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2012-2013 Emlékév
Székesfehérvár Megyei Jogú 

Városi Önkormányzata a 2013-
as tanévet emlékévvé nyilvání-
totta államalapító Szent István 
királyunk halálának 975. és az 
1938-as emlékév 75. évfordulója 
alkalmából.

Felső tagozatos 6. és 7. év-
folyamosoknak ajánlottuk  Ár-
pád-házi eleink emlékezete c. 
nagyszabású rendezvénysoroza-
tunkat, amely 4 részből állt.

Festett alkotások

1. István király és családja - 
PowerPointos bemutató max. 30 
diából – közönségdíjjal jutalmaz-
tuk a legnépszerűbb bemutatót

2. Árpádok örökében - levele-
zős verseny – 2 feladatlappal – 
Csorba Csaba Árpád örökében c. 
könyve alapján

3. Árpádok tekintete – posz-
ter készítése – az igényes mun-
kákból június 14-ig kiállítás 
tekinthető meg az iskola épüle-
tének 1. emeleti aulájában.

4. Árpád-háziak harca – vetél-
kedő – döntő. 2013. május 23-án 
10-12 óra között zajlott a szín-
vonalas, változatos feladatok-

ból álló vetélkedőn összesen 11 
veszprémi, várpalota, székesfe-
hérvári 4 fős csapat versengett. 
Végül a veszprémi Kossuth iskola 
csapata első, a Vasvári gimnázi-
um egyik csapata a második és a 
Munkácsy iskola csapata a 3. he-

lyezett lett. Ebéd után rendha-
gyó városismereti kiránduláson 
vehettek részt a versenyzők és 
a kísérő tanáraik.
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Intézményünk 75. éves

Kőbe zárt emlékeink címmel 
hirdetett falfestő versenyt a 
Széna Téri Általános Iskola. Az 
intézményben hagyomány, hogy 
az iskola udvarán található ga-
rázssor hátsó falát fehérvá-
ri általános iskolások alkotásai 

Festett alkotások

díszítik. Idén a 2013-as Szent 
István Emlékévhez csatlakozva 
fehérvári köztéri alkotásokat 
festettek a diákok. Összesen 14 
falfestmény született, a város 
12 általános iskolájából érkeztek 
a diákok.

A fehérvári köztéri alkotá-
sokról készült festmények vár-
hatóan több éven keresztül dí-
szítik majd a garázssor falát. A 
tervek szerint a most elkészült 
alkotásokat, lefotózzák és nap-
tár formájában is kiadják majd.

1938. május 22-én nyitotta 
meg kapuit a vörös téglás épü-
let. Ebben az évben ünnepelük 
az intézmény 75. születésnap-
ját. Minden tanuló és pedagógus 
izgatottan gyülekezett az udva-
ron. Magdi néni néhány monda-
ta után jelképesen kaptunk egy 
falatot a piros téglákból – csokis 
mignonok formájában. Osztá-
lyonként felvonultunk a tanter-
mekbe és izgatottan felfaltuk a 
finom süteményeket.

Áprilisban a Vörösmarty 
Színház nagytermében ünne-
pelhettük az iskola 75. szü-
letésnapját. Színvonalas mű-
sorszámokkal, csillogó szemű 
gyerekekkel emlékeztünk vissza 
az elmúlt évtizedekre. Feleleve-

nedtek a történelmi korszakok 
a színpadon.

Május közepén a katonaság jóvol-
tából érkezett meg hozzánk a ma-
gyar korona monumentális változata. 
Az építmény fából készült. A falainak 
belső részét gyermekrajzok díszítik.

Aki is próbáltuk, mennyien 
férünk el benne egyszerre: kö-
rülbelül a felső tagozat minden 
diákja. Kívülről pedig szorosan 
körülöleltek minket az alsó ta-
gozatos pajtásaink. Nagyszerű 
érzés volt! 
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A víz világnapja
(március 22.)

A Föld világnapja
(április 22)

A víz világnapjának megünneplését az 1992. Évi 
Rio de Janeiró-i környezetvédelmi konferencián 
kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ már-
cius 22-ét nyilvánította e nappá, felhívta a kormá-
nyok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a 
víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, 
védjük környezetünket, s ezen belül a Föld víz-
készletét.

A Föld napja (április 22.) alkalmából különfé-
le eseményeket rendeznek világszerte, amikkel 
felhívják a figyelmet a Föld természeti környe-
zetének megóvására. Az eseményeket az Earth 
Day Network koordinálja. A napot 175 országban 
tartják , M agyarországon 1990 óta rendezik meg. 
2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kezdeménye-
zésére az ENSZ április 22-ét a „Földanya Nem-
zetközi Napjá”-vá nyilvánította.

Kérdések földünkről
1. Mi a neve a világűrből a Földre lehullott kőzet-

darabnak? 
1. Meteorit 2. meteoroid  X. meteor?

2. A Föld melyik országában élnek a legtöbben? 
1. Kínában 2. Indiában X. USA-ban?

3. Mi a neve a Föld legnagyobb szigetének? 
1. Izland 2.  Ausztrália  X. Grönland?

4. Hogy hívják a Föld legkisebb országát? 
1. Monaco 2. Vatikán X. Luxemburg

5. Mi a neve annak az óriáskontinensnek, amelyben 
300 millió évvel ezelőtt minden földrész egyesült? 
1. Őskontinens 2. Pangea X. Óriáslemez?

6. Melyik kontinens területe a legnagyobb? 
1. Amerikáé 2. Ázsiáé X. Afrikáé?

7. Melyik a legnagyobb sivatag a Földön? 
1.Viktória-sivatag 2. Góbi-sivatag X. Szahara?

8. Melyik a Föld legnépesebb városa? 
1. New York 2. Delhi X. Tokió? 



-5-

IRKAFIRKA2012-2013 II. szám A Széna Téri Általános Iskola Diáklapja

Kérdések földünkről

A zene a hangok és a csend érzelmeket ki-
váltó elrendezése, létezésének lényege az idő. 
A pontos meghatározás nem könnyű, de abban 
általában egyetértés mutatkozik, hogy a zene a 
hangok tudatosan elrendezett folyamata. A zene 
egy művészi kifejezési forma, a hangok és „nem-
hangok” (csendek) időbeli váltakozásának több-
nyire tudatosan előállított sorrendje, mely nem 
utasít konkrét cselekvésre, viszont érzelmeket, 
indulatokat kelt és gondolatokat ébreszt.

Az olyan hangkombinációkat, amelyek ugyan 
tudatosan jönnek létre, de konkrét üzenetük 
van (vagyis valamilyen cselekvésre ösztönöz-
nek), általában nem nevezzük zenének. Kizáró-
lagos céljuk a figyelem felkeltése (autóduda, 
dallamkürtök, szirénák, telefon, ébresztőóra, 
tömegközlekedés felhívó hangjelzései, rádió-
adók szignáljai, áruhoz kapcsolt dallamok, temp-
lomi harang, egykoron a vadászok vagy a katonák 
kürtjelei stb.).

Kizárólag a megfigyelő nézőpontján múlik, 
hogy mit tekint zajnak vagy zenének. A két fo-
galom nem zárja ki egymást: bizonyos körülmé-
nyek között a zene is lehet zaj (például rock-
zenei koncert átszűrődő hangjai, amikor aludni 

A „zene”

Havasi Balázs

szeretnénk), máskor a hétköznapi értelemben 
vett zajt is zeneként értelmezhetjük (vonat rit-
mikusan zakatoló hangjai, patadobogás). Mind-
két csoportba tartozhatnak a természet hang-
jai, de bizonyosan az emberi beszéd is.

A zenének többféle alkalmazási területe van, 
ahol nem veszít jellemzőiből, hanem más hason-
ló célú kifejezési formához társul (mozgásmű-
vészetek, színház, film, képzőművészet, iroda-
lom), vagy pedig egy más terület veszi segítségül 
igénybe úgy, hogy valamelyik jellemzőjét kiemeli 
(sport, zeneterápia vagy diszkó, politika), de 
nem szünteti meg.

Havasi Balázs egy nagyon hí-
res zongorista.  Magyarországon 
és külföldön is szokott fellépni 
pl.: Kínába és Japánba, de Eu-
rópában is. Nem rég Munkácsi 
Mihály emlékkoncertje volt. Ő 
a Generalit támogatja így apu-
kám élőben látta (mivel apa ott 
dolgozik).  Az egyik hangverse-
nyén nem csak, dalokat hanem 
Guinness rekordot döntött meg 
ugyanis 1 perc alatt 498 billen-
tyűt ütött le egyesével.  

Négy éves korában nővére zon-
goráján magától, hallás után kez-
dett el zongorázni. Hamarosan a 
legnagyobb klasszikus zenei tehet-
ségek között tartották számon. 

1996-ban, 21 évesen már tanított 
a Weiner Leó Konzervatóriumban. 
Később a Liszt Ferenc Zeneaka-
démián olyan professzorok taní-

tották, mint Falvai Sándor, vagy a 
több mint 200 klasszikus lemezen 
közreműködő zongoraművész pro-
fesszor, Jandó Jenő. 

Zeneóra, görög vázakép
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Fővárosunk, Budapest varázslatos  kincsei II.

Az Országház:
Az Országház Budapest 

egyik legismertebb középüle-
te, a Magyar Országgyűlés és 
egyes intézményeinek (példá-
ul Országgyűlési Könyvtár) a 
székhelye. Budapest V. kerü-
letében, a Duna partján, a Kos-
suth Lajos téren található. Az 
épületet gyakran Parlament-
ként is emlegetik. Dunára néző 
oldalának felújítása – 21 évi 
munka után – 2009 szeptembe-
rében ért véget, díszkivilágí-
tása 2011 augusztusában meg-
újult. 

Folytatjuk kalandozásunkat 
fesői fővárosunk a „kincsekkel” 
teli Budapest utcáin, terein, 
parkjain. Barangolásunk má-
sodik részében láthatjátok az 
Országházat, a Nemzeti Szín-
házat és a Hősök terén ma-
gasodó Millenniumi emlékművet. 
Jó szórakozást!

Nemzeti Színház:
A budapesti Nem-

zeti Színház 1837-ben 
kezdte meg működését. 
Működött a Blaha Luj-
za téren (1908–1964), 
a majd a jelenlegi Ma-
gyar Színház épületé-
ben, a Hevesi Sándor 
téren (1966–2000). 
Önálló épülete majd’ 
egy évszázaddal az első 
lebontása után, 2002. 
március 15-én nyitotta 
meg kapuit.

A budapesti Nemzeti 
Színház főbejárata

Európa második, és a világ harmadik legnagyobb parlamenti épülete, 
benne a Szent Koronával, előtérben a Dunával
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Fővárosunk, Budapest varázslatos  kincsei II.

Millenniumi emlékmű:
A Millenniumi emlékmű avagy Ezredévi em-

lékmű Budapesten, a városligeti Hősök terén 
található emlékmű, mely a magyar honfoglalás 
ezeréves jubileumának állít emléket. Az emlék-
mű az 1896-os millenniumi ünnepségekre szánt 
számtalan építészeti és városfejlesztési beru-
házás (Ferenc József híd,Nagykörút, Millenniu-
mi Földalatti Vasút, Országház, stb.) egyik ék-
köve, ami azonban a késlekedések miatt csak tíz 
évvel később, 1906-ra készült el.

A Magyar Szent Korona a koronaőrökkel

Fényekben pompázik az este kivilágított Millenniumi emlékmű 
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A templomos lovagok
A kedvenc lovagjaim a temp-

lomos lovagok. Nekik fazéksi-
sakjuk volt. Egykezes kardjuk 
és egy pajzsuk amire rá volt 
festve egy piros kereszt. Ha 
van szervezet a történelem-
ben, amely létezése, de fő-
leg eltűnése óta lázban tartja 
a történelembarátokat, akkor 
az a Templomos Lovagrend. A 
legendákat kedvelők köreiben 
máig vitatják, hogy csak egy 
„egyszerű” küldetés - neveze-
tesen a Szentföld megóvására 
- jöttek volna létre.

Valóban birtokukba jutottak a 
szent ereklyék, és a Tudás, vagy 
ez csak a legenda része? Honnan, 
miből származott „Krisztus sze-

Aktuális helyszínünk a Közel-
Kelet, az első és a második ke-
resztes háború közötti időszak 
(1115-1120 körül). A Szentföldön 
az európai keresztények és az 
iszlám harcosai gyakorlatilag fo-
lyamatosan csatáznak a mindkét 
nagy vallás számára ideológiailag 
és történelmileg elsődleges fon-
tosságú területekért.

Akkoriban a bibliai kegyhe-
lyekhez zarándokló kereszté-
nyek számára veszélyes mutat-
vány volt végigsétálni a csatáktól 
hangos, gyakran ellenséges fegy-
veresek által ellenőrzött vidé-
ken. A keresztények körében 
egyre komolyabb igény merült 
fel egy olyan fegyveres alakulat 
felállítására, amely képes lenne 
a zarándokokat megvédeni az 
arabok zaklatásaitól.

gény lovagjainak” mérhetetlen 
vagyona? Nem véletlenül foglal-
koztatja ez a rejtélyeket kedve-
lők fantáziáját: a hajdani temp-
lomos lovagrend annak ellenére 
tartogat még meglepetéseket, 
hogy történészek, teológusok és 
kincskutatók ezrei foglalkoztak 
már velük.
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A falanx

A gladiátorok

A falanxot Alekszandrosz 
(Nagy Sándor )fejlesztette ki.16 
katona 1 sorban és 16 katona 1 osz-
lopban. Alekszandrosz úgy szokta 
csinálni, hogy középen van a nagy 
falanx ami 20 000 emberből áll, s 
köré 4 kis falanx amik 4000 em-
berből álltak tartaléknak.

A falanx makedón változatá-
ban a harcosok fő fegyverzete 
a szarissza nevű hosszú (kb. 4,5 
– 6 méteres) dárda volt, kiegé-
szítő fegyverzetül rövid kardot 
viseltek. A páncélt viselő kato-
nák bal oldalukra könnyű pajzsot 
erősítettek, és általában nyak-
védőt is hordtak, hiszen a hosz-
szú szarissza tartása mindkét 
kezüket igénybe vette.

miatt nyerték meg hanem, mert 
III. Dareiosz félt, hogy este 
meglepi őket az ellenség és had-
rendbe állította seregét akik 
egész éjjel álltak. Ellenben Nagy 
Sándor aki hagyta pihenni sere-
gét. Másnap kezdődött a csata a 
perzsák akik egész éjjel álltak 
alig álltak lábukon, nyilván a gö-
rögök nyertek.

A gladiátorok a római korban 
léteztek. Általában Collosseu-
mokban szoktuk látni őket. 

A szolgasorba vetetteket a 
császár gladiátorokat csinált 
belőlük az élvezet kedvéért. 
Ha a császár felfelé mutatta 
a hüvelyk ujját, akkor nem öl-
ték meg az illetőt, ellenben ha 
lefelé akkor meghalt.                   

Glditáorok fegyverzete: 
Általában sisak (mindegyik-

nek más)

A falanxot főleg  perzsák el-
len használták.Pl.:A Gaugamelai 
csata ahol nem a főleg a falanx 

A gladiá-
torok pajzsai 
oválisak vagy 
kerekek le-
hettek. Kardjuk lehetett akár 
olyan is, hogy egy ideig egyenes, 
de utána begörbül. Páncélzatuk 
érdekes ugyanis fél kezükön volt 
páncél a másikon nem. A lábukkal 
ugyan ez a helyzet. A gladiáto-
rok nem csak egymás ellen küz-
döttek, hanem vadállatok ellen 
is. Pl.: tigris, oroszlán, medve, de 
az ritkábban. És az még az ér-
dekes, hogy az emberek a legyő-

zött gladiátor vesztét akarták. 
Érdekes,hogy nekik ez volt az 
élvezet.
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A tornádó
A tornádó a hideg és meleg levegőből kelet-

kezik a tenger felett. Összekeveredik és töl-
csér formájában leereszkedik a földre. Ha nem 
ereszkedik le a földre akkor nem okoz kárt, 
viszont ha igen elég sokat szokott okozni. Főleg 
Amerikában szokott lecsapni kb. két naponta.A 
legnagyobb tornádót Isten ujjának szokták ne-
vezni. Ha nagyobb a tornádó akkor nagyon nagy 
tárgyakat is eltud vinni pl.: kamion     

Tornádók „élete˝
Egy tornádó átlagosan 2-3 percig létezik. Ez 

idő alatt futja be a több fázisból álló életútját. 
A tornádók kialakulásának első fázisa az örvény-
lő fázis, amikor szörnyeteg gyorsan gyengül, majd 
eltűnik. A szélsebesség a legvadabb megszületik a 
felfelé mozgó levegőből(amelyből maga a is kiala-
kul). Ekkor jön létre jellemző tölcsér formája is. 
A következő fázisban az örvény eléri a földet. Ez-
után gyorsan következik az ún. érett fázis, a leg-
pusztítóbb időszak. A törmelék, amelyet a földről 
szívott fel a vákuum, sötétre színezi a tölcsér alsó 

részét. Az összeesés fázisában a tornádó gyorsan 
gyengül és kerülete is egyre kisebb lesz. Végül a 
hanyatló szakaszban az energiáját pazarló módon 
felélő tornádókban túllépheti az 500 km/órát. A 
tornádók átlagos szélessége 400-500 méter. Ál-
talában 6–8 km-en át érintkeznek a felszínnel (a 
leghosszabb ismert tornádónyom azonban 350 
km-es)

A papír rövid története:
Az ember a kezdetek óta igyekszik lejegyezni a 

vele történteket. Őskorban sziklára, Ókorban pa-
piruszra és állatok bőrére, drága selyemre. A múlt 
századtól kezdve az új eljárások alkalmazásával 
már mindenki számára elérhetővé tették a papírt. 
450 papírféleség létezik, a papír zsebkendőtől a 
fotópapírig. 

A papír elsődleges nyersanyaga a fa, olyan erő-
forrás, ami megújíthat. Fontos a használt ter-
mékek összegyűjtése és újrafeldolgozása, ezzel 
kíméljük a természetet, jelentős szolgálatot te-
szünk a társadalomnak a nagy mennyiségben kelet-
kező papír hulladékok hasznosításával, szelektív 
gyűjtéssel, csomagolási anyagok gyűjtésével.

Az újrahasznosított papírból készül például: 
kéztörlő, papír szatyor, kosár, füzet, könyv, lám-
pabúra, nyaklánc, váza, társasjáték, vonalzó, do-
boz, stb.

 A papírt mindig a papírgyűjtő kukába tegyétek!

Újrahasznosítás

Könyvajánló
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Capoeira

A farmer

Andrássy út

Újrahasznosítás

Könyvajánló

A capoeira (ejtsd:Kapuéra) egy brazil harcmű-
vészeti játék, melyet a 16. században a rabszolgák 
alakítottak ki. Fürge, trükkös mozdulatok jellem-
zik; gyakran közel a földhöz, vagy kézen-/fejen 
állva művelik, mindig zenére. 

A break tánc számos mozdulata nagyon hasonló, 
ezért sokak szerint a capoeriából származik. 

A zene a capoeira szerves része. Meghatározza 
a Rodában (ejtsd Ho’da) a játék ritmusát és stílu-
sát. A különböző hangszerek és az ének egyaránt 
fontosak a játék szempontjából. A ritmus a na-
gyon lassútól (Angola) a nagyon gyorsig (Sao Bento 
Regional) terjedhet. 

Noha a capoeirában nem cél a másik elpusztí-
tása, nem ritka az olyan roda, ahol a lábsöprés és 
a földre vitel is megengedett. Bár technikailag ki 

lehet gáncsolni az ellenfelet, a capoeiristák gyak-
ran csak imitálják a mozdulatot, ezzel mutatva ki 
fölényüket a rodában. Ha az ellenfeled nem tud 
kitérni a leglassabb támadásod elől, nincs értelme 
a leggyorsabbat használni. Minden egyes támadás-
ban benne rejlik egy elkerülő technika alkalmazá-
sának lehetősége.

Meg Cabot Tinibálvány című könyv történetéből 
adok egy kis ízelítőt:

Az indiai Clayton kisváros egyetlen gimnázi-
umának 11. osztályos tanulója, Jenny Greenley 
remek problémamegoldó képeségel rendelkezik. 
Így őt kéri fel az iskolaújság szerkesztősége, 
Annie álnéven tanácsokat ad lelki problémák-
kal rendelkező diákoknak. Jenny nagyon élvezi, 
hogy állnéven segíthet a diákoknak, de azt már 
kevésbé, hogy mind a diákok és tanárok szerint 
ő a ,,kedves jó kislány,, akire mindig lehet szá-
mítani, akire mindent rá lehet bízni.

Ám amikor Luke 
Striker, a 19 éves 
filmsztár inkognitó-
ban érkezik az isko-
lába, hogy következő 
szerepéhez anyagot 
gyűjtsön. Olyan bo-
nyodalmak kezdődnek, 
amiket még Jenny 
sem tud megoldani…

Vajon hogyan vég-
ződik a történet, va-
jon Jennynek sikerül 
magában is rendet te-
remtenie?

A Farmert már régi idők óta használják. A felta-
lálója Jacob Davis, szabómester, aki 1870-ben egy 
favágó megrendelésére készítette el a ruhadarabot.  
Egy San Franciscó-i méteráru boltban vette meg az 
erős pamutszövetet, annak érdekében, hogy a rávar-
rott zsebek minél jobban rajta maradjanak. A sarkait 
szegecsekkel erősítette meg. A munkásoknak annyira 
megtetszet, hogy egyre több megrendelést kapott. 

Az 1950-es években  az amerikai tinédzserek és 
fiatal felnőttek kedvelt viseletévé vált, amivel a meg-
szokott formális öltözködéssel szembeni ellenállásu-
kat, a szabályok elleni lázadásukat akarták kife-
jezni, oly mértékben kiváltva ezzel 
az idősebb generáció ellenszenvét, 
hogy sok színház- ba, elegáns 
étterembe be se engedték a 
farmernadrágot viselő sze-
mélyeket. Hordták tiltakozásul 
a fajüldözés ellen, volt a szegé-
nyek és gazdagok közti ellen-
tét, aztán a vietna- mi háborúval  
való szembefordu- lás jelképe is; 
végül a fiatalok kö- rében hódító 
új zenei irányzat a rock szim-
bólumává vált: Elvis Pres-
ley, James Dean és Marlon 
Brando hordta.



A rendőrségi helikopterek

A rendőröknek nagy segítség a helikop-
ter. Fentről jobban ki lehet szúrni a bűn-
űzőket mint autóval. A rendőr helikopterek 
általában kékek és fehérek, valmikor feke-
ték.  

Ha több bűnűzőt követnek akkor nyilván 
többen vannak.  

Vannak két propelleresek és amin négy 
van. Legtöbbször van rajtuk egy kötél amin 
rá tudnak ugrani a rablókra. Van szirénájuk. 
A helikoptereknél úgy szokott lenni, hogy a 

nagy propeller fölfelé-lefelé visz a kicsi pe-
dig jobbra-balra.

Személyi állomány 
A hajózó, a műszaki és a logisztikai állo-

mány magasan képzett szakemberekből áll. A 
viszonylag kis létszám ellenére egy időben több 
helyszínen teljesítenek folyamatos szolgálatot. 
Riaszthatóak a hét bármely napjának, bárme-
lyik órájában. A felmerülő igényeknek megfe-
lelően a nagyobb Mi-2 géppel, vagy a gyorsabb 
MD500E helikopterrel indulnak bevetésre. 


