  

- Kert- és lakberendező.  

- Három kívánságod?  

- Mindig ötösöket kapjak, legyen egészséges a 

család, Phillip pedig maradjon Magyarorszá-

gon! 
Kovács Gréta 5.a 

 

 

 

Beszélgetés a szerelemről  

 
 
Körkérdést tettünk fel az újságíró szakkörös 

ötödikes és hatodikos lányoknak: 

- Hogyan magyaráznád meg annak, aki még nem 

volt szerelmes, hogy milyen érzés az, ha szerel-

mes vagy?  

 

 

- Valakit jó fejnek tartasz, és egy idő után kez-

ded többnek tekinteni.  

- Ha odajön, elkezdek nagyon nevetni – zavarba 

jövök. 

- Szomorú vagyok, ha észreveszem, hogy más 

tetszik neki. 

- Mikor a közelemben van, bizsereg a gyomrom, 

kipirulok. 

- Hogyan hozod a tudomására, hogy tetszik ne-

ked? 

- Volt már, hogy megkértem az egyik barátnő-

met, mondja meg neki. 

- Megkértem valakit, kérdezze meg, hogy tet-

szem-e neki, és ha azt felelte, hogy „igen”, meg-

kérdeztem tőle, hogy igaz-e. 

Csapatunk egyik fiú tagja azt állította, hogy ő 

még nem volt szerelmes. A „miért?” –re azt 

felelte: 

- Lehet, hogy azért, mert még nincs itt az ideje, 

még ráér. Még nagyon fiatal vagyok.  

Erre az egyik lány: 

- Ehhez nem lehetünk túl fiatalok. Én már óvo-

dás koromban szerelmes voltam! 

 

 

Neked mi a véleményed? Szólj hozzá a kérdés-

hez!
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Magánszféra  10. 
Lehet őszinte barátság fiú és 
lány között?  
 

 
 

 Nagyon megoszlanak a vélemények a fiú és 

lány közötti barátságról. Általában mindenki 

saját tapasztalatából indul ki.  Ezért megpróbál-

tunk több álláspontot megfigyelni és értékelni.  

Megkérdeztünk lányokat is és fiúkat is.     

    

   A legtöbb fiú gondolkozás nélkül rávágta: 

„Jóóóhogy!”   

    De ha jobban belegondolunk... hány szerelem 

kezdődött barátsággal, ismerkedéssel?! Vagy 

hány barátságban fordul elő, hogy az egyik fél 

iszonyatosan beleszeret a másikba? Ezek szinte 

mindennapos dolgok...  

 

    Na de nézzük ...Ti hogy gondoljátok? Lehet-

séges feltételek nélküli tiszta barátság fiú és lány 

között? Vagy mindig többet érez valamelyik fél? 

Szerelemből→ barátság?  Barátságból → szere-

lem?    

 

Csajok véleményei:  

- Szerintem igen, de van, amikor átalakul szere-

lemmé, és van, mikor nem.   

- Szerintem ez természetes! Például egyik régi 

szerelmemmel mi sok-sok év után most a leg-

jobb barátok vagyunk.  

- Hát... Általában csak úgy szokott a barátság 

barátság maradni, ha az egyik félnek van kapcso-

lata...De sajnos sokszor még úgy sem.  

- Igenis létezhet, de az nagyon ritka, és vigyázni 

kell rá… Nekem pl. egyik fiú haverommal olyan, 

mintha tesók lennénk, és mindent megbeszélünk, 

kiállunk egymásért… Ja meg talán azért is sze-

retjük egymást, mert mindkettőnknek nagy szája 

van, és úgy általában hasonlítunk egymásra.  

 - A barátság gyönyörű dolog, és ha ebből egy 

szép szerelem lesz, talán az még szebb. De ha 

egyszer elmúlik minden, azzal egy barátságot is 

és egy szerelmet is elveszítünk... 

  

Fiúk véleményei:  
- Nanáá, hogy van. Nem kell ahhoz szerelmi 

köteléknek lenni két ember között!    

- Természetes, hogy igen.   

- Persze, sok az olyan aranyos lány, akit ismerek, 

de csak haverként tudok rá nézni.  

- Ritka.... 

- Nekem ha tetszik egy csaj, akkor először a 

Barátot látom benne, és később a Szerelmet.  

- Nincs... Az egyik fél mindig többet szeretne …   

 

Köszönjük a történeteket és véleményeket! 

 

 
 

Kelemen Kinga 7.c 

 

Szívtől szívnek 
 

Azt hiszed, hogy élsz, 
és soha se félsz. 

Hát lásd be végre: 
az élet szépe 

te vagy, bizony, 
én harcosom! 

Fiatal vagy, 
te kis kamasz. 
Szőke hajad 

a Napnak adtad. 
Csillogó szemed 
az égbe veszett. 
Gyémánt szíved 
a tengeré lett. 

Én ölembe teheted 
a gyönyörű fejedet, 

mert te vagy az egyetlen, 
kibe beleszerettem. 

Kovács Mercédesz 6.a
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Segítünk  11. 
Hogyan vágódjunk be a tanároknál? 
- Néhány könnyű lecke kezdőknek -  

 

Először is: válaszd ki a legmegfelelőbb tanárt, 

akinél érdemes bevágódni, mert ha olyannál 

akarsz, aki fütyül rád, visszafelé is elsülhet.  

 Aztán néhány alapvető dolgot változtass 

meg: ne szidd a tanárt, (az ő vagy más tanár je-

lenlétében), a facebookról szedd le az őt becs-

mérlő vagy kifigurázó bejegyzéseket, képeket.  

 Ha mindezt megtetted, próbáld meg 

visszafogni magad órán. Ritkán szólj közbe, és 

ha látod, hogy ki van bukva (jelek: erősen vörö-

södik a feje, és már hozzád vágott néhány krétát 

vagy a szivacsot), akkor jobb, ha elhallgatsz! 

 Az se árt, ha néha feldobod a praclidat a 

magasba, csak hogy lássa: figyelsz. (Ezt a bo-

nyolult műveletet, amelytől másnapra izomlázad 

is lehet, ha nem vigyázol, elég ötször megejteni 

egy órán, ne ijedj meg!) 

 Óra végén (az álmodozásból fölébredve) 

angyali mosolyoddal, amit tegnap a tükör előtt 

begyakoroltál, odavonszolod magad a tanári 

asztalhoz, és kérdezel valamit a tananyagból, 

vagy éppen felajánlod, hogy segítesz neki ebben 

vagy abban. Amikor aggódva elkezdi tapogatni a 

fejed, hogy jól vagy-e, vagy éppen leküld a gaz-

daságiba, hogy mérjék meg a lázadat, akkor 

gyorsan ledarálod neki a szöveget, hogy nincsen 

semmi bajod, csak megpróbálsz javítani az eddi-

gi életviteleden, és jól tanulni, hiszen ezzel fogod 

sokra vinni. (A pontos szövegért lehet jelentkez-

ni nálam.)  

 Továbbá: ha találkozol a kiválasztott 

tanárral a folyosón, próbáld meg elviselni a par-

fümjét\kölnijét, és odacammogni hozzá köszön-

ni. (Ezt az utcán vagy boltban is érdemes lebo-

nyolítani.)  

 Egy másik fontos dolog: Ha látod, hogy 

a kiválasztott pedagógus a folyosón cipel egy 

nagy rakás füzetet (amiben bizonyára benne van 

a tiéd is), akkor nem kiröhögni kell, hanem oda-

mész, és egy széles mosolyt rávillantva megkér-

dezed, hogy segíthetsz-e. Valószínűleg azt fogja 

felelni, hogy köszöni, nem, de ha mégis a kezed-

be nyom egy rakás lapot, naplót meg mindent, 

boldogítson a tudat, hogy amikor legközelebb 

felelsz nála, az a nagyon erős hármas ötösnek 

fog tűnni a szemében! 

 

 
  

Egyébként az ilyen megterhelő cipekedések al-

kalmával esetleg lehetőség nyílik véletlenül 

zsebre vágni azt a tuti karó dogádat, amit előző-

leg egy nagy műsor keretében raktál le az aszta-

lára a szeme láttára.  

 FONTOS!!!: Ezt a műveletet NEM sza-

bad olyan dogával eljátszani, amit a tanárod nem 

látott, amikor beadtad, mert úgy vágja be az 

egyest, hogy meg se kérdez! 

 Továbbá nem mellékes néhány jó jegy 

beszerzése sem az adott tantárgyból. (Ehhez 

ajánlom: Puskázási kézikönyv.) Sőt! Ha néha 

elolvasol egy-két könyvet az adott témához, 

vagy éppen jelentkezel egy versenyre, beloptad 

magad a szívébe!  

 Nem akarlak megijeszteni, de ha ezeket 

elvégzed, még az is lehet, hogy megszereted a 

tantárgyat! (lásd: én és a fizika) 

 Ha a kiszemelt áldozatnak névnapja 

vagy szülinapja van (amit könnyen megtudhatsz 

a facebookról), és felköszöntöd, akkor te vagy a 

Kiskedvenc. (És az legalább egy jegyet emel a 

biziben!) 

Sok szerencsét mindenkinek! 
- Válik Zsanna tanácsadó - 

 

Nyelvtanórán 
- Móricka, ragozd el a menni igét! 

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

- Egy kicsit gyorsabban! 

- Én futok, te futsz, ő fut... 
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Programajánló  12. 
Én és a kisöcsém 

A Szigligeti Színház január 4-én mutatta be 

Szilágyi László és Eisemann Mihály operettjét, 

az Én és a kisöcsémet Molnár László rendezésé-

ben, aki nemcsak nagyszerű színész, de rendező-

ként is sikeresen helyt áll. Aki szeretne egy kicsit 

kikapcsolódni, szórakozni, annak ajánlom ezt a 

kiváló darabot. Nemcsak a pompás dalok és tán-

cok miatt, hanem a humora és a remek színészi 

játék miatt is. Nekem a díszlet és a jelmezek is 

nagyon tetszettek.  

 

 
 

De miről is szólhat vajon ez a nagysikerű da-

rab? Természetesen a szerelemről. De ez azért 

nem egy szokványos nyálas sztori, nem! Ennél 

sokkal többről van szó! A darabban szerepel két 

furcsa pasas, azaz Dr. Vas és Dr. Sas, a két de-

tektív (Horváth Gábor és Zelei Gábor), a történet 

pedig hol Pesten, hol Velencében játszódik. Egy 

tápszergyáros család körül bonyolódnak a cse-

lekmény szálai.  

Muszáj lesz egy kis ízelítőt adnom a dalcí-

mekből. Az én személyes kedvenceim: Indul az 

autóbuszom, Zabakol, Csak egy cseppet ittam, A 

két detektív dala, és persze az Én és a kisöcsém. 

Nehéz volt választani a dalok közül, mert min-

degyikben van valami, ami nagy hatással van 

rám.  

Hogy is fér össze két detektív, egy 

tápszergyáros család és az, amit az Én és a kis-

öcsém című dalban énekelnek: „Fütyülünk a 

nőkre az idén.”? Meglátjátok, ha beültök a Szig-

ligeti Színház nézőterére, amikor ezt a darabot 

játsszák. Ha nincs bérletetek, sebaj, irány a jegy-

iroda, ahol szinte biztos, hogy legalább a pótszé-

kekre van jegy! 

Jó szórakozást kívánok mindenkinek a darab-

hoz! 

   Mommertz Fanny 6.a 

Lenni vagy nem lenni 
 „Ez egy hatalmas film. A sok humor mellett 

jól mutatja be a második világháborús len-

gyel színház életét. Nagyon tetszett a film! 

Többször megnéztem, Mel Brooks egyik 

megunhatatlan, élvezetes vígjátéka!” – ilyen 

kommenteket olvashattok a filmmel kapcso-

latban.  
 

   Mel Brooks komédiája a magyar származású 

Lubitsch Ernő 1942-es forgatókönyve alapján 

készült. 

   A történet röviden: Frederick és Anna Bronski 

Lengyelországban világhírű színész házaspár. 

Varsói színházukban 1939-ben estéről estére 

megcsodálhatja a közönség a Hitler-paródiát 

vagy éppen Frederick Bronski átéléssel és fatális 

tehetségtelenséggel előadott Hamlet-monológját. 

A monológ alatt minden egyes előadás alkalmá-

val feláll egy fess katonatiszt a nézőtér közepén, 

elhagyja a termet, és Anna Bronski öltözőjébe 

siet, hogy szerelmet valljon a színésznőnek.  

 
 

A II. világháború kitörése és Varsó náci meg-

szállása azonban mindent fenekestől felforgat. 

Bronskiéknak meg kell menteniük a színházukat 

és a társulatuk tagjait (meg a katonatisztet).  

Minden színészi tehetségüket (tehetségtelensé-

güket) bevetik.  

Frederick Bronskinak alkalma nyílik eljátszani 

néhány fontos személyt, mint Erhart ezredes, 

Sileczky professzor és maga a Führer. A színészi 

tehetségének köszönhetően majdnem sikerül 

átverni a nácikat a Gestapo főhadiszállásán...  

  

Ha nem hiszel nekem, nézz meg a You Tube-on 

néhány jó részletet, és biztosan kedvet kapsz a 

filmhez! 

    Válik Zsanna  
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Játék – olvasóinknak                                                             13. 
 

Regényekről – keresztrejtvényben 
Biztosan sokan szeretik Szabó Magda Abigél című regényét. Mai keresztrejtvényünk helyes 

megfejtéséhez érdemes újra kézbe venni a könyvet. 

 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

 
Ki kicsoda? 

1. Gina franciakisasszonya volt 12 évig 

2. A Matula öregdiákja 

3. Azért érkezik Árkodra, hogy megszöktesse Ginát 

4. …Anikó, Gina osztálytársa, aki bikkfanyelvű. Friedrich August Quenstedtet kapta férjül az év ele-

jén 

5. Gina nagynénje 

6. Egy régi „csodatévő” kőszobor a Matula kertjében 

7. A Matula igazgatója 

8. Gina apja (ranggal) 

9. Testneveléstanár a Matulában 

10. A rivális iskola, a Kokas Pál igazgatója 

11. Diakonissza, Gina prefektája 

12. …Piroska. Ginával ők ketten a „legárvábbak” a Matulában 

13. Gina osztálytársa, aki a nagy Graduálét kapta férjül az év elején 

14. Gina osztályfőnöke 

15. Gina barátnője, ösztöndíjas a Matulában. Ő a „főkolompos” az 5. osztályban 

 

15 + 1 Ki ő? Milyen kapcsolatban áll Ginával, honnan ismeri? 

 
A megfejtéseket a Napi Kis Herceg szerkesztőségébe, a Fiumei Úti Általános Iskola 47-es tantermébe 

várjuk!  

Kattintsatok a cicára az iskola honlapján! Izgalmas regényeket ajánlunk ott nektek, amelyekhez kér-

déssorokat is kidolgoztunk. Hamarosan új regények és új feladatok várnak rátok!  

Válik Zsanna 7.c 
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Védd a természetet!  14. 
OBI hód-óra 
 

A mi osztályunkat, a 6.a-t az a megtiszteltetés 

érte, hogy részt vehetett az OBI hód-óráján. 

 
12. születésnapját ünnepli az egyedülálló kez-

deményezés. A hód-óra a hódok visszatelepítési 

programjának egy rész, melyet a    

   és az közösen 

támogat. 

Nagyon érdekes volt, ahogy bemutatták a hó-

dokat. Rengeteg információt kaptam róluk, ami-

ket eddig még nem tudtam. 

 

Az órákon szerzett ismeretek alapján a részt-

vevők hódtotót tölthetnek ki. A helyes vála-

szokat visszaküldő iskolák között sorsolás útján 

dől el, hogy melyik iskola tanulói látogathatnak 

el egy közeli állatkertbe, vadasparkba vagy nem-

zeti parkba. 

Egy kis bemutató erről az állatról  

 

A hód legfőbb jellegzetessége hatalmas fák ki-

döntésére is alkalmas narancssárga metszőfoga. 

Éjszakai állat, így ritkán kerül szem elé, jelenlé-

téről főleg nyomai árulkodnak. 

  

A hód a környezetét kisebb-nagyobb gátak építé-

sével tudatosan alakítja, hogy a megemelt víz-

szint révén a ragadozók előtt észrevétlen marad-

jon. A nagyszabású gátépítés nem annyira az 

eurázsiai hódra, mint inkább Amerikában élő 

rokonára, a kanadai hódra jellemző. A "mi hó-

dunk" általában a magas partfalba ás üregeket, 

azokat használja lakhelyül. A kotorék vagy hód-

vár bejárata a víz alatt nyílik. A nőstény nyár 

elején egy, esetleg két kölyköt hoz a világra. A 

fiatalok két évig eredeti családjukkal maradnak. 

Ha elég kíváncsiak vagytok a hódra, utána tud-

tok nézni a: http://wwf.hu/    -n.   

                                                                 
Bárány Krisztián 6. a 

 

 
 

Fejtörő 
Harry, Ron és Hermione bájitaltan órán találtak 

két különleges palackot az egyik szekrényben. 

Az egyik olyan varázsitalt tartalmazott, amelyből 

ha iszik valaki, utána mindig igazat mond; a 

másik viszont éppen ellenkezőleg: ha valaki 

iszik belőle, mindig hazudni fog.  

    Mindhárman ittak valamelyik szerből (min-

denki pontosan egyből); ám valamelyikük vélet-

lenül elejtette és összetörte az egyik palackot. 

Piton tanár úr meghallotta a csörömpölést, és 

nyomban hozzájuk sietett. Azonnal rájött, hogy 

az épen maradt palackból ivott valaki (esetleg 

többen is), mert hiányzott belőle, és valószínű-

nek tartotta, hogy a másik varázsitalba is bele-

kortyolt valaki, mielőtt még összetört volna az 

üveg.  

- Ki törte el a palackot? - kérdezte Piton. 

- Harry volt az - válaszolta Hermione. 

- Ron tette - mondta Harry. 

- Ron! Mindhárman ugyanabból a varázsitalból 

ittatok? - kérdezte Piton. 

- Igen. 

Piton elgondolkozott, majd ezt mondta: 

- Még nem tudom, hogy ki törte el az üvegcsét, 

de azt már tudom, hogy Te nem lehettél az - 

mutatott az egyik diákra, majd megkérdezte a 

másik kettő közül az egyiket: 

- Ti ketten ugyanabból a palackból ittatok? 

A megszólított igennel válaszolt, mire Piton már 

tudta, hogy ki volt a tettes.  

Ki volt az? 

Mészáros Édua 6.a 

http://wwf.hu/
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Olvasmányélmények                                                             15. 

 

 

Egy különleges iskola, a Roxfort 
 

Bizonyára hallottál már Harry Potterről és 

különös iskolájáról, a Roxfortról. 

Hogy miért is különös? 

    Talán egyből a Roxfortba való eljutással 

kellene kezdeni. A varázslóknak a King’s 

Cross-ról („mugli” pályaudvar Nagy-

Britanniában) kell indulniuk. Hát jól van, 

még én is el tudok menni egy pályaudvarra, 

egy varázslónak ebben mi okozhat gondot? 

Hát történetesen az, hogy a 9 és háromne-

gyedik vágányra kell eljutniuk, ami csak úgy 

közelíthető meg, hogy át kell olvadni egy 

oszlopon a 9 és a 10-ik vágány között.  

 
    Ezután a diákok vonaton mennek el a 

meglehetősen elrejtett varázslófaluba, 

Roxmortsba. Innen csónakokban vagy fiáke-

rekben indulnak tovább. Mit gondolsz, kik 

utaznak kényelmesebben?  Hát persze, hogy 

a felsőbbévesek!  

    Nehogy azt hidd, hogy a Roxfort vala-

micskét is hasonlít a mi sulinkhoz! Egy gyö-

nyörű kastély, négy tornyában a hálótermek, 

ahová mozgó lépcsőkön lehet feljutni. Persze 

nem olyanokon, mint a Plázában! Képzeld 

el, hogy a varázslótanonc elindul aludni, és 

egyszer csak elfordul alatta a lépcső, és egy 

tanteremben köt ki. Rémálom! 

 A Roxfort ennél nagyobb veszélyeket 

is rejt. A birtokon található a Tiltott Renge-

teg, amely szörnyűbbnél szörnyűbb szörnye-

ket rejt. Jaj, annak, aki arra téved! 

    Harry-ék nem nyelvtant, fizikát és mate-

matikát tanulnak. Legendás lények gondozá-

sát (egész jó), átváltoztatástant (tűrhető), 

mágiatörténelmet (uncsi), bájitaltant (rémes, 

a tanárával együtt) és testnevelést. Ja, olyan 

nincs!  

    Csak a legjobbak űzhetik a varázslók 

sportját, a kviddicset. A felületes szemlélő-

nek úgy tűnik, hogy a játékosok össze-vissza 

száguldoznak repülő seprűkön, lebegő lab-

dák után. Ennek ellenére egy nagyon össze-

tett és izgalmas sport, rengeteg labdával és 

szabállyal. 

    Na és a menza? Bizonyára láttad a fil-

mekben, ahogy több 

száz gyerek tányér-

ján egyszerre jelen-

nek meg az ínycsik-

landó ételek. Hogy 

lehet ez?  Nos, a 

Roxfort rengeteg 

házimanót dolgoz-

tat, akiknek zöld a 

színük, hatalmas a 

fülük, és minden vágyuk az, hogy szolgál-

hassák a „gazdájukat”. Tökéletes alkalma-

zottak! 

    Te hova járnál szívesebben? A kicsit 

„uncsi”, kiszámítható Fiumeibe, vagy a ve-

szélyekkel teli, de állandóan kalandokat ígé-

rő Roxfortba? 

 

Szabó Zsombor 5/b  

 

 

Abszolút  használhatatlan találmányok: 

1. Fekete szövegkiemelő 

2. Sötétben látható napszemüveg 

3. Vízálló szivacs 

4. Tűzálló cigaretta 

5. Akkumulátorral működő akkutöltő 

6. Biztonsági öv motorosoknak 

7. Videókazetta a videó összeszereléséről 

8. Csendes ébresztőóra 

 

- Ki az abszolút úszóbajnok? 

- Aki képes hosszában átúszni a befagyott 

Dunát. 
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Sport                                                                                      16.  

 

A Fiumei búvárúszó bajnoka  
Nemrégiben rendezték meg Kecskeméten a bú-

várúszó diákolimpiát, ahol Dékány Gréta ki-

emelkedő eredményeket ért el, és egyéni rekord-

jait is megdöntötte. Gréta (a képen a legalacso-

nyabb versenyző) három éve kezdte ezt a spor-

tot. Alig két éve versenyez, és most két számban 

is maga mögé utasította az egész mezőnyt, másik 

két számban pedig pár másodperccel maradt le 

az első, illetve második helyről.  

 

 
 

Gréta minden délután jár edzésre a Tiszaligetbe, 

ráadásul Szajolban lakik, így nagyon szoros a 

napirendje. Bár a matek nem a kedvence, de jó 

tanuló,  nevezték a Jó tanuló, jó sportoló díjra.  

- Milyen sport a búvárúszás?  

- Kemény sport. Nem olimpiai szám, ezért akad-

nak, akik lebecsülik. Költséges is, mert a felsze-

relés, a kis- és nagyuszony nem olcsó. A szabá-

lyok szigorúak, gépi időmérés van, és 15 méte-

renként bíró, stílusbíró figyeli a versenyzőket. A 

lányoknál különösen jó a mezőny, ezért folya-

matosan dőlnek meg a rekordok.  

- Marad a sport és a tanulás mellett még valamire 

időd? 

- Igen. Újságíró szakkörös vagyok, és a LADIK 

verseny feladatain is sokat dolgozom. Egyik 

kedvenc tantárgyam a történelem. Az ötfordulós 

TITOK versenyen is részt veszek. Ehhez sokat 

kell keresgélni az interneten. Elég pörgős va-

gyok, nem szeretek kimaradni semmilyen osz-

tályt érintő dologból.  

- Sok sikert, Gréti! 

 
Névjegy: Dékány Gréta 

Könyv: Lois Lowry: Számláld meg a Csillagokat 

Film: Dr.Csont, Barátok közt 

Étel: bolognai spagetti 

Időtöltés: edzés, edzés, tanulás, olvasás 

Szín: lila,fehér 

Tantárgy: töri, kémia 

Válik Zsanna 7.c 
 

Miért vízjel a vízjel? 
A papírgyártás folyamán a pép alapú papírra kerülő 

mintát nevezik vízjelnek, melyet gyári jelzésre, illetve 

a papír azonosítására használnak. A vízjel olyan bor-

dázat, amely papírok, postabélyegek és bankjegyek, 

értékpapírok utánzás, hamisítás elleni védelmének az 

egyik fontos eszköze. Ha a papírlapot világosság felé 

tartjuk, szabad szemmel láthatóvá válik a vízjel, 

amely sem a nyomtatást, sem az írást nem zavarja.   

   Már a 13. század óta használják a papíranyagba pép 

állapotában sajtolással bevitt ábrákat. Eredetileg mes-

terjel volt. Egyes államokban márkajelzésként tették 

kötelezővé a használatát. Ma gyári vízjelnek nevez-

zük.  

 
   Az elnevezést a német Wasserzeichen szó szabad 

fordítása. Angolul is a víz és a jel szavak összetételé-

ből áll a watermark kifejezés. Egy angol etimológiai 

szótár szerint a víz hullámzására emlékeztető mintá-

zat adhatta az ötletet az elnevezésnek. 

    Előbb-utóbb minden fotós eljut addig, hogy elké-

szült képeit valamilyen formában publikálja az Inter-

neten. Vagy egy képbíráló oldalra küldi be, vagy ami 

még jobb, saját weboldalán mutatja be a gyűjtemé-

nyét. Ilyen esetben elkerülhetetlen a kérdés; hogyan 

védjük meg képeinket az illetéktelen felhasználástól. 

Napjainkban az elektronikus képek megjelölését is 

vízjelnek nevezzük.  

   Szeretnéd megtanulni, hogyan jelöld meg saját 

alkotásaidat? Segítséget kapsz a 

http://www.photoshopsuli.hu/blog/photoshop-vizjel  

honlapon!     
Járj nyitott szemmel! 

Kinek a szolnoki alkotását látod a képen? Mi a szobor 

címe? Hol áll?                               
 

Dékány Gréta 7. c 

 

http://www.photoshopsuli.hu/blog/photoshop-vizjel
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Okos diákok oldala  17. 

 

Mik azok a sárkányok?  

A cím hallatán sok minden eszünkbe juthat, de 

alapvetően repülő, tűzokádó, képzeletbeli lé-

nyekről van szó.  

    Eredetét a középkorban kell keresnünk, ekkor 

kezdhettek hinni a sárkányokban, ekkor találhat-

ták ki az ősemlős és dinoszaurusz maradványok 

megmagyarázására. Egy korabeli tudós még 

állatrendszerező könyvébe is belefoglalta az 

akkor létezőnek vélt állatot.      

    Mesékből is ismerős lehet a királylányt őrző 

szörny alakja, amit pikkelyesnek, nagynak, utá-

latosnak és gonosznak ábrázolnak. 

    A mitológiában is fellelhető ez a faj. Míg a 

kínaiaknál jóknak, Európában rosszaknak te-

kintették őket. Nálunk a honfoglalás idején törzsi 

tisztséget jelölt, aminek több feje lelkeket szim-

bolizált. Csak később kezdtük őket bestiáknak 

képzelni. 

    Persze ma már tudjuk, hogy sárkányok nem 

léteznek. Sárkánynak például a különböző anya-

gokból készült reptethető játékot, vagy a vadon-

ban élő őshüllőket nevezzük. 

     Hogy éltek-e valaha sárkányok a Földön, azt 

nem tudhatjuk, de az biztos, hogy még sok ideig 

fenn fognak maradni ez a lények az emberek 

képzeletében. 

Réz Gabriella 6.a 

A montázst Abonyi Tekla 5.b készítette. 

A dinoszauruszok 
A dinoszauruszok a hüllők egy csoportja. Válto-

zatos méretű szárazföldi állatok voltak, 
amelyek 165 millió évig uralták a Földet. 230 

millió éve jelentek meg, és körülbelül 65,5 millió 

éve  pusztultak ki. A Földön található kövületek 

összessége azt jelzi, hogy a madarak a theropoda 

dinoszauruszokból fejlődtek ki. (képünkön) 

A dinoszauruszok 

maradványait a Föld 

összes kontinensén 

megtalálták. Voltak 

köztük növényevők, 

húsevők és min-

denevők is. Egy 

részük négy lábon, 

más részük pedig két 

lábon járt.  A leg-

magasabb és legne-

hezebb dinoszau-

rusz, amelynek sike-

rült hiánytalan 

csontvázát megtalálni, a Brachiosaurus volt, 

amelyet Tanzániában fedeztek fel 1907-ben. A 

lelet a berlini Humboldt Múzeumban van kiál-

lítva.  

12 méter hosszú, a tömege pedig 30 000- 

60 000 kilogramm között lehet.  

    A legkisebb dinoszauruszok akkorák voltak, 

mint egy holló vagy egy csirke.  

Dékány Gréta 7.c
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Pihenő  18. 

 

A tanár bánata: 

„A memóriám már nem a régi. És ráadásul 

még a memóriám sem a régi.” 
 

 
Nevessünk együtt! 

 

Mit jelent ez?  
- Pistike, már ötödször késel el ezen a héten. Tudod, 

mit jelent ez? 

- Bizonyára azt, hogy már péntek van. 

 

„-ka, -ke” 
- Sorolj fel néhány állatot! – szólítja fel a tanító néni 

Gabikát. 

- Kutyuska, tehénke, lovacska. 

- Jó-jó, de nem kell mindig hozzámondani, hogy ka 

meg ke, mondd szépen kicsinyítő képző nélkül az 

állatokat. 

- Kecs, macs, csir. 

 

„R”van benne 
- Mondjatok olyan szavakat, amiben „R” betű van! 

- Tojás! – feleli Móricka. 

- Hol van abban „R”, kisfiam? 

- Hát a sárgájában. 

 

Gombostű  
- Miért sírsz, kisfiam? – kérdi egy öregúr a játszótéren 

bömbölő kisfiút. 

- Lenyeltem egy gombostűt – zokogja a gyerek. 

- Nahát, azért igazán nem érdemes sírni – nyugtatja a 

bácsi. – Tessék, itt van egy másik. 

 

Apa és fia  
Pistike a villamoson utazik az apjával. A papa mellett 

egy bombázó nő áll, és a papa állandóan belebámul a 

mély dekoltázsba. Egyszer csak a nő elengedi a fo-

gantyút, és egy jó nagyot lekever az apának. A papa 

sürgősen leszáll a villamosról a gyerekekkel. Megszó-

lal a kölyök: 

- Apa, tetszett neked az a néni, aki melletted állt? 

- Dehogy tetszett – tapogatja az arcát az apa. 

- Na, nekem se – mondja Pistike -, azért csíptem a 

fenekébe. 

 

Válogatás a farsangi képekből 

 
Hajrá, 8.a! 

 

Közvélemény-kutatás: 

Milyen csoki a kedvenced? 

 
 

 
Jó volna egy kicsit pihenni! 
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