
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kedves Gyerekek! 

 

Mint minden évben, az idén is elkezdte munkáját az Íródeák szakkör. Új év, új 

tagokkal. Lelkes kis csapat jött össze, akikkel az elmúlt hetekben szorgalmasan 

dolgoztunk, hogy most végre kezetekbe foghassátok az idei első kiadványunkat. 

 

A Telekimondó szerkesztősége: 

 

Budán Gergő 7. c 

Hodák Anna 6. a 

Major Benedek 5. b 

Patay Viktória 6. c 

Szabó Gréta 5. b 

Szőnyi Erika 5. b 

Venczel Ákos 6. b 

 

Segítő tanárok: 

 

Feketéné Lengyel Dominika 

Kovácsné Vadász Valéria

 

Ebben a számban az őszi hónapokban előforduló világnapokat vettük sorra, írásaink 

főleg ezekhez kapcsolódva születtek meg. Reméljük, a szórakozás mellett hasznos és 

új ismeretekkel is gazdagodtok általuk. 

Szeptember 23.   Nemzetközi hulladékgyűjtő nap 

Szeptember 30.   A magyar népmese napja 

Október 1.   A zene világnapja és az idősek világnapja 

Október 4.   Az állatok világnapja 

Október 4-10.   A világűr hete 

 
Pintér Lajos:  

Rajz egy őszi tűzfalon  

 

"...Hol a pipacs már? hol van 

a tünde, 

a röpke? 

Anyja, a koranyár fölvette, 

fényben megfürdette! 

Hol a pipacs már, hol van a 

tünde, 

a röpke?  

Rozsdált levél a gyalogúton: 

nyárfalevél, akáclevél. 

Fölveszek, kezemmel 

fényesítek 

egy didergő vadgesztenyét..."  

Weöres Sándor:  

Valse Triste  

 

"Hűvös és öreg az este. 

Remeg a venyige teste. 

Elhull a szüreti ének. 

Kuckóba bújnak a vének. 

Ködben a templom dombja, 

villog a torony gombja, 

gyors záporok sötéten 

szaladnak át a réten. 

Elhull a nyári ének, 

elbújnak már a vének, 

hűvös az árny, az este, 

csörög a cserje teste. 

Az ember szíve kivásik. 

Egyik nyár, akár a másik.... 



Élménycsokor Somogyszobról 

 

A nyár hamar elrepült, már a hulló 

levelekben gázolunk nap mint nap, 

de a vakáció élményei elkísérnek 

bennünket a következő nyári 

szünetig. 

2014-ben, sok-sok év szünet után, 

újra nyári táborozásra hívtuk a felső 

tagozatosokat. Sokat hallottam 

kollégáimtól a régi, kalandos 

vándortáborokról, ahonnan mindig 

élményekkel telve tért haza tanár és 

diák. Izgalmasan hangzottak Timi 

néni és Rozi néni 

élménybeszámolói is az utóbbi 

évek alsós táborozásiról. Így aztán 

az ötletet tett követte, és 2014. 

június 30-án elindultunk 

Somogyszobra, hogy húsz gyerek 

és három nevelő együtt töltsön öt 

kalandos napot. 

Az alsósokkal együtt, különjáratos 

autóbusszal vittek bennünket 

Somogyország szívébe. 

Mindannyian tele izgalommal 

vártuk az előttünk álló napokat. 

A hosszú út végén egy csodálatos 

szálláshely várt bennünket. Míg a 

kisebbek a faluban kaptak egy 

gyönyörű, modern táborépületet, 

mi, felsősök az erdőbe mentünk 

tovább. A településtől távol, az 

erdő fái között, őzek, vaddisznók és 

muflonok közelében a Vackor 

Pihenőház csak ránk várt.  

A kicsomagolás után a fiúk szinte 

azonnal birtokba vették a saját 

használatú műfüves focipályát. 

Volt, aki a gólyalábazást 

gyakorolta kitartóan, de a játszótér 

és a magasles is népszerű volt. 

A tábor néhány napja alatt 

ellátogattunk Keszthelyre, ahol a 

Helikon kastély minden zegzugát 

bejártuk, majd Balatonedericsen 

ismerkedtünk Afrika rejtelmeivel.  

Nagyatádon egész napos 

strandolással hűsítettük magunkat a 

nagy melegben. Igaz, utána egy 

nehéz éjszakát kellett átvészelnünk, 

de mindenki becsülettel helyt állt!  

Szakvezető kíséretében gyalogtúrát 

tettünk a tábort körülvevő erdőben, 

ahol sok új növényt láttunk, 

rengeteg gombát gyűjtöttünk, sőt, 

még egy eredeti hangyavárat is 

megcsodálhattunk. 

Az utolsó napon elkerekeztünk 

Somogyszobra, a faluba, ahol 

megnéztük a templomot, majd egy 

jóízű jégkrémezés után 

visszatekertünk a szállásunkra. 



 

Esténként nagy izgalommal vártuk 

a vaddisznók, őzek, muflonok 

vacsoraidejét, mert ilyenkor 

egészen közelről figyelhettük meg 

őket. Csak egy drótkerítés 

választott el tőlük. 

Emlékezetes marad a számháború, 

a Ki vagyok én?-játék, a Ki mit 

tud?, és remélem, örök emlék lesz a 

batikolt kendő is.  

Bízom benne, hogy akik idén 

velünk voltak, jövőre is szívesen 

eljönnek! Akik pedig nem voltak, 

jöjjenek, és táborozzanak velünk 

2015 júliusában! 

 

Feketéné Lengyel Dominika

 

 

Nem bántja a szemét? 

 
Környezetünk megóvása a 21. században központi téma lett, hiszen 

bolygónk nagy veszélyben van. Sürgető a feladat, hogy mielőbb hatékony 

lépéseket tegyünk a Föld pusztulása ellen. Az összefogást hirdeti az is, hogy 

szeptember 23. nemzetközi hulladékgyűjtő nap. Mi itt az iskolában 

rendszeresen gyűjtjük a háztartásokban feleslegessé vált papírhulladékot, 

hogy újra fel lehessen majd használni. 

 

 

 

Hogyan is állunk? 

 

A helyzet az, hogy manapság egyre 

több a szemét. Van belőle mindenhol: 

otthon, a suliban, az utcán, az 

erdőben… Lassan már azt sem 

tudjuk, hová tegyük ezt a sok 

„felesleget”. Bármerre járunk, 

bármibe kezdünk, nem telik el úgy 

nap, hogy ne dobnánk ki valamit. 

Vagy inkább sok „valamit”. Igaz 

ugyan, hogy azután a kukás kocsi 

elszállítja mindezt a ház elől, de 

vajon hová? 

 

Jó helyre? 

 

A nagy autó a szemetünket égetőbe 

vagy lerakóra viszi. Egyik sem 

igazán jó megoldás, mivel 

működésük többféle módon 

szennyezi a környezetet, károsítja az 

emberek és más élőlények egészségét 

is. Ráadásul az energia és a 



 
nyersanyagok – mint a kőolaj, ércek, 

ásványok, növényi anyagok stb., –

melyek felhasználásával az eldobásra 

ítélt tárgyak készülnek, így mind-

mind a semmibe vesznek, azaz 

elpazaroljuk őket. 

 

Legjobb, ha igyekszünk minél 

kevesebb szemetet „előállítani”. Ha 

tárgyainkat a lehető legtovább 

használjuk; megjavítjuk, amit lehet, a 

feleslegeseket pedig nem kidobjuk, 

hanem elajándékozzuk vagy 

elcseréljük; vásárláskor minél 

kevesebb csomagolást 

viszünk haza, akkor nem lesz annyi 

hulladék, ráadásul kevesebb energiát, 

nyersanyagot,élőhelyet veszünk el a 

környezetünktől. Ezt hívjuk 

„megelőzésnek”, s ez a legfontosabb, 

mert így segíthetünk leginkább a 

problémán. 

 

Mi a szelektív hulladékgyűjtés? 

 

A hulladékgyűjtés egy olyan dolog, 

ami mindenkire tartozik, hiszen ez a 

mi bolygónk és meg kell védenünk, 

mert csak ez az egy van. Külön kell 

gyűjteni a különféle anyagokat, hogy 

új dolgokat készíthessenek belőlük. 

A papír újrahasznosítható, de csak 

akkor, ha nincs rajta műanyag fólia 

vagy ragasztószalag. 

A műanyag csak akkor kerülhet a 

gyűjtőkukába, ha vele együtt nem 

kerül más anyag is oda. 

A fém konzervdobozokat csak 

elmosva dobjuk a gyűjtőbe! 

Az üveget két csoportba soroljuk, 

színes üveg és fehér üveg. 

Az is fontos, hogy a veszélyes 

hulladékokat, mint például az 

elemeket külön kukába gyűjtsük, 

amiket akár boltokban is 

megtalálunk.        

A szelektív gyűjtésben való 

eligazodást segítik a hulladékgyűjtő 

szigetek.

 

Hodák Anna 6.a 

 



 

A magyar népmese napja alkalmából meseíró pályázatot hirdettünk. 

 

Ígéretünkhöz híven most azt közöljük, amelyik nekünk a legjobban tetszett. 

Izgatottan várjuk a folytatást! 

 

Jecs Noa – Grieve Emma – Molnár Zsófia 

Sütiváros 

(részlet) 

 

Bogárvárosban élt három jóbarát: Virágpor, Lala és Mézi. Virágpor egy lepke, 

Lala egy katicabogár, Mézi egy méhecske volt. Egy hajón éltek. A hajón 

mindenkinek volt egy saját szobája, egy konyha, egy nappali, egy mosdó és egy 

nagy kert. (A kert nagyon jól nézett ki, mert néha hullámzott a tenger.) 

 

- Menjünk Sütivárosba! – mondta Lala. 

- Jó – válaszolt Virágpor. 

- Pont jó az idő – csatlakozott Mézi. 

Felszedték a horgonyt, és elindultak Sütivárosba. 

- Nekem nem tetszenek ezek a felhők! – mondta Virágpor, miközben a 

salátát és a répát kapálta. 

- Fedezékbe! – kiáltotta Lala. 

- Siess! – mondta Mézi. 

Ebben a pillanatban nagy vihar tört ki. Úgy hullámzott a tenger, hogy a mostani 

palánták hirtelen egy kicsit megnőttek. 

- A saláták! – sikított Lala. 

- A retek! – kiáltott Mézi. 

- Legalább minden rosszban van valami jó – mondta Virágpor. 

Kár, hogy a növényeknek volt jó, mert a tenger annyira hullámzott, hogy a 

három jóbarátot magával sodorta. 

- Jaaaaj! – sikítottak. 

Még jó, hogy Mézi időben felszállt. 

- Kapjátok el ezeket! – kiáltotta Mézi, miközben bedobott a vízbe két 

deszkát. 

- Mézi, te tudod, hogy hol van Sütiváros? – kérdezte Virágpor. 

- Az most mindegy – mondta Mézi. Én nem tudlak egy napnál tovább 

tolni, és Lalát nincs szívem itt hagyni. Repülni meg nem tudtok, én is 

alig bírom! – tárta szét a kezét. 

- Nem is úgy gondoltam – legyintett Virágpor a deszkára dőlve – hanem, 

hogy te elmész Sütivárosba, hívsz egy hajót, és meg  vagyunk mentve.  



 
- - Jó ötlet! – mondta Lala. Körülbelül egy óráig tart. De merre van 

Sütiváros? – tűnődött Lala. Én azt hallottam a kikötőben Tóni bától, hogy 

ha körülszaglászol kint a tengeren, megtalálhatod Sütivárost. 

Miután körülszaglászott, Mézi Nyugat felé indult, és egyre erősebben érezte a 

sütik illatát. Egyszer csak földet ért. De nem a puha füvet érezte, hanem valami 

tejszínhabfélét. 

 

A magyar zene története 

 

Október 1-jén a zene világnapját ünnepelte az egész világ. Mivel minden 

népnek van kultúrája, nyelve, így a zenéje is a nép sajátossága.  

 

Mikor a magyarság már keresztény 

volt, és megalakult az egységes 

magyar állam, nem csak vallásában, 

hanem szavaiban, kultúrájában is 

megváltozott. Ezek közé tartozik a 

zene is. Az új egyház-és 

iskolarendszerben megjelent a 

gregorián. Ebből a korszakból maradt 

ránk néhány hangjegyes kódex, 

amiből kirajzolódik az akkori 

világban lévő hazai dallamkészlet. 

Ezzel párhuzamosan megjelent a 

magyar népzene, és ezzel kialakult az 

Árpád-kori zene két fő ága: az 

egyházi-és a népzene.  

 

Az Árpád-kor utáni időszak 

Az Árpád-kor az Árpád-ház 

kihalásával fejeződött be. Az ezután 

következő időszakban a reneszánsz 

élte a fénykorát Ebbe beletartoznak a 

középkori lovagok virágénekei, ami a 

szívük imádottjához szólt. Azért 

nevezték ezeket virágénekeknek, 

mert akiről énekeltek, őket gyakran 

virágnevekkel illették. Ekkoriban 

volt elterjedőben a trubadúrköltészet 

is. 

 

A 17-18. század zenéje 

Magyarországon 
A török uralom alól felszabadult 

országban elkezdődött az ország 

újjáépítése és az egyház 

újjászervezése. Ekkor a zenére sokkal 

igényesebbek voltak, és a gazdag 

főurak, és a papok, püspökök 

külföldről hozattak be képzett 

zenészeket.  

A 18. század első felében az ország 

fejlődése miatt jelentősen megnőtt a 

magyar muzsikusok száma. Ekkor 

hoztak létre együtteseket, és az 

iskolákban is fontos szerepet kapott a 

zeneoktatás. Népszerű volt a 

tánczene, a dalolás, és a hangszeres 



 
kamarazene. Ugyanennek a 

századnak a második felében már a 

hivatásos és az amatőr zenészek is 

megpróbálkoztak a hagyományos 

műfajokban lévő ’’ magyar stílust’’ 

megtalálni. Az új zeneáramlatok a 

népzenét sem hagyták érintetlenül, 

mivel a kor zenéje szoros 

kapcsolatban áll a népdallal, és a 

népzenével.  
 

A 19. századi magyar zene 

A század első felében többnyire 

egyszólamú dalokat énekeltek. Ekkor 

zenésítette meg Erkel Ferenc a 

Himnuszt. Szintén az ő nevéhez 

fűződik a magyar opera 

megteremtése. Ő is írt operákat, a 

leghíresebbek a Hunyadi László és a 

Bánk bán. Mindkettő történelmi 

témájú.                                                                 

Ebben a században egy új zenei 

korszak, a romantika jelent meg 

Európában. Ennek a korszaknak az 

egyik leghíresebb és az egyik 

legtehetségesebb zeneszerzője 

magyar nemzetiségű volt, Liszt 

Ferenc. Érdekesség, hogy tudott 

németül, franciául, és spanyolul, de 

magyarul viszont egyáltalán nem 

tudott.  

A 19. század végére már sok híres 

magyar művész volt. 

 

A 20. századi zene 

A 20. században sok fontos 

történelmi esemény volt (például I és 

II. világháború), és ez mély nyomot 

hagyott a magyar zenében. Ebben a 

században jelent meg a két 

népdalgyűjtő: Kodály Zoltán és 

Bartók Béla. Mindketten kiváló 

zeneszerzők voltak, de a szívükön 

viselték a magyar népzenét. Fiatalon 

kezdték el gyűjteni a népdalokat, még 

a történelmi Magyarország területére 

is elmentek.  (Erdély, Felvidék stb.) 

Rengeteg népdalt gyűjtöttek, 

körülbelül 14 000 darabot, amelyben 

főleg magyar, de ezenkívül román és 

szlovák dallamokat is leírtak. Az 

összegyűjtött magyar népdalok 

száma eléri a százötvenezret .  
 

Venczel Ákos 6. b 

 

 

 

 



 

 

Állatokat már 

évszázadok óta 

idomít az 

ember. A 

kutya volt az 

első, akit 

őseink 

megszelídítettek, és a maguk 

szolgálatába állítottak. Az ókortól 

kezdve viszont egyre gyakrabban 

képeztek ki vadállatokat is a 

közönség szórakoztatására. Az 

idomításhoz állatfajonként más és 

más taktikát és eszközöket kell 

alkalmazni. Egy valami azonban 

közös: a sikeres betanításhoz a 

jutalmazáson át vezet az út. 

Az állatokat először mindig egy 

egyszerű gyakorlatsorra tanítják 

meg. Az 1800-as évek elejéig 

gyakran előfordult, hogy az állatokat 

veréssel és büntetéssel próbálták 

idomítani. Amikor egy Karl 

Hagenbeck nevű idomár kitalálta, 

hogy az állatokat nem bántani, 

hanem jutalmazni kell, az idomítás is 

könnyebbé vált. Ennek lényege, 

hogy egy-egy jó mozdulat esetén 

jutalmat adnak, amit az állat 

megjegyez, így megindul a tanulás 

folyamata. 

Az elefánt okos és könnyen 

idomítható, néhány hét alatt 

megtanul egy új számot. Egy 

speciális pálcával, az úgynevezett 

nikusszal terelgetik. 

A lovakat például 3 éves korukban el 

kell kezdeni tanítani  és kb. 8 hónapig 

tart, amíg betanulnak egy új 

produkciót. 

A tevék egy kicsit gyorsabban 

tanulnak, őket 4-5 hónap alatt lehet 

betanítani. nagyon fontos számukra, 

hogy jutalomképpen finom falatokat 

kapjanak, és sokat simogassák őket. 

Általában, minél fiatalabb egy állat, 

annál könnyebb betanítani. Ez 

azonban nem mindegyik fajtára igaz. 

A tigriseket például kifejezetten 

felnőtt korban lehet idomítani. 

Ritkán, de akkor hosszú ideig kell 

velük gyakorolni. Sok munkával jár 

a mutatvány betanítása, de ezek az 

állatok sokáig emlékeznek a 

bonyolultabb feladatokra is. 

A tanításnál használt vezényszavak 

az angol, francia és német nyelv 

keverékéből állnak össze, így az 

állatok a világ bármely porondján 

megállják a helyüket. Természetesen 

nem a szavak jelentését, hanem a 

hangsúlyt jegyzik meg. 

Szőnyi Erika 5.b 



 

Élet a cirkuszban 

 

Miközben ámulva csodáljuk a 

zsonglőrködő, vagy más produkciót 

bemutató állatokat, vajon 

gondolunk-e arra, hogy milyen 

körülmények között élhetnek, és 

hogy szenvednek-e, mire betanulják 

a műsorszámukat a mi 

szórakozásunkra.  

Ma már törvény szabályozza a 

cirkuszi állatok tartási körülményeit. 

Fontos, hogy nálunk tilos 

veszélyeztetett vadon élő állatokat 

szerepeltetni a porondon. Utazás 

közben időnként meg kell állni, és ki 

kell engedni az állatokat a kocsikból. 

Továbbá nem szabad őket megkötni, 

és a ketrecüket mindig tisztán kell 

tartani. Gondoskodni kell olyan 

élelemről, ami a fajtának való 

táplálék és megfelelő mennyiségű 

vízről is. 

Magyarországon a Négy Mancs 

Alapítvány küzd azért, hogy a 

hazánkban működő húsz cirkuszban 

ne léptessenek fel vadállatokat, és az 

állatok tartási körülményei 

tisztességesek legyenek. 

Ez a szervezet Európa több 

országában is működik, azonos 

törekvésekkel. Mára már elérték azt 

is, hogy törvény tiltja a kiöregedett 

állatok eladását. A cirkuszoknak kell 

gondoskodniuk az ilyen állatok 

elhelyezéséről. Egyelőre itthoni vagy 

külföldi állatkertekben kereshetnek 

számukra helyet. 

 

Szabó Gréta 5.b 

 

 

Az állatkertek - egy kis sztorizoo 

 

Bizonyára szerettek állatkertbe 

járni. De tudjátok-e, hogyan 

létesültek az első állatkertek, 

hogyan fejlesztették őket, 

hogyan nyerték el mai 

formájukat?  

Az első állatkertek 3000 évvel 

ezelőtt Kínában és Arábiában 

létesültek. Ezekben madarakat, 

vadakat, nagy üvegedényekben 

halakat tartottak. Ezek a 

csodálatos kertek az ókor 

végén megszűntek. A feljegyzések szerint legközelebb Franciaországban, XIV. 

Lajos udvarában létesült a Jardin les Plantes, az első európai állatkert. Ezután 



 
nem sokkal Bécsben is megalakult a  

Schönbrunn királyi állatkert,  amely 

mindmáig működik. Aztán egy nagy lépés 

Magyarország történetében : 1866. augusztus 

25. 12:00: az első magyar állatkert 

megnyitója a budapesti Városligetben. Az 

állatkert sorsa a magyar népével együtt 

változott: rongálta háború, virágzott 

békeidőben.  

 

Állatkertbe járni azért jó, mert olyan állatfajokat is megcsodálhatunk, amelyeket 

természetes élőhelyükön nem tudnánk felkeresni. Szerencsére hazánkban több 

állatkert, vagy mostanában egyre elterjedtebb vadaspark működik. Ritka és 

különleges fajokat is beszereznek, mint például: 

A budapesti állatkertben például látható a vadon már nem is élő Mhor 

gazella,és terveznek koalamackót is hozni,valamint négy kea nőstényt is 

beszereztek. A nyíregyházi állatkertben afrikai elefántokat, jávai kancsilt, és 

vadon ritkán látható fehér hasú ormányos medvét találunk. 

A kecskeméti vadaskertben hangyászsün, szarvasbogár; a miskolci 

parkerdőben nílusi víziló, bordás krokodil; a veszprémi Kittenberger Kálmán 

Vadasparkban kétujjú lajhár és indiai tapír látható a különlegesebb fajták közül. 

A budakeszi vadaspark grizzly medvével és sörényes juhval, a jászberényi 

állatkert és természetvédelmi állomás tarajos süllel és bajkál fókával 

büszkélkedhet. 

Az állatkertek sok természetvédő szervezet munkájához járulnak hozzá. Olyan 

rendezvényeket szerveznek, amelyek bevételét hasznos célra fordítják.  A 

civilek is támogathatják az állatkertek lakóit: az adó 1%-nak felajánlásával, 

vagy az állatok örökbefogadása által. 

Állatkerti rekordok: 

A budapesti állatkert a világ egyik legrégebbi állatkertje, 145 éve létezik és 

évente majdnem egymillió látogatója van, így a 

leglátogatottabb kulturális intézmény 

Magyarországon. 

Az állatkerti elefántok két rekordot is tartanak, 

egyrészt ők a legfalánkabbak és a legnagyobbak 

is egyben. Az állatkert négy elefántja közül a 

legtestesebb Zita, a súlya körülbelül 3500 

kilogramm. Az elefántok másik rekordja, hogy 

ők eszik a legtöbbet. Főként fűszénát kapnak, 

naponta akár 90 kilót is. 



 
A légértékesebb állat Im, az óriásvaránusz. Összesen 100.000 Ft-ba 

került,mikor megvásárolták egy német állatkerttől. 

A legöregebb állat Samu, aki a név ellenére nőstény aligátor. Pontosan 1952-

ben érkezett, azaz 59 esztendeje. 

Major Benedek 5.b 

 

 
 

Első ….. az űrben 

 

 
AZ ELSŐ ÉLŐLÉNY A VILÁGŰRBEN:  

LAJKA KUTYA 

 

 

Lajkát egy sintértelepről választották ki, 

kistermetű, tehát a mesterséges hold szűk 

kabinjában való utazásra éppen alkalmas jószág 

volt. A műholdat 1957. november 3-án indították 

Bajkonurból, az űrállomásról. 

Lajkát a hetedik napon az élelmet adó szerkezet 

utolsó adagjában  való méreggel elpusztították, 

hogy ne szenvedjen. 



 
 AZ ELSŐ EMBER A VILÁGŰRBEN 
Az első ember Jurij Alekszejevics Gagarin 1961. 

április 12-én járt az űrben. A Bajkonurból kilőtt 

Vostok I-es űrhajóján utazott. Több mint másfél 

órát töltött az űrben, pontosabban 108 percet. 

 

AZ ELSŐ MAGYAR A VILÁGŰRBEN 

1980. május 26-án indult a világűrbe a Szojuz-36 

szovjet űrhajó fedélzetén Farkas Bertalan, az első 

magyar űrhajós, és társa. Valerij Kubaszov Magyar 

idő szerint 20 óra 20 perckor lőtték ki őket a 

világűrbe. Moszkvában ilyenkor 21 óra 20 perc volt. 

Az űrhajósok 1980. június 3-án tértek vissza a Földre.      

 Farkas Bertalan így emlékezik meg az utazásról: 

„Először látni Magyarországot a világűrből, látni a 

napfelkeltét és a naplementét. - Azután a kozmikus 

éjszaka csillagképei, a hegyláncok Dél-Amerikában, 

Afrika sivatagjainak szépsége és a vörös 

homokfelhők India fölött.’’ 

 

AZ ELSŐ EMBER A HOLDON 

Az Amerikai Egyesült Államok Apollo-programjának köszönhetően, 8 évi 

előkészítő munka után, 1969.július 21-én az Apoll-11 űrhajósai: Neil 

Armstrong és Buzz Aldrin sikeresen a Holdra léptek. 

Ezt követően az Apollo-program 1972-ig tartott, melynek köszönhetően több 

sikeres űrprogramot is végrehajtottak. Az űrhajósok által visszahozott 

kőzetminták és a kihelyezett műszerek mérései forradalmi változásokat hoztak 

a Naprendszer történetének, kialakulásának megismerésében, a Föld-Hold 

rendszer fejlődéstörténetének ismereteiben. 

1972 óta azonban egyetlen embert szállító űrhajó sem hagyta el az alacsony 

Föld körüli pályát. 

Patay Viktória 6.c 
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A Star Wars és ami mögötte van 

Ki ne ismerné a Star Wars-t, avagy a 

Csillagok háborúját? Klasszikus 

története a jó és a gonosz harcáról, 

egyedi stílusa, és speciális 

effektekkel teli látványvilága sokak 

számára ismerős. Darth Vader 

maszkjának vagy a lézerkardoknak 

jellegzetes hangja csukott szemmel is 

felismerhető. 

De vajon ki áll mindezek mögött? 

Kinek a fejéből pattant ki az ötlet, 

ami évtizedekig tartó 

népszerűségnek örvend, és 

generációkat képes lázba hozni? 

George Lucas, a Star Wars 

filmtrilógia rendezője 1944-ben 

született a Kaliforniai Modestóban. 

Apjának írószerboltja volt, ahol 

George sokszor segített neki az áruk 

elrendezésében. Anyja sokat 

betegeskedett,így a kisfiúról a 

nővérei és a házvezetőnő 

gondoskodott. Főiskolai évei végén 

Los Angelesbe költözött,majd az 

iskolában animációs szakra 

iratkozott be. Rögtön tanárai 

kedvencévé vált, mivel egy percnyi 

nyersanyagból valóságos filmet 

készített. Rengeteg produkciója 

közül a leghíresebbek a Star Wars 

epizódjai,vagy ahogy itthon nevezik: 

a Csillagok háborúja. 

A sorozat több epizódja is Oscar-

díjas lett, rendszerint több 

kategóriában is nyert (legjobb 

művészeti vezetés, legjobb hang, 

legjobb vágás, legjobb vizuális 

effektusok). 

 

Az első epizódot, a Csillagok 

háborúját 1977. május 25-én 

mutatták be, és azonnal hatalmas 

siker lett.  

Az alkotásban rengeteg új, filmes 

technikát alkalmazott, ilyen volt 

például az akkoriban teljesen újnak 

számító lézerkard vagy az űrutazás 

trükkfelvételei. A Baljós Árnyaktól 

kezdve már a marketingre is nagy 

hangsúlyt fektettek. Ekkor kezdődött 

a műanyag figurák gyártása. Mára 

már több millió matricáskönyv, 

figura, Lego-játékok tömkelege, 

ruhanemű és több animációs sorozat 

készült el. A rajongók bánatára 

azonban 2005 májusa óta nem 

készült új epizód, 2015 

decemberében érkezik a hetedik 

rész! 

Budán Gergő 7.c 
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Október 1-jén különleges figyelemmel fordulunk az idősek felé. Ez a mese 

arra taníthat, hogy nemcsak a világnapon, hanem az év minden napján 

figyelmet és szeretet érdemelnek. 

 

Az öregember és a pokróc 

 

     Egyszer volt egy fösvény fiatalember, s annak a fösvény embernek volt egy 

fösvény felesége, s volt nekik egy öreg-öreg apjuk. Ez az öreg apjuk olyan öreg 

volt, hogy úgy reszketett a keze, hogy amikor a levest ette, amíg a kanállal a 

tányértól a szájához vitte, mind kireszketett a kezéből, s az abroszt is mind 

teleöntözte. Mikor a tányérból ki akarta tölteni a kanálba a levest, a tányért is 

elejtette, s eltörött. Ezért úgy megharagudott a fiatalasszony az apósára, hogy 

nagyon. Rábírta a férjét, hogy az öreget csapják el a háztól, eresszék világgá, 

hogy ne csináljon annyi szemetet náluk. A fiatalember rá kellett szánja magát, 

mert az asszony annyit duruzsolt, hogy végül is meghajolt az akarata előtt.  
     Elmentek a vásárba, és vettek két új pokrócot. Elhatározták, hogy a két 

pokrócot az öregnek a hátára teszik, s úgy indítják világgá. Akárhol elesteledik, 

az egyik pokrócot leteríti, és a másikkal takarózik, s úgy aludjon. Mikor 

hazaérkeztek, hát sem a férfi, sem a fiatalasszony nem tudta rávenni magát, 

hogy az öreget útnak eressze. Volt nekik egy olyan hatesztendősforma fiuk. Azt 

mondja neki az apja:  

- Fiam, itt van ez a két pokróc, ügyesen össze vannak fogva. Mi elmegyünk a 

mezőre dolgozni, s mikor te gondolod, hogy már kinn vagyunk a mezőn, akkor 

a pokrócot tedd a nagyapádnak a hátára, s fogd meg a kezét, s vezesd ki az 

utcára. Mondd meg neki, hogy le is út, fel is út, menjen világgá, többet hozzánk 

ne jöjjön vissza.  

     Úgy is tett a gyerek. Mikor az apjáék elmentek hazulról, akkor gondolt egyet, 

és csak az egyik pokrócot vette elő. Azt rátette a nagyapjának a vállára, s 

kivezette az utcára, s azt mondta neki:  

- Nagyapám, maga menjen akár le s akár fel, de 

többet ide nálunk haza ne jöjjön, mert magának itt 

helye nincs.  

     Az öreg sírt egy kicsit, s a pokróccal a hátán 

megindult egyfelé. Este hazajött az ember és az 

asszony a mezőről, s látják, hogy a pokróc ott van, 

néznek szerte, az öreg meg nincs ott. Elészólítják a 

fiút:  

- Mi van nagyapáddal?  

- Hát úgy tettem, ahogy maguk mondták.  



 
- Hogy?  

- Rátettem a pokrócot a hátára, s megmutattam az utat neki, hogy menjen 

világul, s többet ne jöjjön haza, mert nincs reá szükségünk.  

- Hát akkor ez a pokróc, ami itt van, miért nem tetted ezt is reá?  

Akkor egy kicsit állott a fiú, s azt mondja:  

- Tudja, miért nem tettem, édesapám? Eszembe jutott, hogy mikor maguk is úgy 

megöregszenek, mint ahogy ő van, s utat kell adjak maguknak, akkor én ne 

kelljen, hogy vegyek pokrócot, evvel a pokróccal maga is menjen el.  

     S akkor összenézett az ember az asszonnyal, elszégyellték magukat, és sírni 

kezdtek. Hamar kihozta az ember a lovat az istállóból, s ráült, s a kilencedik 

falu végén utolérte az öreget. Bocsánatot kért tőle, felültette a lóra, s úgy vezette 

a kötőféknél fogva, amíg hazaértek. Hogy hazaértek, mindig az asztalhoz 

ültették, s a gyereket is úgy tanították, s úgy nevelték, hogy tisztelje az öregeket. 

Többet nem bánták, ha eltörött a tányér, vagy kiömlött a leves, vagy mi lesz, mi 

nem lesz, jó szemmel nézték az öreget. Tisztességesen éltek, s máig is élnek, ha 

meg nem haltak.  

 


