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CSODA VAGY SZERENCSE? 
 
SPORTHÍREK 
 
RÖPHÍREK 
 
JÁTÉK 
 
INTERJÚ A SZŐKE HERCEGGEL         Készítette a 6. évfolyam 

         Mátyás uralkodóvá 
választásának 550. évfordulóján
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Interjú a szőke herceggel 
… 

avagy a szőke királlyal

Újságírók: Mint tudjuk, Ön tegnap óta 

király. Hogy változtatta meg eme fontos 

döntés az életét? 

Király: Ez nem az én döntésem volt;  

de egy nap alatt jó király lettem. 

Újságírók: Nem zavarja, hogy a nép le 

akarja szavazni? 

Király: Nem, mert csak egy fő akar 

leszavazni. 

Újságírók: Mivel csak egy polgár a nép. 

Király: Nem igaz, mert kettő. De az 

egyiket meggyőztem.  

Újságírók: Milyen hosszú távú 

változtatásokat tervez az országában? 

Király: Lefejeztetem a lázadókat, 

fizetésemelést adok a hóhérnak. 

Újságírók: Amikor kiült a folyosóra, 

lassanként mindenki odament Önhöz, és 

ottmaradt. Minek tulajdonítja ezt a 

vonzerőt? 

Király: Szerintem a hülyeségem okából… 

(sajnos a választ nem tudta befejezni, 

mivel sürgős büfézhetnékje akadt.) 

 

 

Ajánló – családoknak 

Nem bírja az örökös gyereknyavalygást?  

  Elege van az anyósa szidalmazásaiból?  

A felesége rendmániájából?  

A férje lustaságából? 

Kerekedjen fel családjával, és töltsenek el egy hétvégét Visegrádon! Itt az egyik legjobb 

szálláshely az ELTE Panzió, ahol a személyzet szeretettel várja a család apraja-nagyját! 

Programok:  - bobozás 

   - Salamon torony 

   - Fellegvár 

   - Mátyás király palotája 

   - középkori fegyver és solymász bemutató 

   - túrázás, városnézés 

Árak: Panzió: 2800 Ft/fő/éj 

  Programok (összesen): 5000 Ft/fő 
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Csoda vagy szerencse? 
A bob mentette meg a kisfiút, vagy a kisfiú volt szerencsés? 

 (Egy megrázó pillanat egy bobbal) 
 

- Lenne pár kérdésem Önhöz! 
- Csak… csak tessék. 
- Mi történt itt? 
- Hát… egy fiatal gyerek ült rajtam, 
és nagyon gyorsan vette be a kanyart, 
nem fékezett, és… repültem, egyszer 
csak kinőtt előttem egy fa és 
belementem. A gyereknek nem lett 
semmi baja, mert azt az előbb 
elfelejtettem mondani, hogy ő 
kirepült, beleesett a Dunába, és ott 
egy mentőcsónak kimentette. 

De én ripityára törtem. Sokkot 
kaptam. Nem hiszem, hogy felépülök 
belőle! 
- Köszönöm a részletes beszámolót.  
 
Ezek után döntsék el Önök, kedves 
olvasók, hogy a bob mentette meg a 
kisfiú életét, vagy a kisfiú volt 
szerencsés? 

 

 

 

 

 

 
Ha nem akar lófejet ágyába 

jöjjön Don Vito kocsmájába! 

Kérjen bármit a világon,  

mi eszébe jut, 

de ha számláját nem rendezi,  

könnyen a húskampóra jut. 

 

 

Sensation Black Party 

 

2008. 07. 10-én este a Salamon-toronyban 

Sensation black party lesz. 

Fellép a Green day, Gc, Daft Punk és a fináléban 

személyesen a Váradi Roma Café. 

Ne hagyd ki, ez lesz életed legnagyobb party-ja! 
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Mátyás és Beatrix mielőtt DISCO-ba mentek, betértek egy 

„ÁTVÁLTOZTATJUK!” szalonba… 

JJÖÖJJJJÖÖNN  ÖÖNN  IISS  VVIISSEEGGRRÁÁDDRRAA  
AAZZ  ÁÁLLMMAAII  VVÁÁRROOSSÁÁBBAA!!  
EELLTTEE  sszzáállllóó  mmiinnddeenn  vváággyyaa  
bbeennnnee  áággyyaa  vváárrvvaa  vváárrjjaa..  
AA  FFeelllleeggvváárr    aazz  nnaaggyy  ccssooddaa  
ssookk  kkiiss  ggyyeerreekk  jjáárr  ooddaa..  
NNoo  ddee  aa  sszzéépp  ppaalloottaa  
mmiinnddeennkkii  sszzáázzzzaall  ffuutt  ooddaa..  
AA  SSaallaammoonn--ttoorroonnyy  iiss  
ccssooddáállaattooss,,  
ddee  aa  sszzoommsszzéédd  mmééggiiss  
uuttáállaattooss..  
AA  ffaaggyyiizzóókk  sseemm  oollccssóókk  
ss  nneemm  iiss  mmiinnddiigg  ttúúll  jjóókk..  
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Bajvívás 
Egy pajzs rácsapásával 

kezdődött a küzdelem. 

Azután ordítva egymásnak 

rohantak és ezután egy 

pörgős küzdelem vette 

kezdetét. A buzogányos 

rátámadt a kardosra. A 

buzogányával hatalmas 

csapásokat mért ellenfele 

pajzsára. A kardos próbált 

visszaütni, de nem tudott. 

A buzogányos leteperte a 

földre ellenfelét. A kardos 

megadta magát. 

 

Íjászat 
A Palota játékok döntőjében:  

Lovas István – Nyilas Mihály  

265:287 

Nyilas immár tizenhatodszor nyerte 

el a Mátyás vándorserleget. 

 

Solymászat 
Az idei királyi vadászaton 

Csipike sólyom szerepelt               

legeredményesebben. Zsákmánya: 2 nyúl, 

17 egér, 33 galamb. 

 

Dárdahajítás 
A hétvégi nemzetközi 

dárdahajító versenyen 

lovagjaink szép      

eredményeket értek el, 

mellyel olimpiai       

kvalifikációt is       

szereztek.  

Cseke lovag 68 m-es 

dobásával állhatott a 

dobogó legfelső fokára, őt 

követte a cseh származású 

Prmzsl lovag 67m-rel, majd 

a bronz dárdát szintén a 

magyar Herceg lovag vehette 

át 63 m-es dobásáért. 
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KKKÉÉÉPPPEEESSS   ÖÖÖSSSSSSZZZEEEFFFOOOGGGLLLAAALLLÓÓÓ   AAA   XXXXXXIII...   SSSZZZÁÁÁZZZAAADDDBBBÓÓÓLLL   
 

 

NAGY 
 

 

a Fellegvárban 
2020. 62. 47-én, 26:97-től a bohócok ellepik Visegrád tetejét. Zoli bohóc 

személyesen fogadja az összes kis lurkót. A programok között: „Rúgd fel a 

bohócot!” „Tűzd fel a bohóc orrát!” és sok-sok érdekes elfoglaltság. A vásáron 

mindenféle színű, méretű bohóc kapható, SŐT! Az első 20 vásárló ajándék 

NÁJLON pólót kap ajándékba.  

JÖJJÖN EL ÖN IS! 

 

 

A szobában 
Társalgó 1 Ebéd közben Az udvaron 

Bobozás 

Társalgó 2 

Királyi Palota 1 Királyi Palota 2 Túrázás 
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 Mi van a Visegrád, Fő utca 117 szám alatt? 

A.  ELTE vendégház  B.  Királyi Palota  C.  Strand 

 Melyik volt közelebb a szállásunkhoz? 

A.  Fellegvár   B.  Salamon torony  C.  Bobpálya 

 Van Visegrádnak focicsapata? 

A.  Igen   B.  Nem 

 Mikor van Visegrád 1000 éves évfordulója? 

A.  Már volt   B.  Jövőre lesz   C.  Most van 

 A visegrádi templommal mit akarnak kezdeni? 

A. Újítják   B.  Nem újítják   C.  Csak akarják újítani 

 Hol található Mátyás szobra? 

A.  Zách Klára utca  B.  Fő utca   C.  Salamon torony utca 

A megfejtéseket névvel ellátva, zárt borítékban Gabi néninél lehet leadni, szeptember 3-ig. A helyes 

megfejtők között 3 db 150 Ft-os „Büféjegyet” sorsolunk ki. Kellemes fejtörést! 

 

MAI RÖPHÍREINK 
 

TRAGIKUS 

BOBOZÁS 
 

2008. 06. 05-én 

(csütörtökön) 

hosszas kérlelés 

után K. Anna beült 

egy bobba, 

azonban az a 

második éles         

kanyar után           

kisiklott. K. Anna 

súlyos kislábujj 

leszakadással 

kórházba került. 

Állapota válságos. 

A bobpályát         

ideiglenesen 

lezárták.       (A 

lábujj darabokat 

még nem tudták 

összeszedni.) 

 

SÓLYOMLÖVEDÉK 

 

2008. 06. 05-én az 

ELTE Vendégház 

udvarán folyó 

solymászbemutató 

alatt, az esőtől 

megzavarodott 

madár, madártej 

esőt zúdított 

néhány ott üdülő 

diák fejére. A 

gyerekek félreértés 

áldozatává váltak, 

amikor a madár 

gazdája azt 

mondta, hogy az 

csak egy kis 

madártej. A          

gyerekeket 

madárinfluenza 

fertőzés gyanújával 

kórházba 

szállították. 

 

SÚLYOS 

BÉLPROBLÉMÁK 

 

Súlyos 

bélproblémákkal 

kórházba 

szállítottak egy 

szarvasbogarat. 

Kérjük, támogassa 

adója 1 %-val a 

sebesült 

szarvasbogarak 

megmentését. 

 

ÁLLATI OLIMPIA 

 

A múlt héten 

lezajlott az állati 

állat olimpia. A 

részleteket a         

www.allatok.olim

pia.hu oldalon      

tekinthetik meg. 

Előzetesben annyi, 

hogy a magyarok a 

távolcsúszásban és 

a vízicsúzdázásban 

voltak a legjobbak, 

de több                  

versenyszámban is 

sikert arattak. 

 
 

http://www.allatok.olimpia.hu/
http://www.allatok.olimpia.hu/


Visegrádi IDŐKERÉK  I. évfolyam 1. szám 

8. oldal  6.a-b osztály 

 

Visegrádi IDŐKERÉK 
 

I. évfolyam 1. szám 

Kiadja: a Gárdonyi Géza Általános Iskola 6.a-b osztálya 

Felelős kiadó: Deákné Edvi Gabriella  

 

A szerkesztőség címe: Budapest, 1137 Radnóti M. u. 8-10 

Telefon: 340-42-09 

 

A cikkeket írta, illusztrációkat készítette: 

 

Ardai Marcell 

Budavári Márk 

Csáki Péter 

Dubitz Bence 

Farkas Álmos 

Gidró Szilárd 

Hegedűs Bernadett 

Jankovits Anna 

Jász Norbert 

Katona Máté 

Keszler Buda 

Lukács Bernadett 

Miksz Vivien 

Oláh Lóránt 

Szilvási Réka 

Tóth Alexandra 

Vörös Vivien 

Barabás Jenő 

Gál Noémi 

Kaiser Helga 

Kiss Szonja 

Kiss Vivien 

Lindberg Karolin 

Magyar Szilvia 

Scherer Fruzsina 

Schmidt Krisztián 

Singer Dániel 

Szűcs Dániel 

Udvarhelyi Attila

 
 

 

 

 


