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Nagyjainkra emlékezve... 
 

Halottak napján Pozsonypüspöki nagyjai közül Ozsvald Árpádra, Dobos Lászlóra 
és Nagy Józsefre emlékeztünk. Olyan kiemelkedő egyéniségekre, akik az irodalom, 
a  képzőművészet terén nagyot és maradandót alkottak, akik a felvidéki magyar 
kulturális és politikai élet fontos személyiségei voltak. Három nagy ember életét 
és munkásságát ismerhették meg diákjaink és helyezhették el az emlékezés 
gyertyáit sírjaiknál. 

A nemesoroszi születésű Ozsvald Árpád költészetében 
a nemzetiségi lét, a történelem, a mítoszvilág tárja ki 
kapjuját. Árpi bácsi művei közül A kis postás ifjúsági 
regény, mely a háborús  évek megpróbáltatásairól szól, és 
a Néger a hóesésben című verseskötet szól a kisebbeknek. 
Életének nagy részét Püspökin  
élte le. Szorgalmas gyűjtője volt 
a községünket ábrázoló 
képeslapoknak, fotóknak, régi 
magyar könyveknek és 

kéziratoknak, valamint a római és görög 
pénzérméknek.  72 éves korában, 2003-ban hunyt el.  

„Ágon hintázó madár füttyszava szólít, 
Elvarázsolt őzek isznak poharamból. 

Kenyérként tördelem a verset, vegyétek, 
Szelíd vadjai az erdőnek, mezőnek.”   

/Ozsvald Árpád/ 

Dobos László Királyhelmecen született 
1930-ban. A pozsonyi Pedagógiai Főiskola 
magyar – történelem – polgári nevelés 
szakjain végzett.  Részt vett az Irodalmi 
Szemle megalapításában, vezette a Tatran 
Kiadót, Csemadokot, Madách Könyvkiadót 
és a Madách Posoniumot,  illetve egy évig 
a Szlovák Szocialista Köztársaság tárca 
nélküli minisztere, később és a Magyarok 



Világszövetségének társelnöke is volt. A kis viking-
ben Dobos László egy kisfiú, Lars szemével látott 
világot mutatja be.    

2014-től a pozsonypüspöki temetőben nyugszik.  

„Amióta megszülettem, nekem mindig meséltek. 
Először azért, hogy ne sírjak, most meg azért, hogy 
jó legyek. Szeretem a mesét. És szeretem azokat is, 
akik nekem mesélnek. Különösen akkor jó mesét 
hallgatni, amikor kint hideg van, mikor hull a hó, 
vagy esik az eső. Szeretek mesélni én is.“ /A kis 
viking/ 

Nagy József a II. világháború utáni első 
szlovákiai magyar művészgeneráció 
képviselője, aki 1926. április 2-án született 
Pozsonypüspökiben, s ott élt haláláig. 
Alkotásaiban a 
Csallóköz monda- 
és hitvilága, 

a  magyar irodalom eposzai, a keresztény kultúra,  a 
magyar történelem – benne kisebbségi sorsunk jelenik 
meg. Sorozatban festette meg Pozsonypüspöki minden 
nevezetes épületét. Nagyméretű faliszőnyegeket is 
tervezett és kivitelezett, tankönyveket illuszrált. 
Iskolánk több alkotásával is büszkélkedhet, mint 
a magyar költőkről és írókról rajzolt sorozata.  

Emlékezzünk! 

 

 



  Petőfi Sándor: János vitéz 

Petőfi Sándor: János vitéz          

 
 

 

 

  

 

 

 

…ahogy nekem mesélte a nagyim… 

ukorica János meglátott egy házat, ahol egy leány és egy öreg néni lakott. Megszerette Iluskát. 

Elment vitéznek, így lett János Vitéz. Sok csatát megvívott már. Majd visszament Iluskájához, 

hogy elvegye feleségül. De Iluska a sok sírás-rívástól meghalt. Nagyon elszomorodott, és énekelni 

kezdett:  

 

 

 

 

 

 

K 

Én a pásztorok királya, legeltetem nyájam 
Nem törődöm az idővel, a szívemben nyár van. 

Szerelemnek forró nyara égeti a lelkem,  
Amióta azt a kislányt egyszer megöleltem. 

Be-be járok a faluba, édes Iluskámhoz,  
Az én nevem, az én nevem Kukorica, Kukorica János. 

 
Kukorica közt találtak, ott szedtek fel engem. 

A nevem is heeej parasztos, de én nemz szégyellem. 

A juhásznak épp elég ez, úribb, cifrább nem kell. 
Ragaszkodom a nevemhez igaz szeretettel. 

Becsületes jó magyar név, nem hímez, nem hámoz, 
Az én nevem, az én nevem Kukorica, Kukorica János. 

 
Hat ökör sem visz el tőle, összenőttem véle,  

Id'adhatná fél országát király őfelsége. 
Kínálhatna püspökséggel a római pápa, 

Csalogathat csalfa csókkal cifra úri dáma. 

Odanőttem Iluskámhoz, mint levél a fához, 
Az én nevem, az én nevem Kukorica, Kukorica János. 

 



  Petőfi Sándor: János vitéz 

Petőfi Sándor: János vitéz          

…egy kis történelem… 

János elment a tündérek világába, hogy megmentse a szerelmét. Valahogy át tudott menni az 

őrökön (erre a nagyim sem emlékszik már). Egy tó körül táncoltak a tündérek. Odament János és a 

mellette lévő rózsabokorról leszakított egy rózsát és azt énekelte:  

 

 

 

 

 

 

 

Bedobta a rózsát az élet vizébe. S a víz 

fölött megjelent Iluska, és János nyakába 

borult. Összeházasodtak a tündérek földjén 

és boldogan éltek amíg meg nem haltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bemutatót 1904. november 18-án tartották. A darab elsöprő sikere 

még az alkotókat is meglepte. A színpad hol felpezsdült, hol megnyugtató 

vidámságot árasztott. A közönség derült, nevetett, majd a sírás is felcsuklott 

innen-onnan. A dal befejeztével újrázást követeltek, de az ismétlés egy kicsit 

váratott magára, mert a Bagót alakító Papp Mihálynak is könnyek peregtek az 

arcán, a karmester Konti József is a zsebkendője után kutakodott, de még a 

zeneszerző Kacsóh Pongrác szeme is könnyes lett. Fedák Sári (énekesnő-

primadonna) úgy emlékezett vissza a darab bemutatójára, mint addigi 

legnagyobb sikerére, melyben a közönségnek is hatalmas szerepe volt. 

Hogy teljes legyen a történet, mindenkinek ajánlom megtekinteni az 1938-ban készült filmet: 

www.youtube.com – János vitéz 1938 – teljes film 

Fedák Sári a János  Vitézben 

by SIB  

Írta, rajzolta és összeállította: Bittera Sophie Iman SIB és Bittera Katus 



      Interjú 

Interjú                                            

 

Hány éves? 

� 38 éves vagyok. (Egyesek szerint csak 28.) 

Mióta tanít? 

� Ha jól számolom akkor 10 éve. A nagymagyari alapiskola  

napközijében kezdtema a pályámat, és mikor már tűzközelbe 

 kerültem, áthívtak a somorjai pincériskolába. Négy év után  

újból munkahelyet váltottam és Félben folytattam a tanítást.  

Öt évet töltöttem Félben, ahonnan ide, Püspökire vezetett 

az utam. Ezekkel párhuzamosan a somorjai nyelviskolában is  

tanítottam és még most is tanítok. 

Van barátnője? 

� Nincs... Most éppen vadászaton vagyok. 

Van spinere? 

� Igen, angol zászlós. 

Van autója? 

� Persze, már el sem tudnám képzelni az életemet autó 

nélkül. A szabadidőmet és a munkámat is úgy szervezem, 

hogy azt autó nelkül nem is tudnám megvalósítani. 

Márka? 

 Most egy Citroennel járok, előtte pedig Volkswagenem 

volt. 

Honnan tud angolul? 

� Ez egy hosszú folyamat... Sulin kívül nyelvtanfolyamokra  

jártam, és magyar-angol szakon végeztem az egytemen. 

Hogy tarstam a szintet, minden évben elolvasok néhány angol könyvet vagy megnézek 

pár filmet. 

Miért ebben az iskolában tanít? 

� Azért jöttem ide, mert tetszettek az igazgatónő elképzelései az iskola jövőjéről, és azt 

gondoltam, hogy ennek a „projektnek“ részesévé kell válnom, mert én is hozzá tudnék 

adni valamit. 

Honnan ismeri az igazgató nénit? 

� Két éve ismerkedtünk meg, egy komáromi nyári egyetemen. 

Mi a kedvenc színe? 

Interview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Interjú 

Interjú                                            

 

� Nem is tudom, hogy egyáltalán van-e kedvenc színem, talán inkább színkombináció, 

mondjuk kék és fehér, mivel ezek az égbolt színei. 

Kedvenc étele? 

� Szeretek enni és elég sok mindent kedvelek. Az utóbbi időben például nagyon 

rákaptam a sushira. Aztán szeretem a kínai ételeket is, a tatárbifszteket, nagy 

kedvencem még a Ribs and Wings, de csak akkor, ha jól van elkészítve. 

Van e kevenc fastfoodja? 

� Nem nagyon szeretem a „gyors ételeket“, bár ez nem azt jelenti hogy sosem fogyasztok 

ilyeneket, de kedvencnek nem nevezném egyiket sem. Különben sem szeretek gyorsan 

enni. 

Kedvenc itala? 

� Kezdem az üdítőkkel. Többnyire kólát szoktam fogyasztani, cukormenteset, diétásat, de 

a gyömbért is szívesen megiszom. Szeretem a különleges kávékat (Frei kávézó kínálata). 

Továbbá szeretem a sörkülönlegességeket, de nem szoktam belőlük sokat fogyasztani. 

Hogyan értékeli a gyerekek angol tudását  az iskolánkban? 

� Meg vagyok elégedve, de nem mindenkivel. Mint minden iskolában, itt is vannak 

gyenge diákok, illetve szorgalmasak, de ez így természetes. Viszont azt nem értem, ha 

egy tanuló nem igyekszik kellőképpen, hogy elsajátítsa az angolt. 

Tud kiabálni? 

� Alapjában véve én egy nyugott ember vagyok, de néha nálam is betelik az a bizonyos 

pohár, és olyankor dobhártya nem marad repedetlen. 

Miért ad annyi 

leckét? 

� Nem érzem úgy, 

hogy sok feladatot adnék, 

de ha megtudom hogy ki 

kérdezte ezt, az megtudja, 

mi a sok házi!!!  

(Venchich tanító bácsi 

gonosz kacaja zárta az 

interjút.) 

 

készítette: György Róbert 



    
  
 
 Érdekességek a kutyákról 

 

Érdekességek a kutyákról 
� Csökkentheted a vérnyomásod azáltal, hogy szeretgeted a kutyádat 

� A corgi, mint fajta neve azt jelenti, hogy törpe kutya 

� A kutyák összegömbölyödése egy ősi ösztönből ered, mely során 
melegen tartják a testüket és védik a létfontosságú szerveiket alvás 
közben 

� A nedves kutyanózikra azért van szükség, hogy kedvencünk 

felfokozottabban érezze az illatok kémiai összetételét 

� Az afrikai származású vadászkutya, a 
basenji az egyetlen kutyafajta, amelyik nem 
tud ugatni, ezzel szemben olyan hangot ad ki, 
mintha jódlizna 

� A dalmatakölykök teljesen fehérek, 
amikor megszületnek, az őket tarkító 

pöttyök csak később alakulnak ki 

� A kutyák képesek érzékelni az emberi testben végbemenő 

változásokat, éppen ezért nem csak a rendőrség, hanem az orvostudomány is szívesen 

alkalmazza őket 

� Vannak olyan kutyák, amelyek képesek érzékelni, ha a cukorbeteg gazdijuk inzulinszintje 
csökken, ugyanis a beteg ilyenkor olyan illatot bocsát ki, melyet csak a kutyák éreznek meg 

� Tévhit, hogy a kutyák szeme csak a fekete és a fehér színeket érzékeli, ugyanis kedvenc 
négylábúink látják a sárga és kék árnyalatokat is 

 

Összeállította: Sámson Dávid 



 Színezz!!! 

Színezz!!!             

 

 

 

 

Két oldalon megy két ember 

egymással szemben. Egyik szlovák, 

másik magyar. A magyar kezében 

labda van. A szlovák azt mondja: 

-Lopta, lopta! 

Erre a magyar:  

- Dehogy loptam fiam, az üzletben 

vettem! 

A gyerek kérdezi az apjától:  

- Apu nézhetem a tévét? 

- Nézni, nézheted, de be ne 

kapcsold! 

A gyerek kapott egy tábla 

csokoládét. Mondja az apjának: 

 

- Tessék apu, adok neked egy 

csokoládét, de ki ne nyisd, mert az 

az enyém! 

Készítette: Jámbor Laura és Békefi Rebeka 



   Furgangos oldal 

Furgangos oldal                        

 

 20. század egyik legnagyobb írója, 

humoristája Karinthy Frigyes volt. 

Születésnapját a magyar humor napjaként 

ünnepeljük, ekkor ítélik oda a humoros műfaj 
terén nyújtott kimagasló teljesítményért a 

Karinthy-gyűrűt. 

Rá emlékezve olvassátok a kis humoros, agyat 
megmozgató találós kérdéseket:  

 

  

 

A

  

 

  



   Furgangos oldal 

Furgangos oldal                        

 Kállay Vivien és Španko Eszter Hanna ötlete alapján összeállította: Bittera Katus 



      Sulis oldal 

Sulis oldal                                          

 

Ilyet még nem hallottál - Érdekességek a nagyvilágból 

Zseniális találmányok, amiket be kellene vezetni az iskolában… 

s csak találgatni lehet, de ebből az egyik már be van tervezve és a 

megvalósításán „bütyködnek”…de melyiken?  

Ha van valami jó ötleted, add tovább a diákparlament képviselőinek, akik 

megismertetik az igazgatóságot a diákok véleményéről és vágyairól… 

1. Csak könnyebb így a szorzótáblát megtanulni. 
 

2. Ceruza és füzet automata, 
elvégre bármikor előfordulhat, 
hogy kifogy a toll, elkallódik a 
ceruza, vagy éppen betelik a 
füzetünk. 

3.  Napelemes pad, melynek 
segítségével a diákok tölthetik a 
telefonjukat és tabletjüket, 
miközben a friss levegőn 

beszélgetnek, vagy éppen tanulnak. 

4.  A Müncheni 
Műszaki Egyetem 
diákjainak nem 
kell a lépcsővel 
vagy a lifttel 
bajlódniuk, hála 
ezeknek az óriás csúszdáknak, melyeknek egy 
céljuk van: hogy még szórakoztatóbbá és 
érdekesebbé 
tegyék az 

iskolában töltött időt. ( Ilyen kell a mi iskolánkba is  � ) 

5.  Hasonló csúszda egy 
általános iskolában, ahol a 
diákok rögtön az iskola 
játszóterére tudnak 
csúszdázni kicsengetés után. 

6.  Fali tűzőgép, amit bárki 
nyugodtan használhat, ha 
szüksége van rá. 

készítette: Porubsky Andrea és Valacsay Noémi 



       Gondolkodj! 

Gondolkodj!                                      

 

Tesztek 

  Mennyi 1+5 

   2+4 
   3+3 
   4+2 
   5+1 

  

 Ismételd magadban a 6-os  

 számot annyiszor, ahányszor  

 tudod 15 másodpercig, menj 

  lejjebb 

    

 GYORSAN MONDJ EGY  

  ZÖLDSÉGET. 

  Még lejjebb... 

Ugye a répára gondoltál? Ha nem, 
akkor a közé a 2% közé tartozol, 
akinek más asszociációkra forog az 

agya 
A 98% répára gondol ennél a 

gyakorlatnál… 

Most számold meg gyorsan, hány "F" 
betű van az alábbi szövegben: 

 

FINISHED FILES ARE THE RESULT 
OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY 

COMBINED WITH THE 
EXPERIENCE OF YEARS. 

 

Kész? Csak akkor menj lejjebb, ha 
kész vagy a számolással.... OK? 

 

Nos, mennyi? Három? 
Biztos vagy benne? Nem akarod még 

egyszer elolvasni? 

 

A megoldás néhány sorral lejjebb 
olvasható... 

 

  Aki mind a hat F-et megtalálta elsőre 
az zseni. A 3 az átlag. Már a négy is 

ritka. Érdekes...  

  

A szövegben található "F"-ek száma 
összesen HAT!!! 

Úgy tűnik, hogy az emberi agy nem 
képes feldolgozni az OF szót. 

összeállította: Čonga Julcsi 



      Interjú 
 

Interjú                                    
 

 

� Hány éves? 
Erre nem válaszolhatok. 

� Mikor van a szülinapja? 
Február 18-án. 

� Mi a kedvenc színe? 
Egy időben nagyon lila-mániás voltam, utána jött egy 
ilyen narancsos mánia, de igazából az összes színt 
szeretem. 

� Mi a legszebb gyermekkori emléke? 
Az összes gyermekkori emlékem szép, kivéve azt, 
amikor a bátyám 10 hónapos koromban rábökte 
a lábamra a tévét. Épp mire elkezdtem járni, gipszbe 
került a lábam. 

� Milyen tanuló volt alapiskolában?  
Alapiskolában? Egyes, ketteseim voltak. Középiskolában 
már voltak hármasaim is. 

� Mi volt a kedvenc tantárgya? 
Matematika! 

� Melyik tanárral jön ki legjobban? 
Mindenkivel. Azt hiszem, erre a kérdésre ez a legmegfelelőbb válasz. 

� Mi a kedvenc étele? 
Mindenevő vagyok. 

� Milyen zenét kedvel? 
Zenetéren is mindenevő vagyok. Hallgatok komolyzenét is, magyar nótákat is, popzenét 
és rockkoncertekre is járok. 

� Van most barátja? Mennyi barátja volt eddig? 
Hát... most alakulóban van egy kapcsolatom, szóval erre a kérdésre nem tudok se igennel, 
se nemmel felelni. A másik kérdésre pedig nem válaszolok. 

� Van háziállata? 
Otthon nagyon sok állatunk van. Régen sok kutyánk volt, de most már csak kettő van, egy 
csivava és egy mopsz. Pávánk, fácánunk, kacsáink, pulykáink, kecskéink, birkáink és egy 
disznónk is van. 

� Tud énekelni? 
Alapiskolában jártam énekkarba. 

� Sportol valamit? 
Alapiskolában kézilabdáztam, aztán kosaraztam. Gimnáziumban visszatértem a kézilabdához, 
versenyezni is jártam, az egyetem alatt pedig röplabdáztam. 

� Melyik focicsapatnak szurkol?  
Hétvégenként szoktam járni meccsre, Bősnek szurkolok. A tévében is szoktam focit nézni,  
De kedvenc csapatom nincsen. Kézilabdában viszont van, nőknél Győr, férfiaknál Veszprém. 
Mérkőzésekre is szoktam járni.  

Köszönönjük az interjút! Készítette: Rigó Kata 



Tűzoltás története 

 

A tűzoltás legrégebbi ismert ábrázolása a Ninive melletti Nimrudból származik. 
 

1829-ben Amerikában elkészítették az első 
működőképes gőzfecskendőt, amely kb. 630 liter vizet 28 méter 
magasra tudott fellőni.  
Ettől kezdve hanyagolni kezdték a kézi működtetésű 
tűzoltási módszereket. 

A 20. század elején jelentek meg az első villamos és 
belső égésű motorral meghajtott fecskendők. 

A második világháború után kezdték használni a porral, 
illetve habbal oltó fecskendőket.  

Talán túlzás lenne azt állítani, hogy az ősember is foglalkozott már 
tűzvédelemmel, igen gyakran óvatosak voltak a tűzhelyek létesítésénél, például kősorral, netán 
agyaggúlákkal kerítették körbe, vagy gödröt ástak a tűznek. 

Az viszont igaz, hogy már a régi rómaiak is – Augustus császár i.e.21-ben az állam rabszolgái közül 
600-at kiválasztott, és ennek az osztagnak külön kötelessége volt a tűzoltás is, így létrejött Európa első, 
igaz, kényszerű hivatásos tűzoltósága. 

Az I. világháború mindenütt megakasztotta a tűzrendészet fejlődését, különösen a hivatásos tűzoltói 
legénységből vonultak be sokan katonai szolgálatra. 

Apum 6 éves korától mint kis tűzoltó volt. 

14 éves korában a Pozsonypüspöki önkéntes 

egylet tagja. 

1989-ben profi tűzoltó lett Pozsonyban. 

Az egyik legnehezebb tüze a ligetfalui Matadorka 

tűz, ami kettő napig tartott.A matadorka tűznél kb. 

15 tűzoltó megsérült, mert a kémiai anyagok 

felmosódtak a vízben és belejutott a csizmákba, ez 

lemarta a bőrt a lábukról.  

A leghosszab tüze Malacky környékén volt: erdőtűz, 

3 napig tartott. 

A legvicesebb esete az talán, amikor egy háztűzhöz 

mentek akkor a ház tulajdonosa meztelenül oltotta a tetőt 

egy létráról. 

1999-től  Püspöki önkéntesek parancsnoka. 

összeállította és írta: Duranský Marci 



  Karácsonyi mese 

Karácsonyi mese                                 
 

Karácsonyi  

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy karácsonyi , akinek a neve Szarvi volt. Nagyon 

fontos szerepe volt a karácsonyi  szétosztásában. Ő volt az, aki vezette a sok -t, hogy merre 

menjenek, esetleg hol álljanak le.  

mindig dícsérte őt, ezért büszke volt magára egy ideig. Mikor már a  a . legjobb 

járó díjat adta neki, akkor már a kollégái nem nagyon kedvelték. Mindig csúfolták őt, hogy ő a „Mikulás 

legkisebb angyalkája“. Eleinte nem csinált belőle semmit, mivel voltak barátai, de később ők is ellene fordultak. 

Szarvi egyedül maradt. Nem panaszkodott a -nak, mert később még rosszabb lenne a csúfneve. Ezért 

elszökött. 

Mikor eljött December  .- ke,  nagyon lassan haladt  Szarvi nélkül. Már majdnem 

 volt, de még a fél világot sem látogatták meg. Szarvi nélkül nagyon lassú volt a tempó. 

Szarvi barátja, András ment őt megkeresni. Mikor megtalálta, megkérte Szarvit, hogy segítsen a -nak, 

mert nem győzik szétosztani az összes . Szarvi rájött, hogy cserben hagyta barátait és főnökét, ezért 

gyorsan visszament, szétosztotta az összes ajándékot, méghozzá  perc alatt. 

Azóta már Szarvit békén hagyták, nem csúfolták, és persze, hogy megkapta a .-ik legjobb 

szarvasért járó díjat is 
Írta: Richter Ricsi 



 

 

 

 

 

Bugatti CHIRON 
 

 BUGATTI 33 másodperc alatt 
gyorsul 400 k/h-ra 

 Képes 450-nel menni 
 

 A BUGATTI-kat kézzel gyártsák 
elég aprólékosan 
 

 Már a megrendelése sem 
mindennapi, hiszen az összes Chiron 
egyedi kívánságok alapján készül 23-féle 
fényezés, 31-féle bőrkárpit, 30-féle varrás, 
18-féle szőnyeg és 11-féle színű biztonsági 
öv rendelhető, és ezen felül szinte 

bármilyen színt kikevernek, csak 
akkor tovább tart a gyártás 

 
 Egy Bugattit 9 hónapig tart elkészíteni 
 

 A fényezés három hétig tart, hiszen 
akár nyolc réteget is felvisznek, és 
mindegyik festés közt meg kell várni a 
száradást  
 

 Az összeszerelés 12 munkaállomáson történik, ahol összesen 20-an dolgoznak 
 A karosszériát összesen 1800 csavar tartja össze, amit elektromos nyomatékkulccsal 

húznak meg, mindegyiket a megfelelő mértékben, amit a számítógép jegyez fel 

 A motort tartó hátsó segédkeretet és a karosszériavázat 14 titánium csavar fogja 
össze, amik egyenként csak 34 grammosak, de elképesztően erősek 

Ára: $2,998,000 
Hengerszám: 16 

Lóerő: 1500 

összeállította: Sámson Dávid 
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Megúszni a Balatont 
 
 
Reggeli napsütés, egészséges reggeli, üresség a 
strandig, ahol aztán vár a tömeg, orvosi kivizsgálás, 
nevezési díj, karszalag, úszás, ki fogom bírni?, 
kibírom, kibírom, kibírom... Nagyjából így indul egy 
hagyományos Balaton-átúszás. 
 

Az elején le szeretném szögezni, hogy a Balaton-átúszás nem verseny. Ez egy kihívás, amit a 
csallóközi ember akkor tűz ki maga elé, amikor tudatosul benne, hogy a téli sportokhoz nem sok 
köze van, ellenben az vízi sportok, na igen, az már más tészta. Előttünk lebegnek az olimpiai 
bajnokok képei, hiszen a vízben továbbra is mi vagyunk a legjobbak, így miért ne úsznánk át a 
Balatont?! Ki ne szeretné meghódítani a magyar tengert? 
 
Hasonló gondolatok cikáztak az én fejemben is, amikor eldöntöttem, hogy nekivágok. Előtte azért 
volt egy egyéves felkészülés, amit egy kicsit el is hanyagoltam, mert az uszoda egy idő után bezárt, 
és nem volt kedvem újat keresni. Persze akkor már úgy éreztem, hogy nincs 
is szükségem több edzésre. Nem is volt.  
 
Tudni kell, hogy a Balaton-átúszást minden év július 

első szombatján szeretnék megrendezni. Valamikor 
sikerül, valamikor nem, az időjárás dönt. Csütörtökig kell 

várni, akkor jelentik be hivatalosan, hogy szombaton érdemes-e 
lemenni Révfülöpre. Igen, onnan indul az úszás. 

 
Érdekes nyár volt a 2012-es. Emlékszem, hogy azon a nyáron többet 
voltam külföldön, mint itthon. Igaz, Magyarországot nem szoktam 
külföldnek venni, úgyhogy csak majdnem igaz az előbbi állításom, 
viszont valóban keveset voltam otthon. Azóta is ilyen nyárról álmodom. 
 
Megérkeztem Prágából, a következő napon már indultunk is 
Magyarországra. Az úszás előtti éjszakán igyekeztem időben lefeküdni. Reggeli után kisétáltam a 
Balatonhoz, nevezés közben kikértem a tapasztaltabb úszók véleményét. Az egyik tanácsuk az volt, 
hogy soha ne álljak le, még ha megszomjazom, akkor sem, inkább igyak a tó vizéből. Megfogadtam 
a tanácsot, bár nem nyeltem le a vizet. A ruhákat kétféle megőrzésre lehet leadni, ugyanis ki lehet 
választani, hogy hol szeretnénk őket átvenni, mert ha úgy óhajtjuk, akkor Balatonboglárra is 
utánunk hozzák. 
 
Az orvosi kivizsgálás után kell befizetni a nevezési díjat, kapunk egy karszalagot, amelyen egy 
vonalkód szerepel. Ennek több funkciója is van, hogy csak egyet említsek, ez alapján mérik az 
időnket. Úszás előtt az egyik vállalat úgy reklámozta a termékét, hogy minden úszó fülébe nyomtak 
egy kis zselét, hogy ne gyulladjon be. Hatott, bár nem vagyok hajlamos a fülgyulladásra. 
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Elkezdődött az úszás. Az előző esti kis 
vihar jelezte, hogy nem lesz szélcsend a 
következő napon sem. Be is igazolódott a 
félelmünk, mivel az 5,2 kilométeres táv 
felét oldalra csapott fejjel úsztuk le, hogy 
ne nyeljünk sok vizet. Ha valaki eldönti, 
hogy átússza a Balatont, nem kell félnie, 
hogy eltéved, ugyanis vagy száz 
horgonyzó hajó jelzi az utat, ha pedig 
elfáradnánk, bármelyik hajóra 
felmehetünk pihenni, de megfogadtam a 
tapasztalt úszó tanácsát és nem mentem 
fel a hajókra. 
 
A balról érkező hullámokat lassan megszoktuk, aztán már meg is szűntek, ám a vége felé várt a 
legnagyobb megpróbáltatás. Az utolsó 5-700 méteres távot egy óra alatt tettük meg, mivel 
megfordult a szél, és olyan erős hullámokat kavart, hogy sokszor éreztem úgy, hogy csak egy 
helyben úszok és nem haladok előre. Ez okozta azt, hogy amikor gyalogolhattunk a vízben és 
odaértünk a lépcsőkhöz, a szervezők sorra rántottak ki minket a vízből, mert féltek, hogy valaki az 
utolsó szakaszban annyira kimerült, hogy orra esik a lépcsőkön. 

 
Amikor kiértem a vízből, boldog voltam és büszke 
magamra, hogy megcsináltam. A pultnál teletömtem a 
számat szőlőcukorral, majd forró teával leittam. Nem 
valami különös eledel, de négy óra úszás után nagyon 
jól esett. Jutalomként minden úszó kapott egy pólót, 
amin ez szerepel: Megúsztam!  
 
A Balaton-átúszást mindenkinek csak ajánlani tudom. 
Ez egy egészséges kihívás, amivel mindenki csak 
nyerhet. Addig is járjatok úszni, mert messze van a 
nyár, addig formába kell lendülni! 

 
 
 

Egy Balaton-átúszó angoltanár 
 



Karácsonyi meglepetések 
 

 
 

 

 
 
 
 

Ajándéktipp recepttel  
Hozzávalók:  

 bögre, 
 porcelánfilcek, 
 jó bögrés recept.  

 
Elkészítés:  

1. Írjuk a receptet a bögrére. Használjunk több színt, illetve 
ábrát. 

2. Égessük ki a bögrét a sütőben 160°C-on.  
3. Süssük meg a bögrén szereplő receptet és a bögrével együtt 

adjuk át az ajándékot. 
 

Teaimádóknak 

Válaszd ki az ajándékozott kedvenc teáját, és tedd 
személyessé azt. 
Nagyon egyszerű, ha lecseréled a teafilterek kis címkéjét. 
Ha van otthon mintalyukasztód, színes kartonod, akkor 
könnyen elkészítheted a következő teafilter-díszt:  

 Lyukaszd ki a kiválasztott mintát, majd ragaszd a 
filterhez. 

 A legjobb a kétoldalú ragasztót használni, és két 
szív közé illeszteni a teazsinórt. 

 
Ha még élvezetesebbé tegyük a teafilter címkéjét: 

 akkor ki lehet nyomtatni a család tagjaink képeit 
  és azt ragasztani a címke helyett.  

Hóember 

villanykörtéből  

A már nem működő villanykörtéket ne 
dobd ki, szépséges hóemberkék, 
rénszarvasok készíthetők belőlük.  

 Először is festékkel fújd le az 
izzókat.  

 majd rajzolj nekik szemet, 
orrot, szájat, gombokat.  

 Ha gondolod, kötött sálat és 
sapkát is tehetsz rájuk, nehogy 
megfázzanak. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borospoharas 

adventi koszorú 
 

Fordíts fejre négy darab 
tiszta borospoharat és zárj 
beléjük bármilyen kis 
díszeket: angyalkát, 
télapót, hóembert vagy 
rénszarvast. Műhóval 
töltsd negyedéig. A 
borospoharak talpára 
helyezz teamécseseket. 

Hóemberkés adventi koszorú 

Egy régi kötött pulcsi ujját vágd le és azzal fedd be koszorúalapot! Varrj rá pici bojtokat és 
gombokat! A hóemberkéket ping-pong labdából készítheted el. 

A saját kezünk által létrehozott 
dolgoknak mindig van egy sajátos 
szépsége.  
A papír egy nagyon általánosnak 
mondható alapanyag, azonban valódi 
csodákat alkothatunk belőle.  
Ezekkel a mesés 3D-s fenyőfákkal 
különleges ünnepi hangulatot 
teremthetünk otthonunkban. 

Bájos papírfenyő 

A fákhoz használhattok különlegesebb papírt 
(csillámosat, gyöngyházfényűt), ahhoz, hogy még 
egyedibbé tegyük azt. 
A fa elkészítéséhez használhatunk sablonokat: 



 
 
 
 



Szülőföldem….avagy érdekességek Ukrajnáról 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A templom az gyönyörű, az a leges 

legjobb hely. Minden vasárnap oda 

jártam. Nagyon szerettem. Van egy 

parókia is, ott tartottuk a hittanunkat. A 

tiszteletes is ott lakik a feleségével. 

Ez a játszótér. Itt nagyon sokat 

játszottam a barátnőimmel 

Szinte minden nap oda jártunk. 

 

Ez az én volt iskolám a Gyulai Általános Iskola. Az 

iskola jó volt. Most az új iskolámban is nagyon jó, 

de sajnos hiányoznak nekem a barátnőim.  

Hátul a rendelő van. Ott kapják a gyerekek a sok 

védőoltást…aztán a „fájdalomtól” kissé bele is 

sántultunk. 

írta: Lakóci Liza 



 

 

...s hogy mi mindent képesek vagyunk megünnepelni???... A kis ízelítő 

betekintést nyújt...s folyt. köv a következő részben... 

remélem már ti is várjátok a következő kiadást..s addig is, hozzatok 

létre saját „világnapot“ hogy érdekesebbé tegyétek a szürke 

hétköznapot... � � � 

 

Szeptember- December: 

összeállította: György Róbert 



 

 

Illúziós képek 
 

Kacsát vagy nyulat látsz?                           Melyik feléről látod az embert? Oldalról vagy elölről? 

                                            

Hány lába van az elefántnak?           Két öregembert vagy zenészeket látsz? 

                                            
Melyik a nagyobb?                                             A háromszög ki van fordítva vagy nem ? 

    

Fiatal nő vagy öreg bácsi ?                                            ??? 

összeÁllította: ricsRICHiTER 



 Énekeljünk 

Énekeljünk                                            
 

    

összeállította: Kovács Emma 



 Így írunk mi 

Így írunk mi                           

Hegedüs Zsófia: Az én vakációm 

Az én vakációm nagyon jó volt, mert sok helyre 

elmentem, de otthon is voltam. A barátaimat is nagyon 

sokszor meglátogattam.  

Az első hónapban otthon voltunk, de akkor a 

rokonok és ismerősök jöttek hozzánk. Plusz örömöm is volt, mert nagyi kutyusa 14 napot 

nálunk volt, és sokat játszottam vele. Amikor unatkoztam, elmentem a barátaimhoz.  

A nyár második felében legelőször Óvárba utaztunk, majd rá másfél hétre Szentivánba 

(Liptovský Ján). A hazaérés után már pakolhattunk is a következő kirándulásra, amire hétfői 

nap utaztunk. A Balatonra vittek minket. Itt rengeteg élményt szereztem. Sokat 

kézműveskedtünk, fürödtünk, vizibicikliztünk, csónakáztunk.  

Ezután már véget is ért a szünet, nemsokára kezdődött az iskola. 

Écsy Eszter: Az én vakációm 

Az én vakációm szép volt. Sok élményben volt részem. 
Szülinapom is ekkor volt, amire a barátnőim is eljöttek. Sokat 
nevettünk, nagyon jól éreztem magam. 
Következő élményem Olaszországban volt. Egy nagy házban 
laktunk. Közel volt a tenger. A parton sok rákot és medúzát 
találtunk. 

Olaszország után strandolni is voltunk, majd egy 
táborba is elmentem. Ez egy hétig tartott. Sokat 
számháborúztunk, métáztunk, és még olimpia is volt.  
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A Sobri Jóska Kalandparkban is nagyon jól éreztem magam, ahol egy panzióban 
aludtunk. Másnap a Sárvári Gyógyfürdőben hűsöltünk. Így telt a nyári szünetem. 

Urbán Sári: Az én nyári szünetem 

Nagyon jó volt. Különböző táborokban 
voltam. A lovas táborban sokat lovagoltunk, a hittan 
táborban imádkoztunk és a tánctáborban táncoltunk.  

A nagyit is meglátogattam, akivel elmentünk 
fürödni. Voltunk az Oxigén Hotelben, ahol animátoros 
órákon is részt vettünk Biankával, de nem hagytuk ki 
a mókus kalandpályát sem. 

Augusztus végén elmentünk egy közös 
kirándulásra, ahol fürödtünk, sütögettünk, és 
fagyiztunk. Nagyon szép volt és jól éreztem magam.  

A szünet alatt még nagyon sokat sétáltattuk 
kutyáinkat 

Vikit és Benit is.  

 

Šarudy Simon: Vakációm 

Először Horvátországban 
voltunk. Polipokkal fényképezkedtünk, 
játszottunk. Az apukám mérges volt, 
hogy nem akarunk kimenni a vízből, 
mert a polippal akartunk játszani. Erre 
elkezdtek pakolni, így nem volt más 
dolgunk, csak elengedni a polipot és 
menni haza.  
Aztán az öreganyukámhoz mentünk, 
ott is nagyon jó volt. Németországban 
két nagyon szép helyen is jártunk. 
Várakat láttunk Neuschwansteinben és 
Neuschwangeban is. Nagyon jó vakációnk volt. 
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Écsy Eszter: Ősz hívogató 

Esik az eső, semmi más,  

ködben bolyong a tanulás. 

Piros, sárga, zöld,  

megjött már az ősz. 

Őszi színek bolyongnak, 

 s egyre csak lehullnak. 

S a gyerekek ugrálva,  

díszekkel pompázva, 

ugrálnak és örvendeznek, 

hogy az ősz megérkezett. 

György Róbi: Őszi szél 

Jött az ősz,  

és jött a szél, 

mint a tavaszi madár. 

De nem tavaszi, 

se nem téli, 

de őszi. 

A levelek másulnak, 

szépen kiszíneződnek, 

mint a gyerek papírja, 

amikor rajzol. 

 
Šarudy Simon: Őszi harmat 

Őszi harmat, 

őszi színek, 

mind a kettő örömös. 

Ide fúj, 

oda fúj, 

őszi harmat megint ül. 

A kis mókus diót keres, 

a másik meg mogyorót. 

Téli álmot aludva,  

lecsúszik a gyomorba. 

A kis holló a levelekben 

magának ebédet keres. 

Megtalál egy fatörzsben,  

egy elrejtett kemény kenyeret. 

Ott lesz az otthona, 

egész szelíd évben. 

A gólyák, a fecskék. 

búsan elröpülnek, 

tavasszal meg örömmel 

bocsábatot kérnek. 

A virágok elhervadnak,  

leesnek a földre, 

tavasszal megint, 

szépen kinőnek.   

 

Anonymus: Kint szél beszél 

Kint szél beszél, bent senki sem él. 

Megint szid az anya, olyan, mint a banya.  

Nem csináltam én semmit, 

ezért szid, mint mindig. 

A hangja fülsüketítő és rideg,  

Olyan, mint télen a hideg. 

Nem hallgatom, csak a földet nézem, 

és várom, hogy mikor lesz ennek vége. 

Zsemlye János: Itt az ősz 

Itt az ősz! Itt van újra 

az őszi táj, mint a színes arany, 

az égből hulló színes levelek. 

Egy lelket sem látni kint a kertben, 

de mégis hallom az emberek kuncogását. 

Sámson Dalila: Az ősz 

Az ősz szép, 

mint egy őszi kép. 

Nagyon szép színes,  

s minden gyönyőrű, 

ékes. 

Az időjárás változatos, 

ha pedig süt a nap, 

káprázatos. 

Az ünnepek kellemesek, 

a Halloweenek 

szellemesek. 

Horváth Sofi: 

Szeptember 

Arany labda szisszen,  

leereszt a nap, 

hegy mögé szuszogja 

a holló a nyarat. 

Kiürült a pálya, 

nincs nézősereg,  

szélbe szállingóznak  

a falevelek. 

Csak a sárga gyep van, 

rajta tűz nyoma, 

nyár üszkét szaglássza, 

egy ázott kutya. 
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Dzseri 

A nagymamám sok 

érdekes történetet 

szokott mesélni nekem. 

Ez a történet egy 

kutyáról szól, akit úgy 

hívtak, hogy Dzseri. Ez 

a kutya fürge és huncut 

volt. Dzseri minden nap 

hozott a szomszédtól 

uborkát. Egyszer 

a szomszéd bácsi 

észrevette, hogy 

eltűntek az uborkái.  

Egy idő után a nagypapám akarta használni a homokot, akkor vette észre, 

hogy az tele van uborkával.  

Ez a huncut kutya mindig elkísérte a nagymamámat a buszra és egyszer 

föl is szállt rá...(de erről talán majd máskor mesélek, ha nekem is elmesélik). 

 

Piroska és a farkas 

 

Egyszer volt egy kislány, 

Piroskának hívták. Azért hívták 

Piroskának, mert mindig piros sapkája 

volt. Egyszer az anyukája azt mondta, 

menj el a nagymamádhoz és vidd ezt a kosarat. Nagymama nagyon beteg és vár 

téged. Ment Piroska és találkozott a farkassal. A farkas köszönt, majd 

Gögh Maxi 

Németh Alexandra 



 Így írunk mi 

Így írunk mi                           

megkérdezte: Mit viszel abban a kosárban? Piroska így válaszolt: Sokféle ételt 

a nagymamámnak, mert beteg.  

A farkas kérdezte: - Hol van a nagymamád? Piroska elmondta, hogy az 

erdőben él. A farkas rászedte Piroskát, hogy szedjen szép virágokat. Miközben 

Piroska a virágokat szedte, a farkas HAMMMMM, bekapta a nagymamát. 

Később megérkezett Piroska, és bekopogott az ajtón. A farkas válaszolt: nyitva 

van. Piroska bement az ajtón, ránézett nagymamára:  - Miért olyan nagy 

a füled?  

- Hogy jobban halljalak. 

- Miért olyan nagy a szemed? 

- Hogy jobban lássalak.  

- Miért olyan nagy a szád? 

- Hogy be tudjalak kapni. 

Most már a nagymamát és Piroskát is bekapta. Olyan fáradt volt, hogy 

elaludt. Abban a pillanatban megjött a vadász is. Kiszabadította Piroskát és 

a nagymamát a farkas hasából. Az ordas hasát telerakták kövekkel. Mikor 

felébredt, ivás közben a  kútba fordult. 

Piroska és a nagymama boldogan éltek tovább. 

 

Rádió 

Régen, nagyon régen volt olyan, amikor még 

áram sem volt a házakban és gyertyákkal 

világítottak.  

Eljött az az idő is, amikor bevezették a faluban 

az áramot. 

Egyszer megszületett az első rádió. 

A papámnak a dédnagypapája vette meg az első rádiót. 

Szabó Sárika 

illusztráció 



 Így írunk mi 

Így írunk mi                           

Az volt ám a csodák csodája! Egész Illésháza 

a papám dédnagypapájához járt és tátott 

szájjal hallgatták a jobbnál jobb zenéket.  

Azt beszélték a faluban, hogy biztos az 

öreg Mucska bezárta a cigányokat a faládába, 

és ott zenélnek neki. 

 

   A hét kecske meg a farkas 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kecskemama és 

annak hét gidácskája. Egyszer az anya elment tejet venni. Az anyuka 

elment. Akkor jött a farkas és elkezdte énekelni:  

- Kecskék nyissátok ki az ajtót. 

És kinyitották. A farkas megevett hat kecskét. De egyet nem talált. 

Utána elment lefeküdni. Mikor hazajött a kecskemama, kiabálni 

kezdett, s az utolsó kiskecske előjött. Elmondta mi történt. 

A kecskemama elővette 

a kést, odafutott 

a farkashoz. Szétvágta 

a hasát és a kecskék 

megszabadultak.  

Itt a vége fuss el véle.  

 

Gyurcsi David Géza 

illusztráció 



          Veszélyes állattan 

Veszélyes állattan                                     

A világ legmérgezőbb állatai 

 
Arany nyílméregbéka 1) Kolumbiábal található meg 

az esőerdőkben. 

2) 5 cm hosszú és a mérge 
akár 150 embert bírna megölni 
egyszerre. 

 

 

 

Kékgyűrűs polip 

1) Ausztrália partjain található. 

2) 2 perc alatt képes megölni 
bármilyen élőlényt. (elvileg) 

3) Mérgére nincs ellenszer. 

Feketeözvegy 

1) Észak-Amerikában és 
Ausztráliában elterjedtek.  

2) Körülbelül 37cm nagyok 
lehetnek, a hímek még 
kisebbek. 

3) Mérge erősebb, mint 
a kobráké. 

 

 

 

 

Kockamedúza 

1) Az Atlanti-oceánban 
található meg. 

2) A mérge lebénítja az egész 
emberi szervezetet. 

3) Az ő mérgük az egyik 
legveszélyesebb. 

 

Skorpiók 

 

1) Szaharában, Amerikában ill. 
Mexikóban fordulnak elő. 

2) Több mint 1500 fajta skorpió él 
a földön, különböző méretekben. 

3) Minél kisebb az ollójuk annál 
erősebb mérgük van. 

Komodói  

varánusz 

1) Kis-Szunda-szigeteken élnek. 
(Komodó, Rintja, Padar) 

2) A világ legnagyobb 
gyíkféléje, eléri a 2-4m-et is. 

3) A nyálában van a mérge, 
egy harapás végleges lehet. 

készítette: Bab Dávid 



       Ételhoroszkóp 

Ételhoroszkóp 
 

  
 

Érdemes teljes étrendeden változtatnod. Lehet, hogy túl egyszerűen hangzik, de a halaktól és 
a különböző zöldségektől kezdve a zsírosabb húsfélékig bármit ehetsz, persze utóbbiakat 

csak mértékkel fogyaszd. Nagyon fontos, hogy figyelj étrended 
változatosságára, ha jót akarsz magadnak, akkor pedig teljes mértékben 
felejtsd el az éjszakai nassolásokat.  

 

 
 

Figyelned kell arra, hogy mikor hagyod 
abba az evést, mert hajlamos vagy arra, 

hogy túl sokat eszel. Jusson eszedbe az is, hogy ami ízletes, az nem minden esetben 
egészséges. Sokféle gyümölcsre van szükséged, a legkiválóbb az alma és a körte. Igyekezz 
minden étkezés mellé zöldséget is fogyasztani.  

 

  

Minél több figyelmet fordítasz a fehérjében gazdag ételek fogyasztására, annál 
egészségesebben táplálkozhatsz. A mazsola és az aszalt sárgabarack nyugtató hatású lehet 
idegrendszeredre. Olívabogyóval és földimogyoróval csak ritkán kényeztesd magad, mert 
ezek nagy mennyiségben nem tesznek jót a bőrödnek. Magas olaj tartalmuk miatt zsírossá 

teszik a bőröd.   
 

 

 

 

Hús: bárány 

Zöldség: sárgarépa, hagyma, 

retek, paprika 

Fűszer: bors, fokhagyma, menta 

Gyümölcs: grapefruit, 

görögdinnye 

Mit főzz a Kosnak? 

Ha a Kos kedvében szeretnél járni, a legjobb, 

ha valami szaftos húst sütsz neki, 

természetesen a sok zöldséget ne felejtsd ki. 

Desszertnek lepd meg valami különleges 

külföldi finomsággal.  
 

Mit főzz a Bikának? 

Ne feledd, a Bika a hagyományos ételek nagy 

kedvelője. Első fogásnak tökéletes egy 

tartalmas húsleves, utána jöhet a szaftos 

marhaszelet. Desszertnek pedig remek 

választás a gyümölcstál. 

Hús: marha 

Zöldség: bab, spenót, paradicsom 

Fűszer: petrezselyem, menta, 

szegfűszeg 

Gyümölcs: alma, banán, körte, 

eper 

Mit főzz az Ikreknek? 

Az Ikrek számára nem a mennyiség, hanem a 

változatosság a fontos. Válogass különböző 

különös finomságok közül, de egy igazán 

izgalmas sajttállal is elbűvölheted. 

Hús: szárnyasok 

Zöldség: karfiol, borsó 

Fűszer: petrezselyem 

Gyümölcs: sárgabarack 

Mit főzz a Ráknak? 

A Rák jegyűeknél az étkezés ceremóniaként zajlik.  

A legjobb, ha tenger gyümölcseiből készített 

ínyencségekkel leped meg, de nem fogja visszautasítani 

a gombás finomságokat és a könnyebb salátákat sem. 

Desszertnek kínálj friss tejszínhabos gyümölcsöt!  

 

Hús: tengeri herkentyűk (halak, rák) 

Zöldség: uborka, tök, burgonya 

Fűszer: fahéj, vanília 

Gyümölcs: szőlő, görögdinnye 

Bika (április 21.-május 20.) 

Kos (március 21.-április 20.) 

Ikrek (május 21.-június 21.) 

Rák (június 22.-július 22.) 



       Ételhoroszkóp 

Ételhoroszkóp 
 

Nagyon szereted a hasad, ezért jobban oda kell figyelned, mit és mennyit eszel, különben könnyen 

felszedheted a kilókat. Van, amit mértéktelenül ehetsz, ilyen pl. a görögdinnye. A tenger 

gyümölcseivel is kényeztetheted magad, de mindenképp oda kell figyelned a mennyiségre.  

  

Szükséged van a szárnyas húsokra 

étrendedben, de ne vidd túlzásba, 

étkezz minél változatosabban. Gyümölcsből és zöldségből azonban sohasem lehet elég, ezért 

bátran fogyaszthatsz belőlük a főétkezések között is.  

 

 

Jobban teszed, ha a zöldségben és gyümölcsben gazdag étrendet követed. A 

zsírban és az olajban sült húsok egyáltalán nem tesznek jót.  

 

 

 

A fekete ribizli, a fokhagyma és az áfonya jó hatással van szervezetedre. Hanyagold a 

fűszeres ételeket, tedd változatossá étrendedet pikáns szószokkal és vitaminbomba 

salátákkal.  

 

 

Mit főzz az Oroszlánnak? 

Az Oroszlán rajong a fényűzésért, a pompás 

lakomákért, ezért kaviárral, lazaccal, vadhússal vagy 

valamilyen különös ételkülönlegességgel 

kápráztathatod el.  
 

Hús: vad 

Zöldség: olívabogyó 

Fűszer: ánizs, szegfűszeg, 

bazsalikom, gyömbér 

Gyümölcs: narancs, ananász 

Mit főzz a Szűznek? 

A Szüzet nem tudod elvarázsolni kimagasló konyhai 

tudásoddal, inkább csak valami könnyebbet 

fogyasztana, salátát vagy szárnyasból készült ételt. 

Fő fogasként valamilyen zöldséges ételt tálalj, 

desszertnek pedig a friss gyümölcs a legideálisabb.  

 

Hús: szárnyas 

Zöldség: karfiol, borsó 

Fűszer: babérlevél, vanília, fahéj 

Gyümölcs: barack 

Mit főzz a Mérlegnek? 

Az étel kevésbé fontos a Mérlegnek, a hangsúlyt 

inkább az étkezés meghittségére helyezi. A mérleg 

kedveli a finom salátákat, az édességeket pedig 

kimondottan kedveli. 

Hús: szárnyas 

Zöldség: spenót, paradicsom 

Fűszer: ánizs, szegfűszeg 

Gyümölcs: alma, banán 

Mit főzz a Skorpiónak?  

A Skorpió szereti a fűszeres ételeket. Készíts  

számára pl. mustármártásos halételt,  

de egy sajttállal is elkápráztathatod.  
 

Hús: hal 

Zöldség: sárgarépa, hagyma, paprika 

Fűszerek: bazsalikom, koriander 

Gyümölcs: grapefruit, görögdinnye 

Hús: sertés 

Zöldség: káposzta 

Fűszerek: menta, ginzeng, fokhagyma 

Gyümölcs: datolya, füge  

 

Oroszlán (július 23.-augusztus 23.) 

Szűz (augusztus 24.-szeptember 23.) 

Mérleg (szeptember 24.-október 23.) 

Skorpió (október 24.-november 22.) 



       Ételhoroszkóp 
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Nem árt kerülnöd a forró ételeket. A legjobb zöldség számodra a saláta és a fehérrépa. A 

tejtermékek is jót tesznek neked, de csak mértékkel fogyassz belőlük.  

 

 

Amire leginkább szükséged van, az a rendszeres ásványvízfogyasztás. Szintén 

fontos, hogy elegendő növényi fehérjét, babot és szóját egyél.  

 

 

Szereted megadni a módját az 

étkezéseknek. A legtöbb bak azonban vitaminhiánnyal küszködik, ezért érdemes 

odafigyelniük a megfelelő mennyiségű tápanyag bevitelére. Remek hír, hogy 

bármit ehetsz, amit csak 

megkívánsz.  

 

Azok közé tartozol, akiknek ki 

kell zárniuk szinte minden nyalánkságot az étrendjükből. Reggelire 

válassz tejterméket, de vacsorára is tökéletes lehet számodra egy kefir 

vagy joghurt.  

 

 

 

 

 

A gyomrod rendkívül érzékeny, 

ezért vigyáznod kell a túlzott fűszeres ételek fogyasztásával. A zsíros húsokat és 

az olajban sült ételeket szintén érdemes elkerülnöd. 

  

 

Mit főzz a Nyilasnak? 

A Nyilas igazi ínyenc király, ezért szinte mindenféle 

ételt szívesen kipróbál. A sertéshúst rendkívül kedveli, 

amit édes-savanyú mártással tálalhatsz neki.  

Mit főzz a Baknak? 

A Baknak csak az a fontos, hogy ínycsiklandó legyen 

az étel, amit elfogyaszt. Kényeztesd fűszeres 

báránysülttel, desszertnek pedig tálalj valami 

igazán különleges, cseresznyés finomságot. 

Hús: bárány 

Zöldség: saláták 

Fűszerek: ánizs, petrezselyem 

Gyümölcs: sárgadinnye 

Nyilas (november 23.-december 21.) 

Hús: sertés 

Zöldség: káposzta 

Fűszerek: menta, ginzeng, fokhagyma 

Gyümölcs: datolya, füge  

 

Bak (december 22.-január 20.) 

Vízöntő (január 21.-február 19.) 

Mit főzz a Vízöntőnek? 

A Vízöntő kedveli a laza, kötetlen hangulatú 

vacsorákat, összejöveteleket. Lepd meg egy 

ínycsiklandó előétellel és egy könnyed salátával.  
 

Hús: halak 

Zöldség: saláták 

Fűszerek: kardamom, vanília 

Gyümölcs: sárgadinnye 

Hal (február 20.-március 20.) 

Mit főzz a Halaknak? 

Az már szinte természetes, hogy a Halak kedvelik a 

halételeket. Mindenképp érdemes indiai vagy kínai 

ínyencségeket is készíteni nekik.  

Hús: hal 

Zöldség: gyömbér, bors, citromfű 

Gyümölcs: mangó, datolya  

összeállította: Zsemlye Jani 
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                                A Mikulás barátai 

Egyszer volt, hol 

nem volt, az északi 

sarkon volt egy mikulás. 

Annak a Mikulásnak sok barátja volt.Az 

összes törpe. De az egyik törpe, akit úgy 

hívtak, hogy Morgó, nem akart a 

Mikulással barátkozni. A Mikulás meg a 

törpék nem értették, hiszen a Mikulás olyan kedves, okos ésbarátságos 

volt. Egy szép napos napon, Morgó eltűnt. A Mikulás féltette, hiszen 

attól, hogy Morgó nem barátkozott vele, akkor is a barátja volt. El is 

indult, hogy megkeresse. Nem is olyan messze meg is találta Morgót. 

Morgó beleesett a vízbe, és nem tudott úszni. Mikulás gyorsan 

beleugrott a vízbe és kihúzta a partra. Morgó tisztára átfagyott, alig 

tudott mozogni. Mikor hazaértek, a Mikulás meg a törpék berakták az 

ágyába. Amikor Morgó felébredt, mindenkinek megköszönte, de főleg 

a Mikulásnak. 

És azóta Morgó is a Mikulás barátja.

Bomba Jázmin 

Bátyi Bianka 

Kitti 



 Karácsonyi Így írunk mi 

Karácsonyi Így írunk mi                        
 

 

 

 

Bittera Sophie 

Iman 
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Falanga 

Federica Stella 

Lucia 

Németh 

Alexandra 
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A HÓEMBER 

gyszer volt, hol nem volt, amikor én kicsi 
voltam, télen elmentünk kirándulni. 
Nem tudtam, hogy hova megyünk de, nagyon 
szerettem kirándulni. 

Három éves korom óta síelek, először anyukám lába 
közt tanultam. 

Egy nap apukámmal ott maradtunk a szálláson és csinált 
nekem egy hóembert!!!! 
Egy kicsit nagyobb is lett tőlem. Minden reggel kimentem beszélni vele. 
Egyszer már bele is akartam 
harapni az orrába, de 
szerencsére apukám rögtön 
szólt, hogy NE!!!!! 

Egy nap melegebb volt 
és elkezdett olvadni. Nem 
értettem, hogy miért. Nagyon 
szomorú voltam, de aztán 
megint hideg lett és újra 
összeállítottuk.  
Nagyon örültem. Sokat 
játszottam a hóemberrel, 
nagyon jó volt.  

Ha a hóember több ideig bírta volna, az én történetem is tovább tartott 
volna. 

E Somogyi 

Rebeka 



Pajarita 

Az origami  

Az origami, a papírhajtogatás japán 

megfelelője. Négyzet alakú papírból kiindulva 

készíthetünk állatokat, tárgyakat, díszeket, 

geometriai formákat, segédeszközök 

használatával vagy anélkül. A kezdőtől a haladó 

szintig terjedő nehézségi skálán, nagyon sokféle 

origami formát lehet találni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origami japán eredetű szó. Jelentése az 

ori= hajtogatás és a kami= papír összetételéből 

keletkezett. Az origami fejleszti a kézügyességet, 

összehangolja a szem és a kéz munkáját. 

 

 

 

Egyes szamuráj családok régi 

írásai közt olvashatók 

szabályok arról, hogy a 

szertartások alkalmával milyen 

figurákat, lehet használni és 

hogyan kell őket elkészíteni. 

 

 

1797-ben jelent meg az első nyomtatott 

origami könyv. 

 

1845-ben indult világhódító útjára az origami. 

 

      

Minden országban, ahol 

ismerték a papírt, elvileg 

kialakulhatott a papírhajtogatás 

helyi változata, így Japánon kívül 

is zajlott az origami fejlesztése. 

 

Találhatunk régi hajtogatott origami lovakat 

a Német Nemzeti Múzeumban is, 

melyek 1810 környékén készültek. 

 

Az európai hajtogatás bölcsője 

Spanyolország, ahol a Pajarita 

(jelentése=kismadár),  

egy bizonyos hajtogatott madár 

ugyanolyan népszerű, mint a daru. 

Mind Európában, 

 mind Japánban egyre        

nagyobb teret hódított  

az origami  

az óvodai oktatásban. 

Origami daru 



 

 

 

    

összeállította: Zsemlye Jani 



Karácsonyváró versek 

 
  

készítette: Fekete Tomi 



Világnapok 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Szeptember 15.  A mozdonyvezetők 
napja (Az Európai 
Mozdonyvezetők 
Szakszervezetének Szövetsége 
határozata értelmében ezen a 
napon minden európai országok 
mozdonyvezető-szakszervezetei 
megemlékeznek szakmájukról). 

 

� Szeptember 1. A második 
világháború emléknapja  
( 1939.szeptember 1-jén 
Németország megtámadta 
Lengyelországot, kitört a 

világháború ). 

 

� Szeptember 26. Nyelvek európai 
napja ( Az EU tanács 
kezdeményezésére 2001 óta. A 
magyarországi honlapok 
kalendáriumában elterjedt a 
január 14-i dátum is, mint a 
nyelvek európai napja, ekkorra 
azonban egyetlen szervezet sem 
hirdetett ilyen napot. 

 

� Október 1. A zene 
világnapja 1975 óta 
UNESCO Yehudi 
Menuhin 
kezdeményezésére. 

 

Október 4. Az állatok világnapja Assisi Szent Ferenc 

az állatok védőszentje napján. A katolikus 

rendalapító 1181-1226 között élt. 1228-ban 

avatták szentté. A kereskedők, a szegények, a 

szociális munkások és a környezetvédők 

védőszentje. 

Október 14. Steve Jobs nap ezen a napon az 

Apple társalapítójának munkássága előtt 

tisztelegő rajongók teniszcipőt, kék farmert 

és fekete garbót öltenek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

November 11. katonai felderítők napja. Minden évben 

ezen a napon adják át a Koncz Márton-díjat a Magyar 

Köztársaság Katonai Felderítő Hivatalnál kifejtett 

kiemelkedően eredményes tevékenység 

elismeréseként. 

Október 24. Az Origami világnapja ezen a napon 
született Lillian Oppenheimer, az Angol Origami 
Szövetség (BOS) és az Amerikai Origami Szövetség 
(OrigamiUSA) alapítója, aki világszerte 
népszerűsítette az origamit.  

Az Origami világnap honlapját az 
OrigamiUSA működteti. Itt gyűjtik az ünnephez 
kapcsolódó rendezvényeket, ötleteket, és kérik, hogy 
minél többen kapcsolódjanak be a megemlékezésbe 
akár egy ünnepi esemény szervezésével világszerte. 

November 20. A gyermekek jogainak 

világnapja  

2001 óta e napon felhívást intéznek a 

világ országaihoz, hogy támogassák és 

védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ 

deklarációban megfogalmazott jogait. 

1989-ben ezen a napon fogadta el az 

ENSZ Közgyűlése a Gyermek Jogairól 

szóló Egyezményt. 

December 1. A békéért bebörtönzöttek 

nemzetközi napja a világ 

békemozgalmainak aktivistái minden 

év december 1-jén tiltakoznak az 

igazságtalanul bebörtönzöttek 

szabadon bocsátásáért. 

December 10. Az emberi jogok világnapja  

 

1948. december 10-én az ENSZ-közgyűlésen 

elfogadták az emberi jogokról szóló egyetemes 

nyilatkozatot. Ennek emlékére az 1950. december 

4-i ENSZ-közgyűlés nyilvánította világnappá. 

December 11. Nemzetközi hegynap  

2003-ban tartották meg először a NEMZETKÖZI HEGY NAPot, mely a 

2002-ben rendezett „A hegy nemzetközi éve” rendezvényből 

született. A nemzetközi nap célja, hogy felismerjük, milyen alapvető 

szerepet játszanak a hegyek életünkben, és átérezzük annak 

felelősségét, hogy megvédjük környezetüket. 

December 18. Emigránsok nemzetközi napja. 1990-

ben ezen a napon fogadta el az ENSZ a bevándorlók 

jogairól szóló határozatot. 

 

 készítette: Esztergályos Dominik 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 


